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‹TO 125. KURULUfi YILDÖNÜMÜ
De¤erli Konuklar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Sözlerimin bafl›nda bu son derce anlaml› tören vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük
memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Öncelikle, ülkemizin güzide kurulufllar›ndan ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n 125. Kurulufl
Y›ldönümünü kutluyorum.

Bu vesileyle bugüne kadar ülkemizin kalk›nmas›na eme¤i geçmifl, katk›s› olmufl bütün
ifladamlar›m›z› sayg› ve flükranla an›yorum.

‹stanbul Ticaret Odas›, 125 y›l boyunca hem ‹stanbul’umuza, hem de ülkemize çok
de¤erli kazan›mlar sa¤lad›.

Özellikle Cumhuriyetimizin kurulufl aflamas›nda ve sonras›ndaki ekonomik mücadelede
çok önemli görevler üstlendi.

Bugün Türkiye’nin ve ‹stanbul’un sahip oldu¤u ekonomik zenginliklerde hiç kuflkusuz
‹stanbul Ticaret Odas›’n›n ve onun de¤erli üyelerinin harc› bulunuyor.

Devlet kurumlar›m›z›n köklü tarihleriyle oldu¤u gibi, elbette, özel sektör kurulufllar›m›z›n
yüzy›l› aflan geçmiflleriyle de büyük gurur duyuyoruz.

Zira ülkemizin kalk›nmas›nda özel sektörümüzün hayati derecede önemli bir pay› vard›r.

‹stanbul Ticaret Odas›, 125 y›ll›k geçmifliyle, bu topraklar›n tarihine flahitlik etmifltir.

Cumhuriyet dönemindeki bütün ekonomik geliflmelerin içerisinde etkin bir biçimde yer
alm›fl, hatta ekonominin en önemli aktörlerinden biri olmufltur.

Hem savafl döneminin zor flartlar›n›, hem krizleri, sars›nt›lar›, dalgalanmalar› görmüfl;
hem de ekonomik büyüme dönemlerini yaflam›flt›r.

Hiç flüphesiz, ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n kurumsal haf›zas› ve birikimi, geçmifli
de¤erlendirmemize yard›mc› oldu¤u kadar, gelece¤i flekillendirmemizde de yol gösterici
olacakt›r.

Zira ‹stanbul Ticaret Odas› ve onun de¤erli mensuplar›, ekonomik hayat›n bizzat içerisinde
olan, her türlü ekonomik geliflmeyi, de¤iflimi ilk elden hisseden bir toplum kesimimizdir.

Steril bir ortamda büyüyen,  s›cak paralarla tatl› kârlar
elde eden, s›rça köflklerinden ülke yönetimine talip
olanlar›n, bu ülkeye ne kazand›rd›klar›n›,  ne
kaybettirdiklerini bugün herkes biliyor.



Bugün ‹stanbul’un, ticaret hacmiyle hem Türkiye içinde, hem bölgesinde, hem de dünya
genelinde çok özel bir yeri vard›r.

Dolay›s›yla ekonomi politikalar›m›z›n oluflmas›nda, ‹stanbul Ticaret Odas› gibi kurulufllar›n
görüfl, öneri ve elefltirilerini son derece önemsiyoruz.

De¤erli Konuklar,

Biz, iktidara geldi¤imiz ilk günden itibaren, insan merkezli
bir ekonomik politika uygulayaca¤›m›z›, reel sektörle
sürekli iletiflim içinde olaca¤›m›z›, çarfl›n›n, pazar›n nabz›n›
tutaca¤›m›z› ifade ettik.
Çok flükür geride b›rakt›¤›m›z 4 y›l içinde de bu anlay›flla hareket etti¤imizi herkes gördü.

fiunu alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum:

Ekonomiyi do¤ru de¤erlendirebilmek için, üretimin, ticaretin içerisinde fiilen yer alm›fl
olmak, bana göre, önemli bir avantajd›r.

Hayat›nda hiç bir riske girmemifl, ‹stanbul’da Mahmutpafla’n›n, Tahtakale’nin, Merter’in;
Ankara’da Ulus’un, ‹skitler’in, Siteler’in, Ostim’in; ticaret merkezlerinin, organize sanayi
bölgelerinin havas›n› teneffüs etmemifl olanlar›n, ekonomi politikalar›na tek bafllar›na
yön vermeleri son derece yanl›flt›r.

‹flte, geçmiflte s›k s›k yaflad›¤›m›z krizlerin, dalgalanmalar›n,  ekonomik sorunlar›n alt›nda
yatan temel neden de budur.

Steril bir ortamda büyüyen,  s›cak paralarla tatl› kârlar elde eden, s›rça köflklerinden ülke
yönetimine talip olanlar›n, bu ülkeye ne kazand›rd›klar›n›, ne kaybettirdiklerini bugün
herkes biliyor.

O talihsiz y›llar›, gere¤inden fazla konuflarak gelecek hedeflerimizi gölgelemek istemiyorum.

Ancak, üzerinde durdu¤umuz zemini do¤ru de¤erlendirmek bak›m›ndan nereden nereye
geldi¤imizi iyi bilmek zorunday›z.

Nereden nereye geldik derken, tabii ki biz elde etti¤imiz hiçbir seviyeyi son nokta olarak
görmüyor, ald›¤›m›z hiçbir mesafeyle yetinmeyi düflünmüyoruz.

Elbette bugünlere kolay gelmedik.

Unutmamal›y›z ki, bu noktaya öncelikle demokratik bir anlay›fl›yla, kat›l›mc› uygulamalarla
geldik.

Dedik ki, demokrasi ne kadar güçlenirse toplum da o kadar güçlenir. 

Zira toplumun iradesini ortaya koyabilmesini, taleplerini gerçeklefltirebilmesini sa¤layacak
olan mekanizma demokrasidir.
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Onun için ›srarla demokrasinin, hukuk devletinin, ülkenin gelece¤i için en büyük yat›r›m
oldu¤unu söyledik, söylüyoruz.

Bak›n›z biz, Ankara’ya kilitlenen, rakamlar›n, grafiklerin, göstergelerin içinde kaybolup
giden bir yönetim olmad›k, asla da olmayaca¤›z.

Her an, her dakika, reel sektörün, sanayinin, ticaretin,  soka¤›n, çarfl›n›n, pazar›n taleplerine
kulak verdik; politikalar›m›z› buna göre belirlemenin gayreti içerisinde olduk.

Sizlerle, milletimizle birlikte hareket ettik, bu sayede pek çok zorlu¤u aflt›k. 

Güç birli¤i yaparak son 4 y›lda, tarihi baflar›lar elde ettik.

Yüzde 30’lar seviyesinden ald›¤›m›z enflasyonu, 35 y›l
sonra ilk kez geçen sene ve bu sene tek haneli oranlara
kadar çektik.
Bu göstergenin Türkiye ekonomisine ne flekilde yans›d›¤›n› da dikkatli bir flekilde izledik.

De¤erli Konuklar,

Maalesef bugün hala enflasyonda elde etti¤imiz baflar›y› görmezden gelenler, bunu
gölgelemek isteyenler var.

Sizlerle, toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte elde etti¤imiz bu baflar›y› karalamaya
çal›flman›n kimseye bir faydas› olamaz.

Bak›n sadece bir örnek vermek istiyorum:

Hepimizin evinde kulland›¤› ekmek…

2000 y›l›nda 1 kilogram ekme¤in fiyat›, 413 bin TL

2001 y›l›nda 670 bin TL’ye yükselmifl. Art›fl oran› yüzde 62.

2002 y›l›na geliyoruz, 1 kilogram ekmek 932 bin Lira. Yüzde 39 artm›fl.

2003 y›l›nda ekmek 1 milyon 111 bin Lira. Art›fl yüzde 19.

2004 y›l›nda fiyat 1 milyon 172 bin TL. Art›fl oran› yüzde 5.

Ve 2005 y›l›nda fiyat 1milyon 200 bin TL, art›fl yüzde 2.

Bunlar, TÜ‹K’in ülke genelinden derledi¤i rakamlar; manzara aç›kça ortada…

Ekmek fiyat›nda yüzde 39’lardan yüzde 62’lere varan oranlardaki art›fl, bizim dönemimizde
yüzde 19, yüzde 5, yüzde 2 gibi çok küçük oranlara inmifltir.

Baflka ürünlere bak›n, ayn› manzaray› göreceksiniz.

Geçmiflte y›ldan y›la çok yüksek oranlarda artan ürün fiyatlar›, bugün art›k küçük oranlarda
art›yor.



Baz› ürünlerde art›fl daha fazla olabilir, ama baz› ürünlerde de art›fl de¤il, azalma bile
oldu¤unu göreceksiniz.

Enflasyonu daha afla¤›lara çekmekte de son derece kararl›y›z.

2006 y›l›nda, küresel baz› etkiler yüzünden hedefin bir miktar üzerine ç›kt›k.

Ama 2007 hedefimiz aç›k ve net: Yüzde 4.

Biz hedefimizi net olarak ortaya koyduk, bunu milletimize aç›klad›k ve bu hedefi tutturman›n
gayreti içinde olaca¤›z.

2007’nin seçim y›l› olmas› da bu durumu de¤ifltirmeyecektir.

Bana göre seçim,  normal bir demokratik takvimdir; o gün gelince millet iradesi tecelli
eder.

Herkes bilsin ki, Türkiye art›k o eski anormal flartlar›n
Türkiye’si de¤il, normal istikrar ve güven çizgisinde
büyümesine, geliflmesine devam eden bir ülkedir.
De¤erli Konuklar…

Bu konuda sizlere de büyük sorumluluk düfltü¤üne inan›yorum.

Bu hedefin tutturulmas›nda özel ihtimam›n›z› bekliyorum.

4 y›ll›k süre içinde, ticaret erbab›m›z gerçekten iyi bir s›nav verdi.

Hedeflerimizi tutturmakta bizlere yard›mc› oldular.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Hepimiz biliyoruz ki, enflasyonu yüzde 30’lardan yüzde 9’lara indirmek zor bir ifltir.

Ancak yüzde 9’lardan yüzde 4’ler seviyesine indirmek, çok daha zordur.

Ben, el ele vererek bunu da baflaraca¤›m›za inan›yorum.

Özellikle tüccar›m›z›n, enflasyonsuz ortamda ifl yapma kabiliyetini de gelifltirmesi
kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Art›k hepimizin kendimizi düflük enflasyon ortam›na göre haz›rlamam›z gerekiyor.

Gerek enflasyonun düflük seviyelerde kalmas›, gerekse tüccar›m›z›n ma¤dur olmamas›
için bu flartt›r.

Sizlerin h›zl› bir flekilde bu yeni ortama uyum sa¤layaca¤›n›za inan›yorum.

Burada üzerinde durmak istedi¤im bir baflka konu da, kay›td›fl›l›k.

Bu konuda da sizlere önemli görevler düflüyor.
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Bir kere ‹stanbul ve ‹stanbul esnaf›, ekonomimizin adeta lokomotifidir.

‹stanbul esnaf›n›n kay›td›fl›l›k konusunda gösterece¤i hassasiyet, dalga dalga tüm
Anadolu’yu saracak ve sorunun çözümünü de beraberinde getirecektir.

Biz, üzerimize düfleni kademe kademe yerine getirmeye çal›fl›yoruz.

Vergi oranlar›nda, yeri zaman› geldikçe indirimler yapt›k, yap›yoruz.

Vergi sisteminde köklü de¤ifliklikler gerçeklefltirdik.

Bundan sonra da yeni taleplere, yeni ihtiyaçlara göre gerekeni yapmaktan geri
durmayaca¤›z.

Bak›n›z, reel sektörün finanse edilmesi konusunda Türkiye daha önce hiç tecrübe
etmedi¤i bir döneme girdi.

Bankalar›n 2002 y›l›nda kulland›rd›¤› toplam kredi miktar› sadece 32,2 milyar YTL.

2006 sonu itibariyle bu miktar, tam 170,6 milyar YTL’ye ulaflt›.

2002’de 21,7 milyar YTL olan ticari krediler 2006’da 91,4 milyar YTL’ye yükseldi.

Yani 4 kat›n üzerinde bir art›fl söz konusu.

Halk Bankas›’n›n esnaf kredilerine bat›¤›m›zda yine kat kat art›fl görüyoruz.

2002’de esnafa 154 milyon YTL kredi kulland›r›lm›fl, 2006’da ise bu rakam 2 milyar 122
milyon YTL seviyesine ç›km›flt›r.

Bu alanlardaki çabalar›m›z› sürdürecek, esnaf›m›z›n, tüccar›m›z›n, sanayicimizin,
ihracatç›m›z›n önünü açmaya devam edece¤iz.

Sizler de bize destek verdikçe, inan›yorum ki, bugün varolan sorunlar› da bir bir çözece¤iz.

Türkiye’nin, ‹stanbul’un ticaret hayat›n› bugünkünden çok
daha iyi seviyelere birlikte ç›karaca¤›z.
Sözlerimin sonunda, ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n 125. Kurulufl Y›ldönümünü bir kez daha
kutluyor, de¤erli mensuplar›na baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.



AK PART‹ KIZILCAHAMAM ‹ST‹fiARE TOPLANTISI 
AÇILIfi KONUfiMASI
20.01.2007

De¤erli Arkadafllar›m,

De¤erli Milletvekilleri,

Konuflmam›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Dün ö¤leden sonra Agos gazetesi yay›n yönetmeni H›rant Dink'i menfur  bir cinayete
kurban vermenin ac›s›yla sars›ld›k.

Millet olarak bir kez daha aç›k ve hain bir provokasyonla karfl› karfl›ya bulunuyoruz.

H›rant Dink, bas›n dünyam›z›n önemli bir flahsiyetiydi, bu topraklar›n evlad›yd›.

Dün de söyledim, eli kanl› provokatörlere cevap olsun diye buradan bir kez daha ilan
ediyorum; H›rant Dink'i hedef alan kurflunlar, hepimize s›k›lm›flt›r.

H›rant Dink, Türkiye'dir.

Onu vuranlar, Türkiye'yi vurmufltur.

Birlik ve beraberli¤imize, özgür düflünceye, huzur ve istikrar›m›za kastedilmifltir.

Kendisine bir kez daha rahmet, kederli ailesine, mensubu oldu¤u bas›n dünyam›za ve
aziz milletimize baflsa¤l›¤› diliyorum.

Bu menfur cinayeti iflleyenler, adalete hesap vermekten kurtulamayacaklard›r.

Bunun için ilgili bütün birimlerimizi seferber ettik.

Fail yada faillerinin, planlayan ve azmettirenlerin en k›sa sürede adalet önüne ç›kar›lmas›
için ne gerekiyorsa yap›lmaktad›r, yap›lacakt›r.

Milletimizin tarihten gelen derin sa¤duyu ve basiretine inan›yorum.

Bu cinayet amac›na ulaflamayacak, milletimiz üzerinde oynanan bu oyun mutlaka bofla
ç›kar›lacakt›r.

Aziz milletimiz, inan›yorum ki, daha çok kenetlenerek, birbirlik ve beraberli¤imize daha
çok sahip ç›karak, H›rant Dink'i ba¤r›na basarak kanl› ellere en güzel cevab› verecektir.
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Çocuklar›m›z›n, gençlerimizin; aidiyetiyle, mensubiyetiyle,
vatandafll›¤›yla gurur duyaca¤› mutlu ve müreffeh
Türkiye’yi ad›m ad›m infla ediyoruz.



15

2 0  O C A K  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

De¤erli Arkadafllar›m,

Bugün, 4 y›ll›k iktidar›m›z›n ard›ndan geriye dönüp bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz tablo fludur;

Siyasi ve Ekonomik istikrar art›k yerleflmifltir.

Temel meselelerimiz ya hallolmufltur ya da en az›ndan çözüm yoluna girmifltir.

Onun için bir süreden beridir yeni bir kavram üzerinde duruyorum.

fiimdi s›ra 'Sosyal istikrar›m›z› ' güçlendirmektir, diyorum.

‹lk 4 y›l bizim  için ekonomik  ve siyasi istikrar›n sa¤lanmas› ,ekonomik  kalk›nma ve
demokratik reformlar›n birlikte gerçeklefltirilmesi  dönemi oldu.

Bundan sonras›n› ise , toplumsal bar›fl›m›z› tahkim etmeyi önceleyen bir  'Sosyal
Restorasyon Dönemi' olarak görüyorum.

‹çerde ve d›flarda karfl›laflt›¤›m›z  tehlikeler, iç bar›fl›m›z›,
toplumsal bar›fl›m›z› konsolide etmemizi bir zaruret olarak
karfl›m›za ç›karmaktad›r.
Kendisiyle bar›fl›k olmayan  insanlar gibi sürekli kendisiyle kavgal›  bir toplum olarak m›
kalaca¤›z?

Bu soruyu art›k geride b›rakman›n zaman› çoktan gelmifltir.

Toplumsal  yap›m›z›, her türlü,  manipülasyon ve provokasyona  aç›k olmaktan kurtarmak
zorunday›z.

Toplumsal yap›m›zda gedikler, menfezler b›rakarak gelece¤e yürüyemeyece¤imiz aç›kt›r.

Türkiye, çok de¤erli enerjisini ve zaman›n› içeride  tüketerek d›flarda neler kaybetti¤ini
 görmek durumundad›r.

Bu süreçte herkese, hepimize önemli sorumluluklar düflüyor.

Öncelikle cumhuriyetimizin de¤erlerini toplumsal ihtilaf konusu olmaktan ç›karmal›y›z.

83 y›l aradan sonra kazan›mlar›m›z› geriye çevirecek hiç bir güç yoktur, olamaz.

Gereksiz korkulardan da kurtulmal›y›z.

‹nan›yorum ki , bizi zay›flatmaya çal›flanlara karfl› etnik,dini, mezhepsel ya da felsefi inanç
 farkl›l›klar›na bakmadan, kad›n- erkek ay›rmadan kardefllik ba¤lar›m›z› daha da
sa¤lamlaflt›racak,vatandafll›k bilincimizi daha da yükseltece¤iz.

Elbette toplumsal de¤iflim, dönüflüm sürecimiz devam edecektir.

Hiçbir kanl› provokasyon milletimizi özgürlük ve refah yolundan döndüremeycektir.

Demokratik geliflmemiz ve ekonomik kalk›nmam›z ayn› h›zla devam edecektir.
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De¤erli Arkadafllar,

Bugün hem geçmifl dönemi de¤erlendirmek, hem de gelece¤imize ›fl›k tutacak fikirleri
bir araya getirmek, siyasetimizi zenginlefltirmek üzere bir araday›z. 

Geleneksel hale gelen bu buluflmalar›m›z›n Türk siyasetine önemli aç›l›mlar getirdi¤ine
inan›yorum.

Bizler siyasi rotam›z› istiflareyle, ortak ak›lla, öz elefltiriyle hep birlikte  belirliyoruz.

Özellikle bugünün, istikrar ve güven, demokrasi ve adalet kavramlar› baflta olmak üzere
ülkemizin gelecek hedefleri üzerinde daha çok yo¤unlaflmam›z gereken bir gün oldu¤unu
düflünüyorum.

Bu toplant›m›zda birlikte düflünerek daha çok adalet, daha çok demokrasi, daha çok
özgürlük, daha çok refah talepleri üzerinde duraca¤›z.

Sizler, fikir ve uyar›lar›n›zla Türkiye’nin makûs talihini
de¤ifltirecek ad›mlar›n at›ld›¤› bir döneme yön verdiniz,
›fl›k tuttunuz.
‹nflallah Türkiye’nin gelece¤ine de ›fl›k tutacaks›n›z.

Zira, milletimiz, y›llar boyunca siyasetten bekleyip de sukutu hayale u¤rad›¤› ne varsa,
sizlerde onu bulmufltur.

Bu vesileyle, Türkiye’yi büyütme ve kalk›nd›rma siyasetinin sahibi olan, omuzdafl› olan,
bu siyasete art› de¤erler kazand›ran ve insan›m›z›n gelecek umudunu canland›ran her
arkadafl›m› bir kere daha kutluyorum.

De¤erli arkadafllar›m,

Son dört y›l içinde elde etti¤imiz her kazan›m›n alt›nda, gelecek umutlar›n› yeflerten her
ilerlemenin ard›nda bu kadronun sa¤lad›¤› istikrar ortam›n›n büyük pay› vard›r.

Bu istikrar ortam› bütün o kay›p y›llar boyunca milletimizin en büyük beklentisi, özlemi
olmufltur.

Milletimiz bize, biz milletimize inand›k.

Bu duygu ve gönül birli¤inden, bu ruh beraberli¤inden istikrar ç›kt›, de¤iflim ç›kt›, dinamizm
ç›kt›.

Bu demokratik dönüflümü ve kalk›nma yolundaki büyük de¤iflim iradesini sabote etmek
isteyenler beyhude bir çaba içindedir.

Demokratik istikrar ve güven sayesinde Türkiye yeniden bir üretim ve kalk›nma sürecine
girdi. ‹nsanlar›m›z› üretmenin, üretti¤ini de¤ere dönüfltürmenin, de¤iflen dünyan›n h›z›n›
yakalamaya azmeden bir de¤iflimin heyecan› sarm›flt›r.
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Bu, Türkiye ad›na, gelece¤imiz ad›na paha biçilmez bir kazan›md›r. Art›k buradan dönüfl
olmayacakt›r.

Bütün ekonomik göstergeler milletimizin mutlulu¤unu, refah›n› art›ran bir çizgide gelifliyor.

Türkiye, bu do¤ru yolda h›z›n› kesmeden, tereddütlere düflmeden yürüyüflünü
sürdürecektir.

73 milyon insan›m›z›n hak etti¤i medeniyet seviyesine mutlaka ulaflaca¤›z.  

Çocuklar›m›z›n, gençlerimizin; aidiyetiyle, mensubiyetiyle, vatandafll›¤›yla gurur duyaca¤›
mutlu ve müreffeh Türkiye’yi ad›m ad›m infla ediyoruz.

Bugün art›k ne yapabilece¤imizi, neleri baflarabilece¤imizi gayet iyi biliyoruz.

Allah’›n izniyle baflaraca¤›z, hep birlikte tarihe bir medeniyet destan› daha arma¤an
edece¤iz.

Türkiye’nin ad›m ad›m ulaflt›¤› hedefler, negatif düflünmeye, her fleye olumsuz bakmaya
al›flm›fl olan zihniyetlere söyleyecek söz b›rakmam›flt›r.

Gölgeleme, karartma, vehim üretme siyasetine, kayg› ve korku yayma taktiklerine,
karamsarl›k üretme yöntemlerine prim verecek bir toplumsal zemin kalmam›flt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bugün ekonomik göstergelerde geldi¤imiz seviyeler son
10 y›l›n, 20 y›l›n, 30 y›l›n, hatta ülkemiz tarihinin en iyi
seviyeleridir.
Bak›n›z aç›k konufluyorum, biz hükümet olarak sadece geçmiflin günahlar›n› temizlemekle,
hatalar›n› tamir etmekle, aç›klar›n› kapatmakla yetinseydik, bu sözleri ayn› coflkuyla
söyleyemezdim.

Ama biliyorum ki Türkiye’nin geçen 4 y›lda kat etti¤i mesafe, önümüzdeki 20 y›l›, 30 y›l›
bugünden flekillendiren bir mesafedir.

Bugün biz gönül rahatl›¤›yla Cumhuriyetimizin 100.y›l›na haz›rlanan müreffeh bir Türkiye
foto¤raf›n› milletimizin önüne koyabiliyoruz.

Att›¤›m›z ad›mlar meyvelerini vermeye bafllam›flt›r, bundan sonra kazan›mlar›m›z ç›¤ gibi
büyüyecektir.

Bunu Türkiye’nin bir ucundan di¤er ucuna esmekte olan de¤iflim ve kalk›nma rüzgar›na
bakarak söylüyorum.

Bu baflar›n›n ard›nda samimiyet var, cesaret var, kararl›l›k var. Bu baflar›n›n ard›nda
milletin duas› var, milletin kendisi var.Ve flunu bütün hissiyat›mla söylüyorum: Bu
baflar›n›n ard›nda millet emanetini hakk›yla tafl›yan ve siyaset tarihimizin yüz ak› olan
sizler vars›n›z.
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Bu ülkenin zaman›na, kaynaklar›na, enerjisine, gelece¤ine asla ihanet içinde olmad›n›z.
Bütün eylemlerinizle sosyal bar›fl› ve adaleti perçinlediniz, bir arada yaflama iradesine
güç verdiniz.

‹flçi kardeflim, memur kardeflim, köylü kardeflim, sanayicimiz, esnaf›m›z, tüccar›m›z,
ihracatç›m›z bu dönemde istikrar›n tad›na vard›.

Yat›r›mc›lar›m›z önünü görmeye, hedeflerini büyütmeye, rekabeti gö¤üslemeye, dünyan›n
her köflesinde Türkiye’de üretilen mallara pazar aramaya bafllad›.

Bu ülkenin zenginliklerinin, bu ülkeyi nerelere tafl›yabilece¤ine yine bu dönemde
baflard›klar›m›zla flahit oluyoruz.

Bugün Türkiye dünyan›n 19. büyük ekonomisi...

Bugün Türkiye ekonomisi bölgesinin, hatta dünyan›n yükselen y›ld›z›...

Daha birkaç y›l önce memuruna maafl olarak ödeyece¤i paray› denklefltiremeyen ülke
bu ülke de¤il miydi?

Enflasyonun düflece¤inden, ifllerin yoluna girece¤inden, s›k›nt›lar›n çözülece¤inden
umudun kesildi¤i ülke bu ülke de¤il miydi?

Nereden nereye geldi¤imizi asla unutmayaca¤›z; unutursak
korkar›m ki, o girdaplara bir gün yeniden sürükleniriz,
milletçe yeniden o s›k›nt›lar› yaflamak mukadder olur.
De¤erli Arkadafllar,

Biz ne yapt›k, neler yap›yoruz?

Öncelikle “bütünlüklü bir siyaset” izledik ve bütün alanlardaki politikalar›m›z birbirini
tamamlad›.

Bak›n›z, Türkiye’nin “jeo-stratejik önemi” ile y›llarca övünürdük ama bu iddiam›z›n içini
bir türlü dolduramazd›k.

Avrasya’ya, Balkanlara, Ortado¤u’ya dönük bir aç›l›m yapmam›z›n gere¤ini ifade ederdik
ama, bunu dünyan›n gerçekleriyle bir türlü buluflturamazd›k.

Oysa flimdi d›fl politikam›z› güçlü bir ekonomi politikas›yla, ihracatla,  enerji politikas›yla
tamaml›yoruz.

Bugün Türkiye bir “enerji koridoru” haline geldi¤i için  ülkemiz Orta Asya ile, Türk dünyas›
ile, komflu ülkelerle oldu¤u kadar Avrupa Birli¤i için de vazgeçilmez bir ülke olmufltur.

Uluslar aras› toplum ile iliflkilerimiz flimdi “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k” esas›nda gelifliyor,
güçleniyor.

Art›k “enerji koridoru” olmakla yetinmiyoruz, Ceyhan’dan bafllayarak hedeflerimizi daha
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ileri bir merhaleye  tafl›yor Türkiye’yi bir “enerji terminali” haline getiriyoruz.  

Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye atfetti¤i önem genifl bir vizyonun yan›nda flimdi “enerji arz
güvenli¤i”ndeki stratejik rolümüz ile de do¤rudan ilgili hale gelmifltir. 

Bakü-Tiflis -Ceyhan Projesi, Mavi Ak›m Projesi, fiahdeniz projesi, Nabuko projesi,
Yunanistan ‹talya Do¤algaz Hatlar› muhatap ülkeleri birbirine ba¤layan hayati projelerdir.

Keza, Rusya, ‹ran, Irak, Azerbaycan ve Kazakistan için de “enerji tedarik güvenli¤i”nin
sa¤lanmas›nda Türkiye,  vazgeçilmesi imkans›z bir anahtar ülke haline gelmifltir.

Evet, ekonomi politikalar›m›z sosyal politikalar›m›z› tamaml›yor.

Do¤algaza kavuflan vilayet say›s›n› nas›l 43’e ç›kard›ysak, 73 milyonun ›fl›¤›, ayd›nl›¤› için
nas›l elektri¤e zam yapmad›ysak, ayn› adalet ve kalk›nma mant›¤›yla flehirlerimizi birbirine,
ülkemizi dünyaya ba¤l›yoruz.

Sosyal adalet, bölgeler aras› kalk›nma adaleti bu de¤il mi?

Türkiye’nin dünya ile entegrasyonunu görmek isteyenler Türk Hava Yollar›n›n uçufl
noktalar›ndaki art›fla baks›nlar.

Latin Amerika’dan Uzak Do¤u’ya 24 yeni uçufl noktas› ilave etmifliz.

THY’nin Pazar pay› yüzde 100’den yüzde 60’a inmifl, yani sektör rekabete aç›lm›fl ama,
yolcu say›s› yüzde 70 oran›nda artm›fl.

At›l havaalanlar›m›z Sabiha Gökçen’i, Sivas’›, Tokat’›, Uflak’›, Siirt’i, Kahramanmarafl’›,
Çanakkale’yi, Ad›yaman’› hizmete açm›fl›z.

Bütün bu geliflmeler efl zamanl› olmufl.

Sadece dört havaalan›m›z, Ankara, Antalya, Dalaman, ‹zmir havaalanlar› 25 milyon yolcuya
hizmet verecek biçimde modern yap›lar olarak infla edilmifl.

Bugüne kadar, üç taraf› denizlerle çevrili olman›n stratejik özelli¤iyle övünmüflüz ama,
gemilerimiz y›llarca Türk Karasular›na hapsolmufl.

Biz, bir yandan Kars–Tiflis ve Bakü’yü demir a¤larla Ankara’ya ba¤lamaya çal›fl›rken, öte
yandan Atina ile ‹stanbul’u dostluk treniyle birbirine ba¤l› hale getirmifliz.

Milli gelirimiz ikiye katlan›rken Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin de milli geliri iki mislini aflm›fl. 
Türkiye’nin iddialar›na, tezlerine, onuruna sahip ç›kmak, iflte budur. Milletin menfaatlerini
gözünün ›fl›¤› gibi korumak, iflte budur.

Milleti ayr›flt›ran temalar üzerinde slogan atarak Türkiye’yi büyütemezsiniz. Her kim
adalete, kardeflli¤e de¤il de ayr›flmaya vurgu yap›yorsa onun bu milletin gönlünde yer
tutmas› mümkün de¤ildir.
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Türkiye’nin gücü, milletimizin birli¤idir, güven ve istikrar›n devam›d›r. 

Türkiye’nin gücü, bar›fl ve adaletin alabildi¤ine derinleflmesidir.

Türkiye’yi büyütecek irade topluma güven esas›nda istikrara, demokrasiye, adalete sahip
ç›kacak iradedir.

Kimse, manevi haritam›z› zedelemeye, birlik ve beraberlik ruhumuzda gedikler açmaya
kalk›flmamal›d›r.

Tarihin kritik bir kavfla¤›nday›z.

Özellikle bu süreçte köklü millet fluurumuz üzerinde hesaplar yapanlar› mutlaka kendi
hesaplar›yla bafl bafla b›rakmak durumunday›z.

De¤erli Arkadafllar,

Bütün politik mülahazalardan ar›narak millet ve devlet ad›na samimi bir de¤erlendirmemi
de burada sizlerle paylaflmak istiyorum.

Siyasette ak›l elbette gereklidir.

Ancak siyasi akl›n ihtiraslar›na gem vurmak,ahlaki s›n›rlar koymak için bir siyasi vicdan
da olmal›d›r.

Onun için siyasetin akl› gibi vicdan› da olmal›d›r, diyorum.

Millete hizmeti amaç edinen, varl›k sebebi millet olan
siyasetçiler olarak iktidar›yla muhalefetiyle bunu görmeli
ve göstermeliyiz.
Ak Parti iflte bu anlay›flla üzerinde bina edilmifltir.

Milletin ve siyasetin vicdan› olma iddias›n› da bu geçen süre zarf›nda ortaya koymufltur,
bundan sonra da ayn› ilkelerle yoluna devam edecektir.

Biz yola ç›karken ahlakl› siyaset yapaca¤›m›z›, siyaset yapt›¤›m›z ahlaki zemini
yitirmeyece¤imizi ilan ettik.

3 Kas›m öncesi siyasetçinin, siyasi partilerin ve siyaset kurumunun en önemli sorunlar›ndan
birisi yozlaflmayd›, amac›n› yitirmesiydi, menfaat üzerine dönmeye bafllamas›yd›.

AK Parti, bu gerçe¤i görerek siyasetin ahlaki zeminini yeniden infla etmeye soyunmufltur.

Siyasetin ilkeli, dürüst, adil, fleffaf ve hesap verebilir bir karakter kazanmas› için gerek
parti olarak gerekse siyasetle u¤raflan bireyler olarak kendimizi ahlaki ilkelerle tan›mlad›k
ve s›n›rlad›k.

Yolsuzluk, kay›rmac›l›k, iltimas, çekememezlik gibi tüm siyasal hastal›klara karfl› kurumsal
bir mücadele bafllatt›k.
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Dört y›l› aflan iktidar dönemimizde flükürler olsun ki, fleffaf, dürüst ve adil bir yönetim
sergilemek için baflar›l› bir mücadele ortaya koyduk.

Yanl›fla düflmedik, yanl›fla tevessül edenleri de aram›zda bar›nd›rmamaya özen gösterdik.

Ak Partililer olarak erdemli bir siyaset yapmaya çal›flt›k.

Tüm Ak partililer biliyor ki, erdemli olmak sadece kötüye bulaflmamak de¤il, ayn› zamanda
iyiyi infla edebilmektir.

Siyasetin amac› iyiyi, güzeli, mutlulu¤u, adalet ve
hakkaniyet üzere olan› bulmak, ona ulaflmak için çaba
göstermek; toplumun huzur ve refah› için hizmet
üretmektir.
AK Partililer olarak biliyoruz ki,  Yanl›fl yollarla do¤ru hedefe ulafl›lmaz.

Kötü söylem, davran›fl ve kiflilerle “iyi” infla edilemez.

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki; saydaml›k, hesap verebilirlik, dürüstlük, kurallara uygunluk
ne kadar gerekliyse iltimas, kay›rma, yolsuzlu¤a bulaflma, haks›z kazanç ve menfaat
sa¤lama o kadar sak›n›lmas› gereken hususlard›r.

Herkes de çok iyi bilsin ki, ahlaki yörüngesini yitiren, yasal zeminini kaybeden, meflruyiet
pusulas› flaflanlar›n AK Parti içinde yeri olmam›flt›r, bundan sonra da olamaz.

Merkezi idarede, belediyelerde ve teflkilatlar da as›l olan ilke ve de¤erlerdir.

Bunlardan flaflanlar topluma hizmet etme idealini de yitirmifl demektir ki, yolsuzluk
konusunda AK Parti’nin temel politikas› s›f›r tolerans ve etkin mücadeledir.

Gerek ‹çiflleri Bakan›m›za gerekse Mahalli ‹darelerden sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s›
arkadafl›ma her zaman talimat›m, AK Partili belediyelerle ilgili küçük-büyük her hangi bir
iddia gelirse kararl›l›kla üzerlerine gitmeleri, hemen inceleme bafllatmalar› ve gere¤ini
yapmalar›d›r.

Hizmet idealini yitiren ya da hukuki ve ahlaki zeminden sapanlar AK Parti’nin hizmet
çat›s› alt›nda bar›namazlar.

Dün bir grup AK Partili milletvekili arkadafl›m›z Siyasi Etik Yasas›’n› Meclis’in gündemine
tafl›d›lar.

Mal bildiriminin fleffaf hale getirilerek kapsam›n›n geniflletilmesinden Etik Kurul
oluflturulmas›na kadar önerilen bir dizi düzenleme inan›yorum ki, kamuoyunda
derinlemesine tart›fl›lacakt›r.
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De¤erli Arkadafllar,

Biz, k›s›r tart›flmalar›n, sonu gelmez kavgalar›n içinde de¤iliz.

Biz, bu ülkenin kay›p y›llar›na yenilerini ekleyecek bir umursamazl›k, bir rehavet, bir atalet
içinde hiç de¤iliz, olamay›z.

Biz, Türkiye’yi bir daha asla ve asla “hasta adam” durumuna düflmeyecek sa¤lam bir
konuma tafl›man›n derdindeyiz.

Biz, kifli bafl›na milli geliri 10 bin dolara ç›karman›n peflindeyiz.

Biz, iflçimize, memurumuza, çiftçimize, esnaf›m›za insanca bir hayat sunman›n peflindeyiz.

Biz, Türkiye’yi dünyan›n en güçlü ülkelerinden biri, en güçlü ekonomilerinden biri yapman›n
peflindeyiz.

Bunun için ülke aidiyetini, millet bilincini güçlendirmeye çal›fl›yoruz. 

Bunun için bütün dünya ülkelerine Türkiye’nin imkan ve kaynaklar›n› anlat›yoruz.

Bütün bunlar elbette kolay olmuyor, büyük fedakarl›klarla, büyük gayretlerle, geceli
gündüzlü çal›flmalarla oluyor.

Geldi¤imiz yol uzun bir yoldu, ama gidece¤imiz yol daha
da uzun ve çetin olacakt›r.
Ayn› istikamette ayn› kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz.

Bundan sonras› için hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yüzüncü kurulufl y›l›na dünyan›n
zirvesindeki bir ülke olarak tafl›makt›r.

Ve inan›yorum ki bu millet, bu milletin de¤iflim iradesini en iyi flekilde temsil eden bu
parlamento, bu parlamentodan güç alan bu hükümet, dünün hedeflerine ulaflt›¤› gibi,
yar›n›n hedeflerine de ulaflacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

2007 y›l›n› Türkiye’nin seyri aç›s›ndan son derece önemli gördü¤ümü huzurlar›n›zda bir
kere daha ifade etmek istiyorum.

Ancak flunu da aç›kça ifade etmekte yarar görüyorum.

Türkiye koflmak ile durmak aras›nda, istikrar ile kaos aras›nda, içine kapanmakla dünyaya
aç›lmak aras›nda bir tercih yapmak durumunda de¤ildir.

Ülkemize kazand›rd›¤›m›z 4 y›l›n güveniyle söylüyorum.

Önümüzde “ya demokrasi ya yasaklar kazanacak” diye iki ihtimal yok. 

Türkiye'nin tercihi bellidir. ‹stikrard›r, de¤iflimdir, dünyaya aç›k, özgür ve müreffeh bir
ülke hedefidir.
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Ne olursa olsun, Türkiye bu istikametten flaflmayacakt›r.

Ben milletimizin flaflmaz terazisine sonuna kadar güveniyorum.

Gerçe¤i görünür k›lmak, yaflad›¤›m›z ac› tecrübelerin toplum haf›zas›ndan silinmesine
engel olmak, umutlar›n, hayallerin k›r›lmas›na izin vermemek bizim görevimiz...

Daima yükseklerde tuttu¤umuz adalet ve kalk›nma meflalesini yar›nlara tafl›mak
mecburiyetindeyiz.

Biliyorum ki bu kritik yolculu¤un yükünü de birlikte hakk›yla tafl›yaca¤›z.

Ortalama hükümet ömrünün iki y›l› bile bulmad›¤›, istikrar y›llar›n›n her zaman az›nl›kta
kald›¤› bir ülkede, AK Parti ›fl›¤› bu talihsiz k›s›r döngüyü bozan istisna olarak daima
parlayacakt›r.

2007 AK siyasetle milletimizin kucaklaflmas› bak›m›ndan hem bir tamama erme, hem
de taze bir bafllang›ç y›l› olacakt›r.

Yeni bir befl y›la, yeni bir güçle, yeni bir enerjiyle ve fakat ilk günkü heyecanla, ilk günkü
sevdayla yürüyece¤iz.

Sözlerimi bitirirken milletimize huzur ve bar›fl dolu bir y›l diliyorum.

Bu milletin, bu ülkenin birli¤ine, beraberli¤ine, kardefllik ruhuna, medeniyet birikimine
kastedenleri bir kez daha telin ediyorum.

Allah, birli¤imize kardeflli¤imize kast edenlere f›rsat vermesin.

Milletimize, devletimize zeval vermesin.

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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AK PART‹ KIZILCAHAMAM ‹ST‹fiARE 
TOPLANTISI KAPANIfi KONUfiMASI
21.01.2007

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selamlayarak sözlerime bafll›yorum.

Gerek ülkemiz, gerek partimizle ilgili meseleleri konuflmak, paylaflmak, ileriye dönük
vizyonumuzu belirlemek, yeni aç›l›mlar kazanmak amac›yla gerçeklefltirdi¤imiz bir istiflare
toplant›s›n›n daha sonuna geldik.

Cuma günü ‹stanbul'da kaybetti¤imiz gazeteci yazar Hrant Dink cinayeti ile ilgili geliflmeler
istiflare toplant›m›z›n önemli bir konusu oldu.

Olay› bütün boyutlar›yla ayd›nlatmak için ilk dakikadan itibaren hükümet olarak, millet
olarak gösterdi¤imiz kararl› irade,  32 saat gibi k›sa bir zaman içinde sonuç verdi.

Hrant Dink'in cenazesi topra¤a verilmeden, emniyet güçlerimizin, savc›lar›m›z›n, istihbarat
birimlerimizin tam bir koordinasyon ile bütün verileri tek elde de¤erlendirerek, k›l› k›rk
yaran bir dikkatle çal›flarak cinayet zanl›s›n› yakalamalar› ve adalete teslim etme aflamas›na
getirmeleri çok önemlidir.

Bu önemli baflar›n›n alt›n› özellikle çiziyorum ve burada emniyet teflkilat›m›za özellikle
teflekkür ediyorum.

Olay art›k yarg› aflamas›na gelmifltir.

Bu noktada sa¤duyunun sesini öne ç›karan, geliflmeleri kamuoyuna aktar›rken gerekli
özen ve hassasiyeti gösteren de¤erli medyam›za da teflekkür ediyorum. 

Zira bu tür olaylarda Türkiye'nin foto¤raf› medyam›z üzerinden dünyaya yans›maktad›r.

Bundan sonraki süreçte de ayn› hassasiyetin devam edece¤ini umuyorum.

Bütün boyutlar›yla, bütün derinli¤iyle, bütün ba¤lant›lar›yla bu cinayetin ayd›nlanmas›
için ayn› kararl›l›kla çal›flmalar›m›z›n devam edece¤inden herkesin emin olmas›n› istiyorum.

Hepimizi sarsan bu alçakça cinayet, elbette bir çok boyutuyla tart›fl›lacakt›r, tart›fl›lmal›d›r.

Milletin varl›¤›na, bütünlü¤üne, de¤erlerine, huzur ve
istikrar›na kastedenler asla bir kez, daha söylüyorum, asla
vatansever olamazlar, yurtsever olamazlar.
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Ben burada özellikle bir hususa iflaret etmek istiyorum.

Bir süredir Türkiye'yi içe kapamaya yönelik çabalar, gayretler oldu¤unu görüyoruz.

Ben Türkiye'ye, Türkiye'nin de¤erli enerjisine, birli¤ine, bütünlü¤üne karfl› ifllenecek
daha büyük bir fenal›k düflünemiyorum.

Bu nedenle, aç›k ifade ediyorum. Bu tür çabalar içinde olanlar belki her fley olabilirler
ama asla kendilerine vatansever diyemezler.

Meselenin flu aflamada dikkat çeken sosyal ve psikolojik boyutlar› da oldu¤u görülüyor.

Gencecik dima¤lar› kirleten, onlar› nefret duygular›yla zehirleyen zemini çok iyi analiz
etmek durumunday›z.

Bunu medyam›z, akademisyenlerimiz, ayd›nlar›m›z, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte
yapmak durumunday›z.

Zira sorunun güvenlik boyutu kuflkusuz önemlidir, hayatidir ama, bu boyutu aflan tedbirlere
de mutlaka odaklanmal›y›z.

Tam bu noktada çocuklar›m›z›, gençlerimizi zehirleyen bu zemini kurutmak için aileden,
okuldan bafllayarak herkese, önemli sorumluluklar düflüyor.

Gençlerimizi zehirleyenler hangi siyasi, ideolojik saiklerle
hareket ederlerse etsinler, huzurumuza, birli¤imize,
bütünlü¤ümüze kast etmifllerdir.
Onlar› büyük milletimiz asla affetmeyecektir.

E¤er böyle olaylarla Türkiye'yi içe kapanmaya, infiale, karamsarl›¤a zorlayacaklar›n›
düflünüyorlarsa, bilsinler ki, bunu asla baflaramayacaklar.

Milletin varl›¤›na, bütünlü¤üne, de¤erlerine, huzur ve istikrar›na kastedenler asla bir kez,
daha söylüyorum, asla vatansever olamazlar, yurtsever olamazlar. 

Bu olay› kullanarak Türkiye'nin yakalam›fl oldu¤u huzur ortam›n› gölgelemek, devletimizi,
milletimizi zora düflürmek, duruflumuzu zaafa u¤ratmak iste¤inde olanlar varsa; onlar,
derin bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacakt›r.

‹nan›yorum ki, daha önce defalarca oynanm›fl bu kirli oyun, milletimizin vakar ve metaneti
karfl›s›nda bir kere daha bozulacak, etkisiz hale gelecektir.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'nin meselelerini ele ald›¤›m›z, bugününü ve yar›nlar›n› konufltu¤umuz ‹stiflare
toplant›m›zda ortaya ç›kan güçlü irade de bir kez daha teyit etmifltir ki, Türkiye'nin huzur
ve istikrar› yakalad›¤›, ileri hedeflere do¤ru ad›mlar›n› h›zland›rd›¤› yürüyüflümüz kararl›l›kla
devam edecektir.
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Bu ülke büyük gayretlerle, büyük fedakârl›klarla elde etti¤i kazan›mlar›ndan geri
dönmeyecektir.

Bu toplum için as›rlard›r en büyük servet, bir arada yaflamak, ayn› mecrada dostça-
kardeflçe akmak, ayn› hedeflere beraberce koflmak meziyeti olmufltur.

Bizi millet yapan, engin bir co¤rafyada gönülleri ayn› ›fl›kla ayd›nlatan, kalpleri ayn› aflkla
dolduran bir tarihin mirasç›s› yapan güç budur.

Hiçbir güç, bu vatan› insanlar›m›zdan bir tekinin bile kalbinde bir gurbete
dönüfltüremeyecektir.

Bunu ülkem ad›na, milletim ad›na, tarihimiz ad›na ve gelece¤imiz ad›na söylüyorum.

‹çeride ya da d›flar›da her kim Türkiye üstünde bir kara hesap yürütmeye çal›fl›yorsa,
bilsin ki kendi ayaklar›n›n alt›na bir kuyu kaz›yor, kendi bindi¤i dal› kesiyor.

De¤erli Arkadafllar,

‹ki günlük istiflare toplant›m›zda 48 arkadafl›m›z bütün ülke meseleleri ve gelecek hedefleri
üzerinde düflüncelerini, önerilerini dile getirmifllerdir.

Bakanlar›m›z ve parti yönetimimiz çal›flmalar› hakk›nda grubumuza ayr›nt›l› sunumlar
yapm›fllar, sorulara cevap vermifller, yap›lan teklifler üzerine düflüncelerini paylaflm›fllard›r.

Öncelikle her arkadafl›ma gösterdikleri yap›c› yaklafl›m ve samimi katk›lar› için teflekkürlerimi
sunmak istiyorum.

Bu buluflmada dile getirdi¤iniz önemli fikirler, uyar› ve öneriler, gerek partimizin, gerekse
Türkiye'nin önündeki sürece çok olumlu aç›l›mlar getirecektir.

Benzer ortamlarda daha önce de vurgulad›¤›m gibi, AK Parti siyaseti, kiflilerin, kurullar›n,
milletten saklanan stratejilerin oluflturdu¤u, belirledi¤i bir siyaset de¤ildir.

Ak Parti, bütünün her parças›n›n kendisini bu yolun, bu
istikametin, bu siyasetin sahibi sayd›¤›, bu millet
emanetinin tafl›y›c›s› sayd›¤› bir siyaset tarz›n›n adresidir.
Bunu çok önemsiyorum, tekrar tekrar vurguluyorum; çünkü Türk siyasetinin bugüne
kadar en önemli eksiklerinden, zaaflar›ndan biri siyasetin muhteviyat›nda ortak akl›n,
millet iradesinin, toplumsal hissiyat›n yeterince varl›k kazanamam›fl olmas›d›r.

Aksi olabilseydi; millet olarak bugün kaybedilmifl y›llar›n atefliyle yanmaz, bugünkünden
çok daha ileri noktalara ulaflm›fl olurduk.

AK Parti, siyasetin kritik zaaf noktalar›n›n fark›nda olan kadrolar taraf›ndan kurulmufl, yol
haritas›n› çizerken ortak akl›n oluflmas›na vurgu yapm›fl, bu temel esas üzerinde yükselerek
iktidara tafl›nm›flt›r.
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‹ktidar›m›z›n en önemli özelli¤i de; Türkiye'nin haysiyetini, onurunu, itibar›n› yükseltmek
olmufltur.

Bütün konuflmalar›m›zda, bütün eylemlerimizde 73 milyon vatandafl›m›z›n mutlulu¤una,
huzuruna vurgu yap›yoruz.

Bu toplant›m›zda ortaya konan gelecek perspektifi; çocuklar›m›z›n, gençlerimizin yar›n
nas›l bir Türkiye'de yaflayacaklar›d›r.

Bugünkü kazan›mlar›m›z›n güveniyle ifade ediyorum ki;

Bugün nas›l dünden daha iyiyse, yar›nki Türkiye de
bugünden daha adaletli, daha müreffeh bir Türkiye
olacakt›r.
Yar›nki Türkiye'nin gençli¤i ülkesine tam bir güven duygusu içinde olacak, bütün istismar
kap›lar›n› kendi eliyle kapatacakt›r.

Her evlad›m›z, her gencimiz, her vatandafl›m›z güven ve huzur içinde olsun.

Allah’›n izniyle millet olarak çok daha yüksek hedeflere ulaflaca¤›z.

Hak etti¤imiz baflar›lar› elde etmek için gerekli her fleyimiz var. Akl›m›z var, birikimimiz
var, gücümüz var, aflk›m›z var, irademiz var.

Yeter ki, gözümüzü bu ülkenin hak etti¤i engin ufuklardan ay›rmayal›m.   

Yeter ki,  geçmiflimizin zengin hazinelerinden yar›nlar›m›z› ayd›nlatacak ilhamlar almaya
devam edelim.

Yeter ki, maddi ve manevi de¤erlerimizi birbiriyle çat›flt›rmadan gönül zenginli¤ine
dönüfltürelim.

Yeter ki, çocuklar›m›za, gençlerimize hayat kadar aziz gördü¤ümüz adaleti, merhameti,
sevgiyi, hoflgörüyü, kardeflli¤i miras b›rakal›m.

Bir kere daha istiflarenin hakk›n› vererek, ülkemiz ve partimiz için son derece de¤erli
kazan›mlar elde ederek; Türkiye için güç tazeleyerek, aflk tazeleyerek, umut tazeleyerek
buradan ayr›l›yoruz.

Milletimizin siyaset kurumunda görmek istedi¤i üretken, dinamik, zengin, ayd›nl›k
foto¤raf› sergileyerek geri dönüyoruz.

Sizleri yeniden en kalbi duygular›mla selaml›yor, hay›rl› günler, hay›rl› çal›flmalar diliyorum.

Allah, milletimizin, ülkemizin yolunu, ufkunu, baht›n› aç›k etsin.



28

2 3  O C A K  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

BOLU TÜNEL‹ AÇILIfi TÖREN‹
23.01.2007

Say›n Baflbakan Prodi,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Ülkemizin, bölgemizin ve dünya ticaretinin önemli bir güzergâh› olan Bolu’ya hofl geldiniz.

Bu tören vesilesiyle buraya kadar gelip heyecan›m›za ortak olan herkese teflekkür
ediyorum.

Bugün tarihi bir olay için bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Milletimizin, ülkemizin bir büyük rüyas›n› gerçeklefltiriyoruz.

Milletimizin talepleri do¤rultusunda yol alman›n, milletimizin ideallerini gerçe¤e
dönüfltürmenin sevincini yafl›yoruz.

De¤erli dostum Say›n Prodi’yi, Güzel Bolu flehrimizde  a¤›rlamaktan büyük bir memnuniyet
duydu¤umu da ayr›ca belirtmek istiyorum.

Uluslararas› iliflkilerimizin güçlendi¤i bu dönemde, Bolu Tünelini birlikte açmam›z; hem
bir finaldir, hem de yeni bir bafllang›çt›r.

Hat›rlarsan›z, 2005 y›l›n›n Kas›m ay›nda da, Samsun’un Durusu Köyü’nde, Türkiye’nin
8 y›ll›k bir rüyas›n› gerçe¤e dönüfltürmüfltük.

1997 y›l›nda ilk ad›m› at›lan Mavi Ak›m Do¤algaz Boru Hatt› Projesi’ni hayata geçirmifltik.

‹talya’n›n eski Baflbakan› Say›n Berlusconi ve Rusya Federasyonu Baflkan› Say›n Putin'in
de kat›ld›¤› büyük bir törenle benzer bir sevinci yaflam›flt›k.

‹talya ile enerji alan›ndaki bir di¤er ortak projemiz ise, Do¤u-Bat› Enerji koridorunun
önemli bir unsuru olan Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al gaz ba¤lant›s›d›r.  

Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al gaz interkonnektörü, Genifl Hazar Havzas› ile Orta Do¤u
do¤al gaz›n›n Avrupa’ya ulaflt›r›lmas›nda önemli bir rol oynayacakt›r. 

Biz bugün, da¤lar› delerek açt›¤›m›z bu tünelin bir ucunda
bütün flehirlerimizin birbirine, di¤er ucunda ise ‹talya’n›n
hatta bütün Avrupa’n›n Türkiye’ye ne kadar çok
yak›nlaflt›¤›n› görüyoruz.
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Tarih boyunca etkileflim halinde oldu¤umuz ‹talya ile her alandaki iflbirli¤imiz artarak
devam ediyor.

‹flte bugün de, ‹talya’yla dostluk ba¤lar›m›z› daha da güçlendirecek bir baflka ortak projeyi
somutlaflt›r›yor, hizmete sunuyoruz.

Kendi insan›m›z›n hayat›na büyük bir kolayl›k, seyahetlere h›z ve güvenlik getirmenin
yan› s›ra, ‹talya ile Türkiye’nin dostlu¤unu da sembolize eden Bolu Tünelini nihayet
aç›yoruz.

Bu önemli tünel ülkemize, Bolu flehrimize hay›rl› olsun.

De¤erli konuklar,

Bildi¤iniz gibi, ‹stanbul ile Ankara’y› birbirine ba¤layan yol üzerinde önemli bir kavflakta
bulunan Bolu, ülkemizin trafik ak›fl›n›n en yo¤un yafland›¤› noktalardan biridir.

Bolu Da¤› geçiflinde yaflanan kilitlenmeyi, t›kan›kl›¤› açmam›z, ulusal ve uluslararas›
tafl›ma imkânlar›n› güçlendirmemiz bak›m›ndan büyük önem tafl›yor.

Zira Bolu Da¤› geçifli, ülkemizin karayolu a¤›n›n ana arteri konumundad›r.

Bu geçifl, ulusal ve uluslararas› tafl›ma talebini karfl›lamas›
için planlanan Edirne-‹stanbul-Ankara Otoyol Projesinin
yap›m› tamamlanmayan tek k›sm›yd›.
Bugün aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz bu tünel ile art›k söz konusu Otoyol Projesi bütünüyle
hayata geçmifl olacak.

Böylece buradaki trafik yo¤unlu¤unu, t›kan›kl›¤› ortadan kald›rm›fl olaca¤›z.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararas› nakliyat› büyük ölçüde rahatlayacak, güçlenecek.

fiehirlerimiz aras›ndaki ticari iliflkiler h›z kazanacak.

1993 y›l›nda ilk kaz› ifllemi gerçeklefltirilen Bolu Da¤› Tüneli’nin tamamlanmas› ne yaz›k
ki bu güne kald›.

‹nsan›m›z›n seyahat kalitesine büyük katk› yapacak olan bu tüneli, 14 y›l sonra nihayet
bugün hizmete aç›yoruz.

Bugüne kadar 2 kez sel, 2 kez de deprem felaketine maruz kald› bu tünel.

Ancak, bu sel ve depremler projenin mukavemetini test etmek bak›m›ndan da önemli
bir imkân sunmufltur.

Projede yer alan viyadüklerin inflas›na deprem sonras›nda yeniden bafllanm›flt›r.

Tüm viyadüklerde deprem etkisine karfl› yüksek güvenlik önlemleri al›nm›flt›r.



Projenin en önemli k›sm›n› oluflturan Bolu Da¤› Tüneli 3 gidifl, 3 gelifl fleritli olmak üzere
çift tüp olarak infla edilmifltir.

Ankara yönüne do¤ru olan sa¤ tüp 2 bin 788 metre, ‹stanbul yönüne do¤ru olan sol tüp
ise 2 bin 954 metre uzunlu¤undad›r.

Deprem sonras› Ankara yönünde oluflan göçük nedeniyle buras› terkedilmifl ve by-pass
projesi düzenlenerek yeni bir girifl yap›lm›flt›r.

Ankara-‹stanbul istikametindeki kuzey yolun ise, sadece bir k›s›m üstyap› ifli kalm›flt›r.

Ya¤›fll› havalarda ve belli bir sühunetin alt›nda asfalt yap›lmas› sa¤l›kl› olmad›¤› için
bekletilmektedir.

Ancak bu da uygun hava flartlar›nda yine 2007 y›l› içerisinde tamamlanacakt›r.

Projenin hayata geçmesi ile Ankara-‹stanbul gibi önemli ve özellikle k›fl aylar› oldukça
zorlu olan bu güzergâhtaki trafik ak›fl›; güvenli, kesintisiz ve yüksek standartta
gerçekleflebilecek.

Ayr›ca, flimdiye kadar karayolunun zor flartlar›ndan dolay› fazladan harcanan tafl›t iflletim
ve amortisman giderleri ile zaman kayb›ndan da tasarruf sa¤lanacakt›r.

Y›ll›k 40 Milyon Dolar civar›nda gerçekleflecek olan bu
tasarruf ekonomimiz için çok önemli bir katk›d›r.
De¤erli Konuklar,

Büyük projeler ortaya koyabilmek için, büyük ideallere sahip olmak gerekir. 

Bolu Tüneli, ilk kez bundan 20 y›l önce 1987 y›l›nda projelendirildi¤inde, toplumun tüm
kesimlerinde büyük bir heyecan uyand›rm›flt›.

Çünkü bu gerçekten büyük bir projeydi.

Biz bugün, da¤lar› delerek açt›¤›m›z bu tünelin bir ucunda bütün flehirlerimizin birbirine,
di¤er ucunda ise ‹talya’n›n hatta bütün Avrupa’n›n Türkiye’ye ne kadar çok yak›nlaflt›¤›n›
görüyoruz.

Bu bak›mdan, Bolu Tüneli’ni sadece Ankara ile ‹stanbul aras›n› k›saltan bir yol olarak
görmemeliyiz.

Bu yolu, ayn› zamanda hem muas›r medeniyet seviyesini aflma çabam›z›n, hem de
‹stanbul’dan Roma’ya uzanan siyasi, ekonomik, kültürel dostlu¤un sembolü olarak da
görmeliyiz.

Ben, kendi ad›ma bu yolu, Akdeniz’in iki medeniyeti aras›nda bir gönül yolu olarak
görüyorum.

Çünkü bu yol, ‹talya ile Türkiye’nin birlikte çal›flmas›n›n ve iflbirli¤inin ürünüdür.
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Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; Türkiye ve ‹talya, Akdenizli kimlikleriyle birbirini anlayabilen
ve dünyadaki geliflmelere karfl› yaklafl›mlar›, bar›fl ve istikrar›n sa¤lanmas› noktas›nda
kesiflen iki önemli ülkedir.

Milletlerimiz aras›nda her zaman Akdenizlilik ve Güney Avrupal›l›ktan kaynaklanan bir
yak›nl›k, bir s›cakl›k olmufltur.

Türk-‹talyan iliflkileri 50 y›ll›k, 100 y›ll›k bir yak›n geçmifle de¤il, çok daha derinlere
uzan›yor, gücünü tarihten al›yor.

Bu yak›n iliflki, birlikte gerçeklefltirdi¤imiz dev projelerle  21. yüzy›lda daha da
güçlenmektedir.

Bildi¤iniz gibi ‹talya’yla, Afganistan’dan Ortado¤u’ya kadar uzanan genifl bir co¤rafyada
uluslararas› bar›fl ve istikrar için birlikte görev yap›yoruz.

Enerji konusundaki iflbirli¤imize az önce de¤inmifltim.

Avrupa’ya enerji nakli bak›m›ndan önem tafl›yan ve her iki ülkenin de içinde yer ald›klar›
projeler, her fleyden önce ülkelerimizi birbirine yaklaflt›r›yor.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin Gayri Safi yurt içi Has›las›’n›n Avrupa Birli¤i
ortalamas›ndan daha süratli biçimde artaca¤› öngörülüyor.

Onun için, Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤imiz, hiç flüphesiz  Birli¤in iç piyasas›na da büyük
katk›lar sa¤layacakt›r.

Hem Avrupa Birli¤i için, hem Türkiye için tart›fl›lmaz kazan›mlar getirecektir.

Avrupa Birli¤i, bölgesel bir güç olmaktan ç›kacak, k›sa
zamanda dünyan›n en etkili küresel gücü haline gelecektir.
Bak›n›z, Türkiye, Avrasya bölgesinde enerji naklinde bir terminal noktas› haline gelmektedir.

Onun için Avrupa Birli¤i ülkelerine enerji ulafl›m›n›n güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan
da üyeli¤imiz büyük önem tafl›makt›r.

Bu anlamda ‹talya’n›n, Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecimize verdi¤i deste¤i mutlulukla
karfl›l›yoruz.

Bu deste¤in, özellikle Avrupa Birli¤i’nin geçti¤imiz Aral›k Zirvesi’nde, müzakere sürecimize
iliflkin al›nan haks›z kararlar karfl›s›nda artarak sürmesini diliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Ortakl›¤›m›z›n gücünü göstermesi bak›m›ndan, ‹talya ile iliflkilerimizin ekonomik boyutuna
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

1988 y›l›nda toplam 17 ‹talyan firmas› ülkemizde faaliyet gösterirken, bu rakam bugün
450’ye yaklaflm›flt›r.



Bu firmalar›n 205 tanesinin 2003 y›l›ndan sonra kurulmufl olmas›na özellikle dikkat
çekmek istiyorum.

Bugün ‹talya, Türkiye’nin ilk üç ticari orta¤›ndan biridir.

2005 y›l› itibariyle, ikili ticaretimiz 10 milyar Avro’yu aflm›flt›r.

2006 verilerine göre bu rakam daha da artacakt›r.

Türk ve ‹talyan firmalar›n›n, yaln›zca ülkelerimizde de¤il, ayn› zamanda üçüncü ülkelerde
de ortak giriflimler gerçeklefltirebileceklerini düflünüyoruz.

Bu ülkelerimizin menfaatlerinin pekifltirilmesi bak›m›ndan da son derece yararl› olacakt›r.

Zira Türkiye’nin ekonomisi art›k dünyan›n en istikrarl›, en güvenilir, en h›zl› büyüyen
ekonomilerinden biri haline gelmifltir.

Türkiye, art›k kritik eflikleri geride b›rakm›fl, bütün t›kal› yollar› açm›fl bulunuyor.

T›pk› Bolu Tüneli’nin ucundaki ›fl›¤›n görünmesi, bütün tüneli ayd›nlatmas› gibi, Türkiye
de geçti¤i tünelin ucundaki ›fl›¤a ç›km›fl, ayd›nl›k günlere kavuflmufltur.

Bugünkü Türkiye ne 30 y›l, ne 20 y›l, ne 10 y›l öncesinin Türkiye’sidir.

Bugünkü Türkiye, hükümetimizin elde etti¤i büyük
kazan›mlar sayesinde bölgesinde ve dünyada etkin rol
oynayan önemli aktörlerden biri olmufltur.
Uluslararas› yat›r›mc›lar için bir cazibe merkezi haline gelmifltir.

Siyasi istikrar›yla, demokratik aç›l›mlar›yla, ekonomik gücüyle ve büyük potansiyeliyle
dünyan›n ilgi oda¤› olmufltur.

Bunlar› sizlere uzun uzun anlatmayaca¤›m.

Geliflmeleri hep birlikte yafl›yor, görüyoruz.

Türkiye aral›ks›z olarak büyümesini sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir.

Bu vesileyle Türkiye ve ‹talya aras›nda tesis edilen her türlü iflbirli¤inin, önümüzdeki
dönemde yeni ortak projelere at›lacak imzalarla daha da gelifltirilmesi gerekti¤ine
inan›yorum.

Bunu, bir kere daha, burada ifade etmek istiyorum.

Bölgelerimiz, ülkelerimizin dostlu¤uyla flüphesiz ekonomik kazan›mlar›n çok ötesinde
kazan›mlar elde edecektir.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da bölgemizde ve dünyam›zda bar›fl› sürekli
k›lacak ad›mlar atmaya devam edece¤iz.

Her zaman söylüyorum:
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Bana göre, bar›fl olmadan refah olmaz.

Onun için bütün çabam›z, att›¤›m›z bütün ad›mlar, bu büyük yat›r›mlar öncelikle bar›fl
ve refah›n birlikte güçlenmesi içindir.

Türkiye’nin ayd›nl›k ve müreffeh gelece¤i de buna ba¤l›d›r.

‹flte biz bu inançla, milletimizle el ele, gönül gönüle çal›fl›yor ve diyoruz ki, bugün burada
oldu¤u gibi art›k yolumuz aç›k gelece¤imiz ayd›nl›kt›r.

Bu duygularla sözlerime son verirken, Say›n Prodi’ye mutlulu¤umuzu paylaflt›¤› için
tekrar teflekkür ediyorum.

Aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz Bolu Tünelinin bir kere daha ülkemize, milletimize hay›rl›
olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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SPK 25. KURULUfi YILDÖNÜMÜ
25.01.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, bu anlaml› toplant›da aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 25’inci Kurulufl Y›ldönümünü kutluyor, bu çok de¤erli
kurumumuza eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, sermaye piyasas›, baflta özel sektör yat›r›mlar› olmak üzere altyap›
yat›r›mlar›m›z›n, kalk›nmam›z›n uzun vadede sa¤l›kl› finansman› demektir. 

Bugün tüm geliflmifl ülkelerde sermaye piyasalar›n›n da geliflmifl oldu¤unu, modern
altyap›lar›yla genifl bir kesime hizmet verdi¤ini görüyoruz.

Ülkemizin ilk ba¤›ms›z üst kurulu olan Sermaye Piyasas› Kurulu da 25 y›lda önemli
at›l›mlar yapm›flt›r.

Bu süre içinde reel sektöre do¤rudan 50 milyar Dolar›n üzerinde kaynak aktar›lm›flt›r.

Ayr›ca, sermaye piyasalar›m›zdaki fiyatlar referans al›narak özellefltirme gelirlerinin daha
etkin belirlenmesinde de ana kaynak olmufltur.

Memnuniyetle görüyoruz ki, ekonomimizin h›zl› ve istikrarl› büyümesine paralel olarak
kurumlar›m›z da art›k büyümeye, fonksiyonlar›n› art›rmaya, Türkiye ekonomisine çok
daha fazla katk› sa¤lamaya bafllam›flt›r.

Bugün bunun hakl› gururunu yafl›yoruz.

Bak›n›z, 4 y›lda Türkiye ekonomisinin katetti¤i mesafeyi görmek istemeyenler oldu.

Milletin sevincini milletle paylaflmayanlar oldu.

Ekonomide elde edilen tarihi baflar›lar karfl›s›nda, “iyileflme zaten bafllam›flt›, bu hükümet
devam ettirdi” diyenler oldu.

fiimdi ben önceki dönemin manzaras›n› burada bir kez daha sizlere hat›rlatacak de¤ilim.

Asl›nda; o günleri, hiç birimiz de hat›rlamak istemiyoruz.

E¤er ekonomi sosyal politikalara paralel bir büyüme ve
geliflme göstermezse, bu ülkenin belli kesimleri kendilerini
güvende görür, belli kesimleri çaresizlikle bafl bafla kal›rsa
orada bir baflar›dan söz edilemez.
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

Gelin, sadece flu kurumlar›m›z›n performans›na bir bak›n.

Hükümetimizin ifl bafl›na geldi¤i ilk günden itibaren motivasyon artm›fl, ortak bir hedef
belirlenmifl, ortak bir mücadele ruhu yakalanm›flt›r.

Ard›ndan da tam bir koordinasyon sa¤lanm›flt›r.

Bugün ekonomimizin bütün kurumlar›, Hazine, Maliye, Devlet Planlama Teflkilat›, D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤› ve di¤erleri tam bir uyum ve koordinasyon içinde çal›fl›yorlar.

En önemlisi de özel sektör ile kamu yönetimi art›k ayn› istikamette yürüyor ve güç birli¤i
yap›yor.

Ba¤›ms›z kurullar, icazetli bir ba¤›ms›zl›kla de¤il, gerçekten
ba¤›ms›z olarak fonksiyonlar›n› rahatça yerine getiriyorlar.
Gerekti¤inde, bir yanl›fl gördüklerinde cesaretle kalk›p bunu elefltirebiliyorlar.

Kamu Bankalar›’na bak›yorsunuz, hiçbir müdahale olmadan, hiçbir bask› olmadan rahatça
faaliyetlerini sürdürüyorlar ve art›k kâr ediyorlar.

Merkez Bankas›’n›n ba¤›ms›zl›¤› konusunu bu ülke y›llarca tart›flt›.

Ancak, Merkez Bankas›’n›n tam ba¤›ms›zl›¤›, fiilen hükümetimiz döneminde gerçekleflti.

Yine K‹T’lere bak›yorsunuz, asli görevlerini yerine getiriyorlar, Hazinemize yük olmadan
çarklar›n› döndürüyorlar.

Geçmiflte sürekli zarar eden K‹T’ler bugün büyük kârlar elde ediyor. Geçmiflte buralar›n
da nas›l arpal›klar haline getirildi¤ini hepimiz biliyoruz. “Hamili kart yakinimdir” yaz›l›
kartviziti alan, gidip oralarda ifle bafll›yordu.

Ard›ndan hantall›k, fliflmifl kadrolar, zarar üstüne zarar.

‹flte “hamili kart yakinimdir” dönemi bizimle birlikte bitti.

Çünkü popülizm bitti.

fiimdi ekonomide elde etti¤imiz baflar›y›, kendinden menkul, ya da baflka sebeplerden
menkul görürseniz, en baflta bu ülkenin kurumlar›na, bu ülkenin çal›flanlar›na, iflte SPK’ya,
burada emek sarf eden arkadafllar›m›za haks›zl›k etmifl olursunuz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bir ülke gelece¤ini net olarak göremiyorsa, yar›n, öbür gün ne olaca¤›, hangi krizin patlak
verece¤i bilinmiyorsa, her an tedirginlikle, her an flüpheyle yaflan›yorsa, orada yat›r›m
olmaz, üretim olmaz, istihdam olmaz.

Ama siz ülkeye bir ufuk çizerseniz, hedeflerinizi net olarak ortaya koyarsan›z, bu hedefleri
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tutturmak için azami gayret sarf ederseniz, iflte orada ülkenin önü aç›l›r, üretim de,
yat›r›m da, istihdam da artar.

Yine ayn› flekilde, belirsizli¤in oldu¤u ortamda, kurumlarda da belirsizlik oluflur.

Her fleyden önce motivasyon bozuklu¤u, gönülsüzlük oluflur.

Çok flükür bugün her alanda büyük at›l›mlar›n gerçeklefltirildi¤i, ekonominin istikrar
içerisinde büyüdü¤ü bir ortam var.

Bütün kurumlar›m›z bundan heyecan duyuyor ve kararl›l›klar›, cesaretleri art›yor.

fiunu aç›kça söylemek istiyorum:

Bizim, son 4 y›lda elde etti¤imiz baflar›, A flahs›n›n, B
flahs›n›n, flu bakanl›¤›n, bu kurumun baflar›s› de¤ildir.
Bu hepimizin, milletimizin baflar›s›d›r.

Bu baflar›, iflte burada bulunan SPK mensubu arkadafllar›m›z›n baflar›s›d›r.

Her birimizin bu çorbada tuzu var.

‹flte bu birlik ruhuyla ülkemize istikrar ve güven getirilmifltir.

Kurumlar›m›z›n, kurullar›m›z›n, sanayicimizin, yat›r›mc›m›z›n sa¤lam bir zeminde,
öngörülebilir bir ortamda ifl yapabilmesi sa¤lanm›flt›r.

‹stikrar ve güven temin edilince, bu ülkenin bürokrat› da, kurumu da, kurullar› da, gerçek
potansiyellerini ortaya ç›karma f›rsat›n› bulmufltur.

fiunun alt›n› çizerek söylüyorum:

Demokrasiyi, hukuku, güveni, istikrar›, toplumsal huzuru bütün tart›flma temalar›n›n
üzerinde tutmal›y›z.

Zira dura¤anl›¤a, tereddüde, zaman kayb›na art›k hiç tahammülümüz yoktur.

Her zaman söylüyorum, biz henüz iflin bafl›nday›z.

Yapt›klar›m›z, sadece bafllang›ç kabul edilmelidir.

Bu ülkenin zaman› on y›llar boyunca hep bofla geçti.

fiimdi biz, canla baflla çal›flarak bu kayb› telafi etmenin peflindeyiz.

Önümüzdeki dönemde, h›z›m›zdan hiçbir fley eksilmeyecek.

Hem do¤rudan yat›r›mlar, hem portföy yat›r›mlar› artmaya devam edecek.

Büyüme devam edecek.

Enflasyonla mücadelemiz, h›z kesmeden devam edecek.
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‹hracat› üç haneli rakamlara ç›karmak için çabam›z devam edecek.

Yat›r›m›, üretimi istihdam› art›rma gayretimiz katlanarak devam edecek.

Bu ülke art›k eskisinden daha sa¤lam, daha sa¤l›kl› bir ekonomik yap›ya sahiptir.

Bizim bu kararl›l›¤›m›zdan vazgeçmemiz asla mümkün de¤ildir.

Seçim ya da baflka geliflmeler... Taviz vermemiz, gevflememiz asla söz konusu
olmayacakt›r.

Türkiye’de demokrasinin iflleyifli, art›k istikrars›zl›¤a de¤il, istikrara, güvene, büyümeye
ve kalk›nmaya hizmet edecektir.

Çünkü eflsiz bir rüzgâr yakalad›k.

Tarihi bir atmosfer yakalad›k.

Bak›n, Türkiye bizim dönemimizde 17 çeyrek üst üste büyümüfl. Tam 19 çeyrektir üst
üste büyüyebilme rekorunu k›rm›fl. Kifli bafl›na milli geliri 4 y›lda tam iki kat›na ç›karm›fl.
Enflasyonu tek haneli oranlara kadar çekmifl. ‹hracatta, tarihinde ilk kez 85 milyar dolar
seviyesini görmüfl. Turizm gelirlerinde, özellefltirme gelirlerinde rekorlar k›rm›fl. Do¤rudan
uluslar aras› yat›r›mlarda 19 milyar dolar seviyesini yakalam›fl.

Bunlar baflar›lar›m›z›n sadece bir k›sm›.

Türkiye’ye dört y›l kazand›rd›k.

Ama biz, geçmifle tak›lmad›¤›m›z gibi, kendi baflar›lar›m›za da tak›l›p kalm›yoruz.

Bizim, daha büyük hedeflerimiz var.

Sadece, rakamlar›n büyümesiyle toplumun geliflti¤i iddias›nda de¤iliz. 

Rakamlar›n, toplumun huzur ve refah›yla birlikte büyümesini önemsiyoruz. 

Bana göre, toplumsal sorumluluk alan herkes, önce
toplumun ihtiyaçlar›na odaklanmak zorundad›r. 
‹flte biz, 4 y›l› aflk›n bir zamand›r bunu yapmaya çal›fl›yoruz.

Bu anlay›flla çal›flmaya devam edece¤iz.

2013 y›l›na kadar;

• kifli bafl›na milli geliri 10 bin Dolara ç›karmay›,

• ‹hracatta 210 bin Dolar seviyesini yakalamay›,

• Enflasyonu yüzde 3’lere kadar düflürmeyi,

• Türkiye’yi dünyan›n en büyük ekonomilerinden biri haline getirmeyi, hedefliyoruz.
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Daha da önemlisi, her zaman vurgulad›¤›m gibi ekonomiyle birlikte adaleti, paylafl›m›,
bar›fl›, huzuru art›rmam›zd›r.

E¤er ekonomi sosyal politikalara paralel bir büyüme ve geliflme göstermezse, bu ülkenin
belli kesimleri kendilerini güvende görür, belli kesimleri çaresizlikle bafl bafla kal›rsa
orada bir baflar›dan söz edilemez.

Bizim bütün gayretimiz toplumun güçlenmesi içindir.

Unutmayal›m ki devlet de, kurumlar da gücünü vatandafl›ndan al›r. 

Onun için, hepimizin önümüzdeki dönemde toplumun güçlenmesine odaklanmas› gerekir.

Biz, kifli bafl›na milli geliri 10 bin dolara yükseltmeyi
hedeflerken, iflçimizin, memurumuzun, esnaf›m›z›n,
çiftçimizin de bu büyümeden hak etti¤i pay› almas›n›
istiyoruz.
Ben inan›yorum ki, bu güzel hedeflere ulaflmak için flimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan
sonra da birlikte gayret edece¤iz.

‹nsan›m›z›n refah› için daha çok çal›flacak, yine sizlerle birlikte baflaraca¤›z.

Bu duygularla sözlerime son verirken, ekonomimizin önemli kurumlar›ndan biri olan
Sermaye Piyasas› Kurulunun 25’inci y›l›n› tekrar kutluyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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‹SO MECL‹S TOPLANTISI
26.01.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bu toplant› vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Biliyoruz ki, Türkiye'nin son 4 y›ld›r özellikle ekonomide elde etti¤i baflar›larda,
sanayicilerimizin çok büyük katk›lar› oldu.

Her noktada do¤rudan ya da dolayl› olarak sanayicilerimiz ekonomiye önemli destek
verdiler.

fiüphesiz ‹stanbullu sanayicilerimiz, bu mücadelede en baflta yer ald›lar ve Anadolu'ya
da örnek oldular.

Baflta ‹stanbullu sanayicilerimiz olmak üzere bütün sanayicilerimize bu gayretlerinden
dolay› teflekkür ediyorum.

Bak›n›z: Hükümet olarak biz 4 y›ld›r istikrar ve güven unsurlar›na s›k s›k dikkat çektik.

Baz›lar› bunun çok s›k vurguland›¤›n›, çok üzerinde duruldu¤unu düflünebilir.

Ancak istikrar ve güven, bugünün ekonomilerinde, baflar›n›n, ilerlemenin, kalk›nman›n,
büyümenin vazgeçilmez unsurlar›…

Zira; istikrar ve güven, toplumun bütün kesimlerinin ayn› heyecan› paylaflarak ayn› hedefe
yürümesi aç›s›ndan hayati derecede önemlidir.

Biz, istikrar ve güven derken büyük ölçüde demokrasiden, kurumlar›n karfl›l›kl› güveninden,
toplum ile devletin birlikte yürüyüflünden söz ediyoruz.

Bu birliktelik, sosyal bar›fl›n korunmas›ndan çal›flma hayat›n›n taraflar› aras›ndaki anlay›fla,
uluslararas› iliflkilerden yat›r›ma, üretime, kaliteye, rekabete kadar bütün alanlar için
büyük önem tafl›yor.

Türkiye'nin zay›f düfltü¤ü zamanlar, siyasi iradenin, toplumun temsilinin zay›f oldu¤u
zamanlard›r.

Bugün istikrar ve güven art›k özellikle öne ç›k›yor.

Hepiniz çok iyi hat›rl›yorsunuz.

Vatanseverlik, tafl üstüne tafl koymakt›r. Milleti sevmek,
millete hizmet etmekle olur.
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Türkiye çok uzun bir süre istikrar ve güvenin olmad›¤› dönemler yaflad›.

Zay›f koalisyon hükümetleri, gereksiz tart›flmalar, k›sa vadeli hedefler derken Türkiye
ekonomik krizlerden krizlere sürüklendi.

Ekonomi çevrelerinin y›llarca en çok duydu¤u kavram, üretim de¤il, rekabet de¤il, ihracat
de¤il, büyüme de¤il, kalk›nma de¤il,  kriz oldu.

Ta ki, bu döneme, iktidar›m›za kadar.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sanayicinin, yat›r›m yapmas›,  üretim yapmas›, istihdam alan› oluflturmas›, ihracat
yapabilmesi için, gelece¤i mümkün oldu¤unca net, berrak flekilde kestirebilmesi gerekiyor.

Bunu sizler benden çok daha iyi biliyor, iyi hissediyorsunuz.

Ekonomi öngörülebilir bir çizgide de¤ilse, hiç kimse yat›r›ma teflebbüs etmez.

E¤er sanayici, yat›r›mc›, gelece¤i göremiyorsa,  üç ay,
befl ay, üç y›l, befl y›l sonra neler olabilece¤ini tahmin
edemiyorsa, iflini büyütmez, riske girmez.
O zaman da, geçmiflte oldu¤u gibi yerimizde sayar›z.

Bir gün de kriz kap›y› çalar ve iflte 2001 y›llar›nda oldu¤u gibi ne var, ne yok,  al›r götürür.

Onun için biz, sürekli istikrar ve güvene vurgu yapt›k, yap›yoruz.

Bu anlay›fltan hareketle, illa negatif olmaya kendilerini zorlayan yorumlara, karamsar
analizlere karfl› ç›kt›k.

Kriz ç›¤›rtkanlar›na, felaket tellallar›na kulak asmad›k.

Aç›n, geçmiflte yap›lm›fl baz› yorumlar› bir kez daha okuyun.

Her y›l Eylül ay›nda kriz olacak,  ekim ay›nda kriz gelecek, olmad› fiubat ay› olumsuz
geçecek, olmad› 2004 felaket y›l› olacak, 2005 kriz y›l› olacak diyenler vard›.

Çok flükür, söylediklerinin hiç biri ç›kmad›.

Peki bu olumsuzluk havas› neden pompalanmaya çal›fl›ld›?

Bu karamsar tablolar neden çizildi?

Bunun analizini de art›k size b›rak›yorum.

fiimdi 2007 y›l›nda benzer bir senaryo yeniden sahneye konulmak isteniyor.

Yok Cumhurbaflkanl›¤› seçimi var, yok genel seçim var,    yok Ortado¤u, yok cari aç›k…

Hay›r, çok net söylüyorum, demokratik süreçlerin hukuka uygun olarak iflleyifli Türkiye
için bir zaaf nedeni olmayacakt›r.
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Aksine, hukukun da bir saat gibi ifllemesi, vakitsiz tart›flmalarla zaman kaybetmememiz
Türkiye'nin gücüne güç katacakt›r.

Hükümetimin stratejisi tamamen Türkiye'nin kazan›mlar›n› korumaya, gelifltirmeye
yöneliktir. ‹stikrar›n, güvenin, demokrasinin anlam›n›, önemini en iyi siz ifl adamlar›
bilirsiniz.

‹stikrar› muhafaza etmek, Türkiye'nin büyüme yolundaki istikametini korumak için
spekülatif tart›flmalara girmiyoruz, girmeyece¤iz. Türkiye'nin kaybedecek zaman›, gücü,
enerjisi yoktur.

Dünyaya aç›k her ekonomide belli riskler vard›r, bunu kabul ediyoruz.

Ama Türkiye'de dikkat çekilen risklerin tamam›, kusura bakmas›nlar, tamamen yapay
risklerdir.

Bak›n Türkiye dünün Türkiye'si de¤il. Türkiye, 4 y›l öncenin
Türkiye'si de¤il. Köprünün alt›ndan çok sular akt›.
De¤erli kat›l›mc›lar,

Türkiye'de siyaset yapma metodu de¤iflti, Türkiye'nin ekonomik yap›s› daha da sa¤lamlaflt›,
Türkiye'nin demokrasi standartlar› daha da yukar›ya çekildi.

Art›k Avrupa Birli¤i ile müzakere yürüten bir ülkeden bahsediyoruz. Hükümetimiz
döneminde 19 çeyrektir üst üste büyüyen bir Türkiye var bugün. Enflasyonunu tek
haneli oranlara çekmifl, ihracat›n› üç haneli oranlarda hedeflemifl bir Türkiye var.

Uluslararas› sermaye konusunda bölgesinin y›ld›z› haline gelmifl bir Türkiye var.

Bunlar› görmeden Türkiye üzerine analiz yaparsan›z, Türkiye'yi 4 y›l önceki Türkiye gibi
de¤erlendirirseniz, orada yanl›fl yapars›n›z.

Bak›n›z, cari aç›k konusu, özellikle son birkaç y›ld›r s›k s›k bir risk alan› olarak dile getiriliyor.

Evet, cari ifllemler aç›¤› yüksek seyretmektedir.

Ancak cari ifllemler aç›¤›n› de¤erlendirirken baz› önemli noktalara da dikkat etmek
gerekiyor.

Öncelikle aç›k, ihracat düflüflünden kaynaklanm›yor; buras› önemlidir. Cari aç›¤›n yüksek
seyretmesinde ithalat art›fl› önemli rol oynuyor.

2002 y›l›ndan beri ithalat art›fl›nda da, uluslararas› piyasalardaki petrol fiyatlar›n›n art›fl›n›n
etkili oldu¤unu görüyoruz.

fiuna dikkatinizi çekmek istiyorum: E¤er enerji fiyatlar›, 2002 y›l› düzeyinde kalm›fl olsayd›,
2004 y›l›nda cari ifllemler aç›¤›n›n Gayri Safi Yurt içi has›laya oran› yüzde 4, 2005 y›l›nda
da yüzde 3,9 olacakt›.
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Yine büyüyen bir ekonomiyiz. Büyüdükçe, makine-teçhizat talebimiz de art›yor. Bu da
cari aç›kta geçici bir art›fla neden oluyor. Di¤er yandan cari aç›¤›n nas›l finanse edildi¤ini
de gözden kaç›rmamak gerekiyor.

Bugün cari aç›¤›n finansman kalitesi art›k eskiye göre çok iyi bir durumdad›r.

Küresel sermayede 19 milyar dolar seviyesini yakalad›k.

Yine Merkez Bankas› rezervlerimiz, 2002'de 26,8 milyar Dolar iken, bugün 61 milyar
Dolara yükselmifltir. Özetle cari ifllemler aç›¤›n› dikkatle, özenle izliyoruz. E¤er riskli bir
durum görürsek de, gerekeni yapmaktan hiç kaç›nmay›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Yine 2007'ye iliflkin s›k s›k gündeme getirilen bir konu da seçimler.

Öncelikle, Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri konusunda Türkiye, tamamen Anayasa
çerçevesinde, tamamen demokratik kurallar çerçevesinde seçimini yapacakt›r.

Bu konu Nisan ay›n›n, May›s ay›n›n konusudur ve bizim gündemimizde flimdilik bulunmuyor.

Bu konuyu sürekli gündemde tutarak bir yapay risk oluflturmaya çal›flanlar da art›k
bundan vazgeçmelidir.

Çünkü bu tart›flmalar› Türkiye'deki yat›r›mc›lar izliyor, uluslararas› yat›r›mc›lar izliyor.

Hiç kimseyi bu gereksiz tart›flmalarla tedirgin etmeye hakk›m›z yok.

Genel seçimler konusunda da net tavr›m›z› ortaya koyduk.

***

Bunu da s›k s›k vurguluyorum.

Türkiye, seçim ekonomisi kavram›n› art›k siyasi literatürden tamamen ç›karm›flt›r.

Böyle bir fleye tenezzül etmeyece¤iz.

Seçim ekonomisi kavram›yla Türkiye'ye haks›zl›k, milletin bize verdi¤i emanete haks›zl›k
etmeyece¤iz.

Bu konuda da son derece kararl›y›z ve bu kararl›l›¤›m›z› da sürdürece¤iz.

Yap›sal reformlar konusunda da kararl›l›¤›m›z devam ediyor. Seçim y›l› da olsa, yap›sal
reformlar›m›z› belirlenen takvim çerçevesinde gerçeklefltirece¤iz.

Özellikle Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecinde zaten bu reformlar› yapmak durumunday›z.

Türkiye, tarihinde hiç karfl›laflmad›¤›, hiç tecrübe etmedi¤i
bir iyileflme sürecine girmifltir. Tafl üstüne tafl koyarak,
bu iyileflme sürecini devam ettirmek zorunday›z.
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Önümüze kim ne engel ç›kar›rsa ç›kars›n, kim ne tür bahanelere s›¤›n›rsa s›¤›ns›n, biz
kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz. Bu iyileflmeden rahats›z olanlar elbette ç›kacak.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmas›ndan, bölgesinde güçlü bir devlet olmas›ndan
rahats›z olanlar ç›kacak.

Bunlar da her türlü yöntemi deneyerek, Türkiye'yi yolundan sapt›rmaya çal›flacaklard›r.

Ama biz, bunlara asla prim vermeyece¤iz.

Türkiye'nin huzuruna, güven ve istikrar ortam›na, bar›fl ortam›na darbe vurmak isteyenler
kim olursa olsun, karfl›s›nda milletin sars›lmaz iradesini bulacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Vatanseverlik, tafl üstüne tafl koymakt›r. Milleti sevmek, millete hizmet etmekle olur.

Bak›n daha dün Bolu Tüneli'nin ‹stanbul-Ankara yönünü hizmete açt›k.

Tam 14 y›ld›r süren bir inflaat. Biz çal›flmalara h›z kazand›rd›k ve nihayet bitirip hizmete
sunduk. Vatanseverlik budur.

Vatanseverlik, Türkiye'nin ekonomik baflar›lar›n› daha da ileriye götürmektir. 2007 y›l›,
hiç kuflkunuz olmas›n, Türkiye'nin at›l›mlar›n›n devam etti¤i bir y›l olacakt›r.

4 y›lda sorunlar›n üzerine nas›l gittiysek, bu y›l da ayn› kararl›l›kla, ayn› cesaretle gidece¤iz.

Bizim için önemli olan, kesintisiz, sa¤l›kl› bir flekilde büyümek.

Geçmiflin bu konudaki kay›plar›n› mümkün olan en k›sa zamanda telafi etmek.

Ve bunu da siz sanayicilerimizle baflaraca¤›z.

***

Bugüne kadar sizinle baflard›k, bundan sonra da sizinle baflaraca¤›z.

Mevcut sorunlar›n›z› da iyi biliyoruz. Say›n Baflkan da biraz önce ifade etti. Ben hepsine
tek tek girmek istemiyorum. Ancak flu kadar›n› söylemeliyim, bugünün Türkiye'si,  2002
y›l›n›n, 1990'l› y›llar›n Türkiye'sinden çok farkl›d›r.

Yar›n›n Türkiye'si bundan da farkl› olacak. Yar›n›n müreffeh
ve ayd›nl›k Türkiye'sini de hep birlikte infla edece¤iz.
Bu duygularla sözlerime son verirken, bütün sanayicilerimize baflar›lar diliyor, bir kere
daha sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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50 OKULA 50 SPOR SALONU TOPLU AÇILIfi TÖREN‹
27.01.2007

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken dün birinci dönem karnelerini alan sevgili çocuklar›m›z›, de¤erli
ö¤retmenlerini, anne ve babalar›n› yürekten tebrik ediyorum.

‹nan›yorum ki yar›y›l tatilini çok iyi de¤erlendirerek, ikinci döneme yeni bir dinamizmle
bafllayacaklard›r.

Türkiye’nin kalk›nma koflusu bütün h›z›yla sürüyor.

Milletimizin beklentileri do¤rultusunda belirledi¤imiz gelecek hedeflerine do¤ru kararl›l›kla
ilerliyoruz.

fiehirlerimizin her biri, milletimizin bafllatt›¤› medeniyet yürüyüflü do¤rultusunda gelifliyor,
büyüyor, kalk›n›yor.

Bütün flehirlerimiz; o flehirlerde yaflayan insanlar›m›z›n ihtiyaçlar›na, ça¤›n gereklerine
cevap veren modern tesislere kavufluyor.

Hükümet olarak, bütün flehirlerimizde istihdam› art›racak, e¤itim kalitesini güçlendirecek,
hayat kalitesini yükseltecek tesisler infla ediyoruz.

‹flte bugün, ö¤rencilerimizi, onlar›n ailelerini, ‹stanbullular› memnun edecek tesisleri
gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Gönlümü verdi¤im bu güzel flehre, her geliflimde yeni bir aç›l›fla imza atmaktan, bu
flehrin güzel insanlar›na yeni tesisler kazand›rmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bak›n›z, flu an içinde bulundu¤umuz bu spor kompleksinin temeli, 1996 y›l›nda, benim
belediye baflkanl›¤›m döneminde at›ld›.

Bu tesise, 3 kez dünya karate flampiyonu olmufl genç bir sporcumuzun ad›n› verdik.

500 bin kiflilik bir nüfusa, 100 bin ö¤renciye sahip Ümraniye ilçemiz baflta olmak üzere,
‹stanbul’un Anadolu yakas›n›n tamam› bu spor kompleksinden istifade ediyor.

Biz, elinde silah flehir eflk›yal›¤›na özenen gençler de¤il,
eli kalem tutan, ülkesi için, insanl›k için yararl› bulufllara
imza atan, Türkiye’nin kalk›nmas›na, büyümesine hizmet
eden, emek ve de¤er üreten gençler istiyoruz.



45

2 7  O C A K  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Günde ortalama 2 bin vatandafl›m›z bu tesislerde aktif olarak spor yap›yor. 

Ayn› zamanda kütüphanesiyle, tiyatro salonuyla, konferans salonuyla tam teflekküllü bir
kültür merkezi hizmeti de veren bu spor tesisinde futbol, basketbol, voleybol, masa
tenisi ve savunma sporlar› yap›l›yor.

Evet, sosyal sorunlar›m›z› çözmek için hastanelerimiz gibi okullar›m›z›n, sosyal tesislerimizin
de tam teflekküllü olmas› gerekiyor.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden voleybol ve basketbol tak›mlar›m›z›n tüm fiampiyonlar
Ligi ve Avrupa Kupas› maçlar›, Fenerbahçe ve Büyükflehir Belediyespor'un voleybol ve
basketbol ligi maçlar› için de bu tesislerimiz kullan›l›yor.

‹flte o günlerde, vatandafllar›m›z›n her türlü ihtiyac›n› düflünerek böylesine büyük bir
spor kompleksine imza atm›flt›k. Ayn› anlay›fl›, bugün de ayn› heyecanla sürdürüyoruz.

Spor hizmetlerinin sosyal boyutlar›n› zenginlefltirerek bu alanda önemli ad›mlar at›yoruz.

‹leride, bu bayra¤› bizlerden sizin gibi bu topraklar›n
kültürel de¤erlerine ba¤l›, ülkesini ve milletini seven
gençlerimiz teslim alacak.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, ‹stanbul Büyükflehir Belediyemiz, gençlerimizin, enerjilerini daha faydal›
alanlara kanalize edebilmelerini sa¤lamak için, okul bahçelerine spor salonlar› yapma
projesini bafllatt›.

Bu proje kapsam›nda, 125 okulumuza 125 spor salonu yap›yoruz.

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, söz konusu proje kapsam›nda 2006 y›l› itibariyle 20 adet spor
salonunun aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.

Bugün ise 50 okulumuzun bahçesine 50 spor salonu kazand›rman›n sevincini, heyecan›n›
yafl›yoruz.

Bu 50 spor salonu haricinde, yine bu y›l içinde 55 spor salonunu daha siz de¤erli
‹stanbullular›n hizmetine sunaca¤›z.

Böylece, toplam 125 okulumuza 125 spor salonu kazand›rm›fl olaca¤›z.

‹stanbul’un hemen her semtine kazand›rd›¤›m›z bu spor salonlar›, bulunduklar› okullar›n
ö¤rencilerine oldu¤u kadar e¤itim saatleri haricinde semt sakinlerine de hizmet veriyor.

Bu tesislerin bütün vatandafllar›m›za, gençlerimize, çocuklar›m›za flimdiden hay›rl› olmas›n›
diliyorum.

Bak›n›z,  dünyada milyarlarca sporseverin takip etti¤i birçok dev organizasyona ev sahipli¤i
yapt›k.
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Avrupa flampiyonlar ligi finaline ev sahipli¤e yapt›k.

Olimpiyatlar›n provas› niteli¤indeki UN‹VERS‹AD organizasyonunu düzenledik.

‹stanbul Park, her y›l, MOTO GP ve Formula 1 gibi uluslar aras› organizasyonlara sahne
oluyor.

Önümüzdeki y›llarda da bunlara benzer uluslar aras› organizasyonlar› ülkemizde
gerçeklefltirece¤iz.

2009 y›l›nda UEFA kupas› finali fiükrü Saraço¤lu stad›nda gerçekleflecek.

2011 Dünya Üniversite K›fl Oyunlar›, Erzurum'da gerçekleflecek.

Bütün bunlar ülkemizin tan›t›m›na, itibar›na olumlu katk›da bulunacak, turizm gelirlerimizi
art›racakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sa¤lamak için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz.

Biz, elinde silah flehir eflk›yal›¤›na özenen gençler de¤il,  eli kalem tutan, ülkesi için,
insanl›k için yararl› bulufllara imza atan, Türkiye’nin kalk›nmas›na, büyümesine hizmet
eden, emek ve de¤er üreten gençler istiyoruz.

Bir anne, bir baba yüre¤i, çocu¤unu nas›l görmek istiyorsa
ayn› flekilde biz de çocuklar›m›z›n, gençlerimizin erdemli,
onurlu, baflar›l›, ahlakl›, faydal› nesiller olarak yetiflmelerini
istiyoruz.
Toplumsal sorumluluk üstlenen, bu sorumluluklar› yerine getirmek için gayret eden
yüre¤i sevgi dolu bir gençlik istiyoruz.

Hiçbir genç kardeflimizin, hiçbir evlad›m›z›n, provokasyonlara, tahriklere alet olmamas›n›
istiyoruz.

Bu konuda herkesin daha dikkatli olmas›n› özellikle rica ediyorum. 

Toplumumuzun temeli ve çocuklar›m›z›n iyi yetiflmesi için ilk e¤itim kurumu olan aile
yap›m›z›n güçlendirilmesi büyük önem tafl›yor.

Anne babalar çocuklar›n›n geliflimine daha çok katk›da bulunmak, iliflkilerini ve çevresini
daha yak›ndan gözlemlemek durumundad›r.

Çocuk masumiyetinin arkas›na saklanarak karanl›k tezgahlar kuranlar, gençlerin tertemiz
ruhlar›n› lekelemek, kirletmek isteyenler var.

O zehir tacirleriyle mücadelede hepimiz, veli olarak, ö¤retmen olarak, okul idaresi olarak,
polis olarak, belediye olarak uyan›k olmal›y›z.
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Zehir tacirleri her zaman silahla, uyuflturucu ile gençlerimizin kan›na girmiyor, bazen kin
ve nefret tohumlar› saç›yorlar, bazen en masum de¤erlerin arkas›na saklan›yorlar.

Hiç kimse milli ve manevi de¤erlerimizi istismar etmeye, gelece¤imiz olan gençli¤imiz
üzerinden habis emellerini gerçeklefltirmeye kalkmas›n.

Çocuklar›m›z›n masumiyetine kastedenlere karfl› hoflgörülü olmam›z› kimse bizden
beklemesin.

Bu sebeple, gençlerimize mutlu ve müreffeh bir gelecek
haz›rlama azmi ve kararl›l›¤›yla e¤itimi temel öncelik
olarak gördük.
‹stanbul’daki bir gencimiz hangi imkânlara sahipse, Anadolu’nun herhangi bir yerindeki
gencimizin de ayn› imkânlara sahip olmas› için mücadele ediyoruz. 

De¤erli Vatandafllar›m,

Bak›n›z, bu anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olarak, hükümet olarak bugüne kadar neler yapt›k,
neler yap›yoruz?

Göreve geldi¤imizin ilk y›l›nda cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak, bütçeden en
büyük pay› e¤itime ay›rd›k.

Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n bütçesi 2002 y›l›nda 16,5 milyar YTL iken, bu rakam› 2007’de
21,3 milyar YTL’ ye yükselttik.

2003’ten beri her y›l kamunun kullan›m› için ayr›lan kadronun yaklafl›k yüzde 50’sini Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve üniversitelere tahsis ettik.

2003–2006 y›llar› aras›nda 100 binden fazla yeni derslik infla ettik.

Son dört y›l içinde 537 bin bilgisayar› e¤itimin hizmetine sunduk.

Ö¤rencilerimizin yüzde 90’›n›, ADSL ile Internet’e kavuflturduk.

Tam 26 binden fazla okulumuza ADSL sistemi kurduk.

3 bin kapal› köy okulunu yeniden hizmete soktuk.

“Haydi K›zlar Okula” kampanyas›yla 222 bin 800 k›z ö¤renciyi okullu yapt›k.

Böylece k›rsal kesimlerde okumakta zorlanan çocuklar›m›z›n e¤itim sistemimize girmelerini
temin ettik.

Sadece teknik donan›m› art›rmad›k; e¤itimle ilgili sorunlar›m›za daha köklü çözüm
aray›fllar›n›n da içine girdik.

40 y›l önce haz›rlanm›fl olan ve bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzak kalan müfredat›,
“ö¤renmeyi ö¤retme” esas›na dayal›, ö¤renci merkezli olacak biçimde de¤ifltirdik.
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4 y›lda ilkö¤retim ö¤rencilerine 411 milyon 282 bin 131 adet ders kitab›n› ücretsiz olarak
da¤›tt›k.

YURTKUR’un verdi¤i burs ve kredi miktar›n› 45 YTL’den, 150 YTL’ye ç›kard›k.

Üniversitelerin araflt›rma fonlar› 2002’de 70 milyon YTL iken, biz bu fonlar› 2007’de 300
milyon YTL’ye ç›kard›k.

Bir milyon insan›m›z› düzenlenen kurslarla okuryazar yapt›k.

Üniversite önündeki y›¤›lmay› azaltmak için 15 yeni üniversite kuruyoruz.

Yine özürlü insanlar›m›z›n devlet imkânlar›yla okullar›na tafl›nmas›n› temin ettik,
tafl›namayanlara evlerinde e¤itim imkân› sa¤lad›k ve ailelerine ayda en az 388 YTL yard›m
yapmaya bafllad›k.

Tam bu noktada bir hususu hat›rlatmak istiyorum.

Özellikle sevgili gençlerimizin bir noktaya dikkat etmesini rica ediyorum. 

Unutmayal›m ki, iyi bilgisayar kullanmak, iletiflim araçlar›na sahip olmak tek bafl›na yeterli
de¤ildir.

Gerekli araç ve donan›mlara sahip olmak kadar, bunlar› do¤ru amaçlarla kullanmak da
önemlidir.

Bilgisayar› bilgiye ulaflma arac› olarak de¤il de sadece e¤lence kültürünün bir arac› olarak
görürsek, bilgiye, analize, yoruma, bilgiyi yeniden üretmeye ulaflamay›z. 

Amac›m›z, gençli¤imizin bilgiye en kolay flekilde ulaflabilmesini, en do¤ru flekilde
kullanabilmesini ve daha önemlisi bilgiyi üretir hale gelmesini sa¤lamakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu hizmetlerin tamam›, ülkemizin, milletimizin ayd›nl›k gelece¤inin inflas› içindir.

Türkiye’nin gelece¤ine zarar vermeye kalk›flan her odak,
karfl›s›nda bu hükümeti ve bu milleti bulacakt›r. 
Bunun için okul önlerinde, Internet kafelerde yeflertilen fliddet tohumlar›n›n suyunu
kesmek bizim boynumuzun borcudur.

Biliyorsunuz, Internet kafelerin ›slah edilmesi için gerekli çal›flmalara bafllad›k.

Sadece ‹stanbul’da 3 bin civar›nda Internet kafe var.

Ulaflt›rma, Milli E¤itim, Adalet ve Maliye bakanl›klar›m›z özellikle okul çevrelerindeki
internet kafelerle ilgili ortak çal›flma yap›yor.

Bu kapsamda, çocuklar›m›z›n internet kafelerden, sanal kumar oynat›lan ya da gayr›
ahlaki ve fliddet içerikli yay›n yapan sitelere ulaflamamas› için filtreleme üzerinde çal›fl›l›yor.
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Bütün dünyada olan tedbirler Türkiye’de de olacakt›r.

Biz bu konuda yasal boflluklar› giderip, geliflmifl ülkelerde var olan tedbirleri almak için
kapsaml› bir çal›flma yürütüyoruz.

Görevlendirdi¤im bakan arkadafl›m, konuyu kendi bakanl›klar› aç›s›ndan de¤erlendiriyor.

Burada bizim derdimiz, amac›m›z yasaklara yeni yasaklar eklemek de¤ildir.

Bizim amac›m›z ülke güvenli¤i ve çocuklar›m›za zarar verece¤inden endifle etti¤imiz her
türlü yay›na karfl›, yavrular›m›z›, gençlerimizi korumakt›r.

Bu kapsamda, yay›nlar›n filtrelenmesi gibi teknolojik önlemlerin yan› s›ra, hukuki ve mali
önlemlerin tümünü alaca¤›z.

Özellikle medyam›z› çocuklar›m›z›n ruh sa¤l›¤›n› koruyacak flekilde yay›n yapmalar› için
bir kez daha sorumlulu¤a davet ediyorum.

Diziler, filmler, haber bültenleri, gazete haberleri mutlaka ama mutlaka masum bir
çocu¤un ruhunda uyand›raca¤› etkiyi dikkate alarak haz›rlanmal›d›r.  

Çocuklar›m›z›n güvenli¤i, gelece¤i söz konusu olunca ortak bir bilinçle hareket etmemiz,
ortak bir tav›r tak›nmam›z gerekir.

Hizmete açt›¤›m›z bu tesislerde oldu¤u gibi, gayretimizin çabam›z›n en önemli k›sm›
çocuklar›m›z için, gençlerimiz içindir.

Çünkü; gençlerimiz gelece¤imizdir. Ülkemizi müreffeh ve ayd›nl›k gelece¤ine onlar
tafl›yacaklard›r.

Bu duygularla sözlerime son verirken, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu spor tesislerinin, ülkemize,
‹stanbul’a, gençlerimize hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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TARIMSAL YAYIMI GEL‹fiT‹RME PROJES‹ (TAR-GEL)

TANITIM TOPLANTISI
01.02.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

De¤erli Konuklar,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle,  tar›m sektörümüzün geliflmesi aç›s›ndan son derece önemli olan bir projenin
tan›t›m toplant›s›nda aran›zda olmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Tar›msal Yay›m› Gelifltirme Projesi’nin, baflta tar›m sektörümüz olmak üzere ülkemiz
için, milletimiz için hay›rl› olmas›n› diliyorum.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi bugün de, toplumsal kalk›nmay› önceleyen projelerimizden
birini daha, gelifltirerek hayata geçiriyoruz.

Her zaman söylüyorum, bugün burada bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Biz, bütün projelerimizde, ülkemizin her alandaki potansiyelini harekete geçirmeyi, imkân
ve kaynaklar›n› en do¤ru biçimde kullanmay› kendimize amaç edindik.  Onun için
tar›m›m›z›n da, sanayimizin de geliflmesini ayn› ölçüde önemsedik, önemsiyoruz.

Özellikle vurgulamak istiyorum: Bana göre, Türkiye “sanayi ülkesi” olmak ile “tar›m
ülkesi” olmak aras›nda bir tercih yapmak durumunda de¤ildir.

Türkiye; hem sanayileflerek ekonomisini büyütecek, hem de tar›msal geliflmesi ile
kalk›nmas›n› sürdürecektir.

Bugün burada toplanmam›za vesile olan "Tar›msal Yay›m› Gelifltirme Projesi ile köylümüzün
ve çiftçimizin sorunlar›na, yerinde ve h›zl› çözümler getirilmifl, tar›m sektörümüzün
önünde yeni ufuklar aç›lm›fl olacakt›r.

Bu projeyle, tar›m›m›z›n bütün taraflar› ortak bir payda etraf›nda toplanacak, üretimin
önünü t›kayan sorunlar elbirli¤iyle afl›lacakt›r.

fiu anda at›l vaziyette bekleyen, ald›¤› e¤itimi ülke yarar›na kullanma imkan› bulamayan,
uygun bir ifl edinmekte zorlanan ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz, bu
projenin temel unsurlar› olacakt›r.

Bir yandan bütün bu desteklerimiz devam ederken di¤er
yandan da Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden
olan KÖYDES ve BELDES projeleri ile istisnas›z bütün
köylerimizin, beldelerimizin altyap› sorunlar›n› çözüyoruz.



Mühendis ve veterinerlerimizden gittikleri yörelerde tar›m›m›za, dolay›s›yla da çiftçimize
ayn› heyecan, aflk ve ba¤l›l›kla sahip ç›kmalar›n› istiyoruz.

Bilgileriyle çözdükleri her bir sorun; köylümüzün, çiftçimizin, hayvanc›l›kla u¤raflan
insan›m›z›n derdine deva olacakt›r.

Bu vesileyle daha önce bafllatt›¤›m›z “1000 köye 1000 Tar›m Gönüllüsü Projesi”nde
görev alan, emeklerini, bilgi ve birikimlerini, heyecan dolu yüreklerini Anadolu’nun dört
bir yan›na tafl›yan de¤erli ziraat mühendislerimize, veterinerlerimize buradan özellikle
teflekkür ediyorum.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, onlar fedakârca çal›flarak baflar›l› bir model ortaya
koydular.

Hükümet olarak üç y›l boyunca “tar›m dan›flmanl›¤›” yapan bu genç kardefllerimizi
ma¤dur etmeden 657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu kapsam›nda sözleflmeli personel
olarak ald›k.

Bu modeli bizzat takip ettim, baflar›l› sonuçlar› görünce de say›lar›n› 2500’e ç›karma
talimat› verdim.

fiimdi,  bu projeyle,  bin 760 Ziraat mühendisimiz, 731 veteriner hekimimiz ile 9 su
ürünleri mühendisimiz tar›m›n, hayvanc›l›¤›n geliflmesi için Anadolu çiftçisinin yan›nda
olacak.

De¤erli Konuklar,

4 y›l önce tar›m sektörümüzdeki tablo maalesef flöyleydi: Sektörde tam anlam›yla bir
sahipsizlik duygusu hâkimdi.

Çiftçimiz, borçlar›n› ödeyemedi¤inden haciz hatta hapis tehlikesiyle karfl› karfl›yayd›.

Üretim yapmak için mazot, gübre gibi önemli girdileri alam›yordu.

En önemli ekipman› olan traktörünü satmak zorunda kal›yordu.

Milyonlarca çiftçi ekonomik krizler neticesinde üretemez hale gelmiflti. 

Peki biz ne yapt›k?

Hükümet Program›m›zda tar›m› “öncelikli sektör” olarak de¤erlendirdik.

Çiftçilerimizi tekrar üretime döndürmek için zaman kaybetmeden çal›flmalara bafllad›k.

Biliyoruz ki “Türk Tar›m›n› Kalk›nd›rmadan Türkiye’yi
Kalk›nd›ramay›z.
‹flte bu anlay›flla yola ç›kt›k.

Att›¤›m›z ad›mlar›n sonucunda son dört y›l, tüm sektörlerde oldu¤u gibi tar›m sektöründe
de önemli iyileflmelerin kaydedildi¤i y›llar oldu.
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Verdi¤imiz desteklerle, uygulad›¤›m›z projelerle çiftçimiz yeniden moral buldu, kendine
ve sektöre olan güvenini geri kazand›.

‹lk olarak çiftçilerimizi üretime döndürebilmek için baz› önemli acil tedbirleri uygulamaya
koyduk.

Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatiflerinden ald›klar› kredileri ödeyemeyen çiftçilerimiz
haciz k›skac›ndayd›.

809 bin üreticimizin tam 2.7 katrilyon TL’lik borcunun 1.5 katrilyon TL’lik k›sm›n› sildik,
geriye kalan borçlar› uygun ödeme flartlar›nda yeniden yap›land›rd›k.

Yine, üreticilerimizin tar›msal sulamada kulland›klar› ve 1995 y›l›ndan bu yana günümüze
tafl›nan toplam 660 trilyon TL’lik enerji borçlar›na da ödeme kolayl›¤› getirdik.

Faizleriyle birlikte 1 katrilyon TL’yi bulan bu enerji borcunu, biriken faizi dikkate almadan
ve ek bir faiz uygulamas› yapmadan, 36 ayda ödenmek üzere taksitlendirdik.

Baz› tar›msal girdilerde KDV ‹ndirimi yapt›k ve yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik.

Yine, tar›msal kredi faizlerini yüzde 59’dan yüzde 17,5’e düflürdük. 

Ayr›ca, baz› tar›msal yat›r›m ve iflletme kredilerinde yapt›¤›m›z sübvanselerle faiz oranlar›n›
yüzde 7-13 aral›¤›na çektik.

Ham petrol fiyatlar›nda meydana gelen art›fl›n üreticiye
yans›mas›n› önlemek için çiftçilerimize 2003, 2004 ve 2005
y›llar›nda toplam 1 milyar 42 milyon YTL mazot deste¤i
verdik.
Böylece, üreticilerimize mazotu yüzde 40 ucuza kullanma imkan› sa¤lad›k.

2007 y›l›nda da çiftçilerimize 492 milyon YTL’lik  mazot deste¤i verece¤iz.

Dünya piyasalar›nda yaflanan kimyevi gübre fiyatlar›ndaki art›fltan çiftçimizin korunmas›
amac›yla 2005 y›l›nda 271 milyon YTL kimyevi gübre deste¤i sa¤lad›k. 

2007 y›l›nda da çiftçilerimize 363 milyon YTL kimyevi gübre deste¤i verece¤iz.

Bir yandan bütün bu desteklerimiz devam ederken di¤er yandan da Cumhuriyet tarihinin
en önemli projelerinden olan KÖYDES ve BELDES projeleri ile istisnas›z bütün köylerimizin,
beldelerimizin altyap› sorunlar›n› çözüyoruz.

Bu da büyük ölçüde tar›m sektörümüzün, çiftçimizin yarar›na olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

1950’lerden beri 1995 ve 1996 y›llar› haricinde bir y›l negatif ve bir y›l pozitif oranda
büyüme gösteren tar›m sektörümüz, 2004 ve 2005 y›llar›nda üst üste 2 y›l pozitif büyüme
göstermifltir.



2006 y›l› verileri henüz aç›klanmad› ama;  tar›m sektörümüzdeki bu olumlu büyümenin
devam edece¤inden kimsenin flüphesi olmas›n.

Tar›m sektörünün GSMH’ya katk›s› da 2002–2005 döneminde yüzde 73 artm›fl, 21,8
milyar dolardan 37,8 milyar Dolara yükselmifltir.

Geride b›rakt›¤›m›z 2006 y›l› sonuçlar›n› henüz Türkiye ‹statistik Kurumu aç›klamad› ama,
sektörün Gayri Safi Milli Has›la’ya katk›s›n›n 38 milyar dolar civar›nda olmas›n› bekliyoruz.

2002 y›l›nda 4,05 milyar dolar olan tar›m ürünleri ihracat›,  2006 y›l›nda 9,77 milyar dolara
yükselmifltir.

Ayr›ca, baz› önemli tar›msal ürünlerde üretim art›fllar› olmufltur.

Örne¤in, Süne mücadelesinde kaydedilen baflar› ve sertifikal› tohumluk kullan›m›n›n
teflvik edilmesiyle birlikte bu¤day üretiminde art›fl sa¤lanm›fl, 2002 y›l›nda 19.5 milyon
ton olan bu¤day üretimi 2005 y›l›nda 21.5 milyon tona ç›km›flt›r.

Ancak, dünya bu¤day rekoltesindeki daralmaya paralel olarak, 2006 y›l›nda üretimimizde
bir miktar azalma olmufltur.

Miktar ve kalitedeki art›flla birlikte, her y›l ortalama 1–1,5 milyon ton civar›nda kaliteli
bu¤day ithal etmek zorunda olan Türkiye, art›k ihtiyac›n› yurt içinden temin eder hale
gelmifltir.

Ayr›ca, ülkemiz 2005 y›l›nda Dünya’da un ihraç eden ülkeler aras›nda birinci s›raya
yükselmifltir.

2002 y›l›nda 2,1 milyon ton olan m›s›r üretimi son üç y›lda yüzde 100’lük bir art›fl
göstererek 2005 y›l›nda 4,2 milyon tona ulaflm›flt›r.

Daha önce ithalat yolu ile karfl›lanan m›s›r üretim aç›¤› al›nan tedbirler ile tamam› yurt
içinden temin edilebilir hale gelmifltir.

Çeltik üretimimiz 2002 y›l›nda 360 bin ton iken,  2005 y›l›nda 600 bin tona, 2006 y›l›nda
ise 675 bin tona ulaflm›flt›r.

Bu dönemde, çeltik üretiminde yüzde 87 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. 

Arz aç›¤›m›z olan ayçiçe¤inde 2002 y›l›nda 850 bin ton olarak gerçekleflen üretim 2005
y›l›nda 975 bin ton’a, 2006 y›l›nda ise, bin 60 ton’a ç›km›flt›r.

Bu dönemde, Ayçiçe¤i üretiminde % 25 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. 

Yine 2002 y›l›nda 8.4 milyon ton olan süt üretimimiz 2006 y›l›nda 11.5 milyon tona
ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda 727 bin ton olan beyaz et üretimi 2006 y›l›nda 985 bin ton olarak
gerçekleflmifltir.
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De¤erli Konuklar,

Hükümetimiz döneminde çiftçilerimizin kredi kullan›m›nda da önemli art›fllar olmufltur.

Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatifleri taraf›ndan 2002 y›l›nda 550 bin çiftçiye 529
milyon YTL kredi kulland›r›lm›fl iken, 2006 y›l›nda toplam 1 milyon 92 bin çiftçiye 5 milyar
171 milyon YTL kredi kulland›r›lm›flt›r.

Bu miktar›n yüzde 92’si sübvansiyonlu kredi olarak kulland›r›lm›fl ve 120 milyon YTL
kredi sübvansiyonu sa¤lanm›flt›r.

Bu dönemde, kulland›r›lan krediler 2002 y›l›na göre 10 kat artm›flt›r. 

Çiftçinin en temel ekipman› olan traktör sat›fllar›nda da patlama yaflanm›flt›r. 

2002 y›l›nda 8 bin 100 adet traktör sat›lm›flken, 2006 y›l›nda 42 bin 33 adet traktör
sat›lm›flt›r.

Sektörle ilgili önemli yasal düzenlemeler de yapt›k.

Tar›m, Üretici Birlikleri, G›da, Tar›m Sigortalar›, Islahç› Haklar›, Organik Tar›m, Toprak
Koruma, Tohumculuk Kanunlar› olmak üzere 8 adet önemli Kanunu yürürlü¤e koyduk.

Toplam tar›msal destek miktar›, 2002 y›l›nda 2 milyar 188 milyon YTL iken, 2006 y›l›
sonu itibariyle 4 milyar 744 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Dönemimizde Prim desteklerini 5 kat artt›rd›k.

2002 y›l›nda, 186 milyon YTL prim ödemesi yap›lm›fl iken, 2006 y›l›nda 930 milyon YTL
prim ödemesi yapt›k.

Ayr›ca, prim desteklerine dane m›s›r› da dahil ettik ve ödemeleri öne çektik.

Hayvanc›l›¤a da büyük önem verdik, vermeye devam ediyoruz.

2002 y›l›nda 83 milyon YTL olan hayvanc›l›k deste¤ini, 2006 y›l›nda 679 milyon YTL’ye
ç›kartarak 2002–2006 döneminde 8 kat art›fl sa¤lad›k. Hayvanc›l›k destekleme ödeneklerini,
yeni programlar›n da ilave edilmesiyle genifllettik.

Son üç y›lda tar›msal kalk›nma kooperatiflerine,
Cumhuriyet tarihinin en fazla deste¤ini verdik. 
1999–2002 döneminde 287 kooperatif projesine 87 milyon YTL kredi kulland›r›lm›fl iken,
2003–2006 döneminde 895 kooperatif projesine 591 milyon YTL kredi kulland›rd›k.

Bu projelerle 128 bin kifliye istihdam sa¤lad›k.

Sertifikal› tohumluk kullanan üreticilerimize destek verdik.

2002 y›l›nda, 80 bin ton olan sertifikal› tohumluk kullan›m›n›, özendirici destekleme
tedbirleri ile 2006 y›l›nda 353 bin ton’a ç›kard›k.
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1999-2002 döneminde 97 bin hektar alanda toplulaflt›rma çal›flmas›na bafllanm›fl iken,
2003-2006 döneminde 384 bin hektar alanda toplulaflt›rma çal›flmas›na bafllad›k.

2002 y›l›nda toplulaflt›r›lan tar›m alan› 137 bin hektar iken, 2005 y›l›nda 175 bin hektara
ulaflm›flt›r. Halen 322 bin hektar alanda toplulaflt›rma çal›flmalar› devam etmektedir.

Ülkemizdeki et piyasas›n›n düzenlenmesi, hayvanc›l›¤›n desteklenmesi yönünde de
önemli bir ad›m att›k.

Et ve Bal›k Kurumunu özellefltirme kapsam›ndan ç›kard›k.

Böylece, Kurumun tekrar eski fonksiyonuna dönmesini sa¤lad›k.

Y›llard›r yeni yat›r›m yap›lmad›¤› için verimlili¤ini kaybeden T‹GEM iflletmelerini de, özel
sektöre, uzun süreli olarak kiraya vermeye bafllad›k.

Bu kapsamda, 14 T‹GEM iflletmesi kiraya verilerek, 14 adet büyük ölçekli özel sektör
tar›m iflletmesinin kurulmas› sa¤lanm›flt›r.

Bu iflletmelerde, flu ana kadar özel sektörce 90 milyon YTL yat›r›m yap›lm›fl ve bin 50
kifliye daimi, 4 bin 500 kifliye de mevsimlik ifl imkân› sa¤lanm›flt›r. 

Toprak Mahsulleri Ofisi taraf›ndan 2006 y›l›nda 2,3 milyon ton hububat al›m› yapm›fl,
karfl›l›¤›nda üreticilere 723 milyon YTL ödeyerek piyasa düzenleme görevini en iyi flekilde
yerine getirmifltir.

‹lk kez 2006 y›l›nda f›nd›k piyasas›n›n regüle edilmesi ve f›nd›k üreticilerimizin
ma¤duriyetlerinin giderilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi görevlendirilmifltir. 

TMO, 2006 y›l› itibariyle 159 bin ton al›m yapm›fl ve karfl›l›¤›nda üreticilerimize 571
milyon YTL ödenmifltir.

Çay-kur taraf›ndan yap›lan yafl çay al›m› 2002 y›l›nda 552 bin ton iken, 2006 y›l›nda 627
bin tona ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda üreticilere 42 milyon YTL çay deste¤i verilmiflken, bu rakam 2006 y›l›nda
136 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

De¤erli Konuklar,

Bütün bu geliflmeler ülkemizin ne kadar zengin bir
potansiyele sahip oldu¤unun da birer göstergesidir.
Asl›nda, çok bereketli topraklar üzerinde yafl›yoruz.

Baflta da söyledim.

Biz, Türkiye’nin potansiyelini her alanda bütünüyle harekete geçirmek için yola ç›kt›k.

Yeter ki, gücümüzü birlefltirelim.
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Yeter ki, ülkemize hizmet aflk›m›z hiç eksilmesin.

‹flte o zaman, bu topraklar daha da bereketlenecek, gelece¤imiz daha da ayd›nl›k olacakt›r.

Bu duygularla sözlerime son verirken, projeye özenle sahip ç›kan Tar›m Bakan›m›z Mehdi
Eker’e ve Tar›m eski Bakan›m›z Sami Güçlü’ye ayr› ayr› teflekkür ediyorum.  

Bütün tar›m gönüllülerimizi flimdiden kutluyor, baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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KÖYDES PROJES‹ VAL‹LER TOPLANTISI
01.02.2007

De¤erli Valiler,

De¤erli Konuklar,

Sizleri, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle Türkiye’nin yeniden imar› bak›m›ndan son derece önemli olan bir proje
vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Memnuniyetle söyleyebilirim ki Türkiye art›k büyüyor, kalk›n›yor.

Daha da önemlisi Türkiye, adaletli bir flekilde, bütün bölgeleriyle, bütün flehirleriyle,
bütün ilçe ve köyleriyle birlikte büyüyor, birlikte kalk›n›yor.

Son 4 y›lda Hükümet olarak çok önemli, icraatlar gerçeklefltirdik, fikirler, de¤erler, projeler
ürettik.

Toplumsal boyutu a¤›r basan projelerimizden biri de KÖYDES’tir. 

Hükümet olarak bu projeye büyük önem veriyoruz.

Zira bu projenin muhatab› bütün milletimizdir.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli k›rsal kalk›nma hamlesi olarak gördü¤ümüz bu projenin
hayata geçmesinde de¤erli valilerimizin ve kaymakamlar›m›z›n gayretlerini takdirle
izliyoruz.

KÖYDES, ülkemizde üretilen de¤erin k›rsal bölgelerimize ulaflt›r›lmas› de¤il, k›rsal
alanlar›m›z›n da de¤er üreten bir yap›ya kavuflmas›n›n önemli bir merhalesidir.

Zira, flehirlerimizi, köylerimizi mamur hale getirmeden Cumhuriyetimizin “muas›r
medeniyet” hedefini gerçeklefltirmemiz mümkün de¤ildir.

fiimdi ne mutlu bize ki, kentlerimizle birlikte art›k köylerimiz de büyük bir kalk›nma
seferberli¤i içerisindedir.

Takdir edersiniz ki, 21. yüzy›lda, hala yolu olmayan, suyu olmayan köylerimizin varl›¤›,
bizim için kabul edilebilir bir durum de¤ildi.

Ülkemizin bütün flehirlerinde ve köylerinde, insanca yaflaman›n asgari flartlar›n› sa¤lamadan,

Bizler,  yerel yönetimlerimizin güçlenmesini devletin
zay›flamas› olarak de¤il, toplumun ve demokrasinin
güçlenmesi olarak görüyoruz.
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bu hedef için çal›flmadan geçecek her an›n büyük bir vebali oldu¤unu, omuzlar›m›za a¤›r
sorumluluklar yükledi¤ini çok iyi biliyoruz.

Anayasam›z, devletimizi “sosyal bir hukuk devleti” olarak tan›ml›yor ama, ne yaz›k ki,
devletin bu temel özelli¤i y›llarca ihmale u¤ram›flt›r.

Bu ihmaller merkez ile çevre aras›nda, köy ile kent aras›nda büyük bir ayr›ma yol açm›flt›r.

Köylerimiz ihmal edilirken büyük göçe maruz kalan kentlerimiz de adeta birer büyük köy
haline gelmifltir.

Oysa köyün ihmali tar›m›n, hayvanc›l›¤›n, üretimin, ürünün ihmali ile efl anlaml›d›r.

Biz flimdi y›llar›n ihmalini gidermeye, köylerimizi ve
köylülerimizi lay›k olduklar› yaflam flartlar›na kavuflturmaya
çal›fl›yoruz.
De¤erli Konuklar,

Biliyorsunuz, Türkiye’de uzunca bir zaman her ifl Ankara’dan yürütüldü.

Merkezi idare, bütün faaliyet alanlar›ndan sorumluydu.

Devletin bu son derece dikey örgütlenme flekli, birçok sorunu da beraberinde getiriyordu.

Hiç flüphesiz bu durum, devlet hizmetlerinin hantallaflmas›na hatta durmas›na neden
oluyordu.

Demokrasi, kat›l›mc›l›k, vatandafl odakl› hizmet anlay›fl› gibi ça¤dafl e¤ilimler, hep geri
planda kal›yordu.

Hükümetimiz öncelikle bu yanl›fl anlay›fl›, bu yanl›fl gelene¤i de¤ifltirmekle ifle bafllad›.

‹nsan ve hizmet kavramlar›n› yönetim felsefemizin merkezine yerlefltirdik. 

Hantal, merkeziyetçi ve formalitelere bo¤ulan bir yönetim anlay›fl› yerine, hizmetin
kalitesini, h›z›n› ve kapsam›n› ön planda tutan bir anlay›fl› önemsedik.

Yerel yönetimlerin hareket alanlar›n› genifllettik, daha çok inisiyatif kullanmalar›n› mümkün
hale getirdik.

Art›k yerel yönetimlerimiz, merkezi idareye ra¤men de¤il, merkezi idarenin deste¤iyle
ifl yap›yorlar, proje üretiyorlar.

Böylece sorunlar yerinde tespit ediliyor, yerinde çözülüyor.

Bak›n›z, iktidara geldi¤imizde ilk att›¤›m›z ad›mlardan biri, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ünü kald›r›p, bu misyonu yerel yönetimlere devretmek oldu.

Zira bir flehrin ihtiyaçlar›n› en iyi o flehrin valisi bilir, belediye baflkan› bilir, kaymakam›
bilir, bilmelidir.
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KÖYDES kapsam›nda do¤rudan kaymakamlar›m›z›n, il genel meclisi üyelerimizin ve
muhtarlar›m›z›n yönetiminde oldu¤u Köye Hizmet Götürme Birlikleri çal›flmay› üstlendi.

Böylece hizmetler, merkezden beklenmek yerine, yerinden gerçeklefltirilmeye baflland›.

Modern dünyada kamu yönetimi, sadece ifllerin mevzuata uygunlu¤unu takip etmek
de¤il, ülkenin bir bütün olarak kalk›nmas›na katk›da bulunmak, de¤er üretmek, t›kanan
yollar› açmakt›r.

Devletin anayasal tarifine uygunlu¤unu sa¤lamak için vatandafl›n yönetime kat›lmas›n›,
taleplerinin karfl›lanmas›n› gerçeklefltirmek zorunday›z.

Onun için, asayifl kadar, güvenlik kadar toplumun güçlenmesini, üretim ve istihdam
kap›lar›n›n aç›lmas›n› da önemsemek zorunday›z.

Bizler,  yerel yönetimlerimizin güçlenmesini devletin
zay›flamas› olarak de¤il, toplumun ve demokrasinin
güçlenmesi olarak görüyoruz.
Devletler güçlerini toplumlardan al›r.

Türkiye Cumhuriyeti devleti de gücünü aziz milletimizden almaktad›r. 

Bize düflen bu güç birli¤ini kuvvetlendirmek, toplum ile devletin ayn› büyüme, ilerleme,
kalk›nma hedeflerine emin ad›mlarla yürümesini sa¤lamakt›r.

De¤erli Konuklar,

KÖYDES projesinin en önemli hedefi, köylerimizi flehirlerimize eklemleyerek vatandafl›m›z›
ve ülkemizi güçlendirmektir.

Bu projeyle susuz veya suyu yetersiz köylerimize sa¤l›kl› ve flebekeli içme suyu
götürüyoruz.

Toplam yol a¤› içinde asfalt oran›n› art›r›yor, birinci derece öncelikli yol a¤›n› stabilize ve
asfalt, ham ve tesviye yollar› ise stabilize kapl›yoruz.

Bu proje, sadece köylere su ve yol götürmek olarak de¤erlendirilmemelidir.

fiu ana kadar elde etti¤imiz sonuçlar göstermifltir ki, proje, köylerimizin tar›ma, ticarete,
üretime olan katk›lar›n› da ciddi oranda art›rmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

KÖYDES projesi bölgesel adaleti sa¤lamak ad›na bu güne kadar at›lan ad›mlar›n en
büyü¤üdür.

Sadece bu projeyle Türkiye’nin iki y›lda nereden nereye geldi¤ini özetlemek istiyorum.

Bak›n›z 2005 y›l›nda neler yapt›k?
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Proje kapsam›nda 2005 y›l›nda, içme suyuna 100 milyon YTL, yol çal›flmalar›na 100
milyon YTL olmak üzere toplam 200 milyon YTL ödenek tahsis ettik. 

‹çme sular› alan›ndaki çal›flmalar neticesinde 2005 y›l›nda susuz 239 köyümüz ile 557
köy ba¤l›s› içme suyuna kavuflmufltur.

Yeterli ve flebekeli içme suyuna kavuflan yerleflim birimlerinde yaflayan toplam nüfus
812 bin 329’dur.

2005 y›l›nda Köydes Projesi kapsam›nda yol sektöründe gerçeklefltirilen çal›flmalar
sonucunda, 6 bin 13 km stabilize yol, 744 km birinci kat asfalt yol, 537 km ikinci kat
asfalt yol, 42 adet köprü, bin 451 adet menfez, 77 km ham yol, 42 km beton yol, 264
km tesviye yol yap›m› tamamlanm›flt›r.

2006 y›l›nda ise KÖYDES’e 2 milyar YTL ödenek tahsis ettik.

KÖYDES kapsam›ndaki çal›flmalar neticesinde 2006 y›l›nda susuz 650 köyümüz ile 799
köy ba¤l›s› içme suyuna kavuflurken, suyu yetersiz 4 bin 304 köyümüz ile 2 bin 825 köy
ba¤l›s› yeterli içme suyuna kavuflmufltur.

Yeterli ve flebekeli içme suyuna kavuflan toplam 8 bin 578 yerleflim biriminde yaflayan
nüfus ise 2 milyon 168 bin 883’tür.

Yol sektöründe gerçeklefltirilen çal›flmalar sonucunda,

22 bin 342 km stabilize yol,

11 bin 664 km birinci kat asfalt yol,

10 bin 899 km ikinci kat asfalt yol,

322 adet köprü,

5 bin 81 adet menfez,

694 km ham yol,

377 km beton yol,

2 bin 633 km tesviye yol yap›m› tamamlanm›flt›r.

Bütün bu ifller, bu projenin 73 milyon insan›m›z için ne kadar önemli oldu¤unu, üretti¤i
sosyal faydan›n ne kadar yüksek oldu¤unu ve projenin ne kadar baflar›yla yürütüldü¤ünü
aç›kça ortaya koymaktad›r.

Evet, bu baflar› da, ülkemize hâkim olan güvenin, istikran›n
semeresidir.
Bu çal›flmalar ülkemizin güvenli¤inden ekonomisine, sosyal bar›fl›ndan adaletine kadar
yap›lm›fl en anlaml› yat›r›mlard›r.
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Vatandafl›m›z›n ülkesine aidiyet duygusunu güçlendiren bu hizmetler, devlet-millet
kaynaflmas› aç›s›ndan da çok önemlidir.

Buna katk› sa¤layan herkesi, ülkem ad›na, biz yöneticilerden adalet ve hizmet talep eden
milletim ad›na yürekten tebrik ediyorum.

2007 y›l›nda KÖYDES’e yine 2 milyar YTL ödenek tahsis etmifl durumday›z.

Say›n Valilerimizden ricam sorumluluklar› alt›ndaki ilçelerde KÖYDES çal›flmalar›n›
yak›ndan izlemeleri ve gerekli katk›y› vermeleridir.

Kaymakamlar›m›z bölgelerin hava flartlar›na göre Mart-Nisan aylar›nda iflleri bafllat›p en
k›sa sürede projelerin tamamlanmas›n› sa¤lamal›d›r.

Yaz sezonu proje yapmakla de¤il, projeleri ve iflleri tamamlamakla geçmelidir.

De¤erli Konuklar,

Sürekli vurgulad›¤›m bir hususu tekrarlamak istiyorum.

Hepimiz, ama hepimiz Türkiye foto¤raf›na bir bütün olarak bakmak zorunday›z.

2005 ve 2006 y›llar›nda gerçeklefltirilen yat›r›m çal›flmalar› neticesinde ülkemizin köy
yolu a¤› ve içme suyu durumuna iliflkin son verilerin elde edilmesi amac›yla Türkiye
geneli envanter çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Bu çal›flma neticesinde elde edilen verilere göre ülke genelinde toplam 281 bin 325 km
köy yolu a¤› mevcuttur.

Bu yollar›n, 130 bin kilometresi stabilize, 100 bin kilometresi asfalt, 40 bin kilometresi
tesviye, 2 bin kilometresi beton ve 8 bin kilometresi mutasavver yoldur. 

Ülke genelinde mevcut köy yolu a¤› içinde asfalt ve beton yolun toplam köy yolu a¤›na
oran› yüzde 36’d›r.

Köy yollar› a¤›ndan yararlanan nüfus da¤›l›m›na bakarsak flunlar› görüyoruz. 

Köylerimizde yaflayan 16 milyon vatandafl›m›zdan 10 milyonu asfalt, 5 milyonu stabilize,
660 bini tesviye ve 236 bini mutasavver köy yolundan yararlanmaktad›r.

‹çme suyu envanter verilerine göre köylerde da¤›l›m flöyledir.

12 milyon vatandafl›m›z su bulunan ünitede, 1 milyon vatandafl›m›z suyu yetersiz ünitede
ve 225 bin vatandafl›m›z susuz ünitelerde yaflamaktad›r.

11 milyon 300 bin vatandafl›m›z flebekeli ve 2 milyon vatandafl›m›z flebekesiz içme suyu
hatt›na sahip köylerde yaflamaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bu rakamlar, yap›lan hizmetin ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koyuyor. Ayn› zamanda
hala yapmam›z gereken ifllerin varl›¤›n› da gösteriyor. Yolsuz ve susuz köyümüz
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kalmay›ncaya kadar bu çal›flmalara devam etmek durumunday›z.

Bu y›l bafllatt›¤›m›z, BELDES projemizle birlikte, k›rsal alanda adalet ve kalk›nma hamlesi
daha büyük bir mecraya akacakt›r.

Nüfusu 10 binin alt›ndaki 2555 belediyeye yine yol ve su gibi altyap› hizmetleri için 300
milyon YTL tahsis ettik.

Buralarda yaklafl›k 10 milyon insan›m›z›n yaflad›¤› düflünüldü¤ünde önemli bir yat›r›m
hamlesi bafllatt›¤›m›z daha iyi anlafl›lacakt›r.

Ülkemizin bu kalk›nma sürecini hep birlikte gerçeklefltiriyoruz.

Burada siz valilerimiz baflta olmak üzere, belediye baflkanlar›m›za, özel idarelere,
kaymakamlar›m›za, muhtarlar›m›za büyük sorumluluklar düflüyor. 

Vatandafllar›m›z aras›nda hiçbir ayr›m yapmadan, tam bir güç birli¤iyle köylerimizi,
beldelerimizi, ilçelerimizi, flehirlerimizi mamur hale getiriyoruz.

Do¤udan Bat›ya, Kuzeyden Güneye, Türkiye’yi bir uçtan
di¤er uca, el ele, gönül gönüle yeniden imar ediyoruz.
Güzel ülkemizin hizmet götürülmemifl en ücra bir köflesi dahi kalmay›ncaya kadar
durmadan, dinlenmeden çal›flmaya devam edece¤iz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, KÖYDES projesinin, ülkemize, milletimize hay›rl›
olmas›n› diliyor, emek veren herkese teflekkür ediyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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‹ZM‹R ‹L TEfiK‹LATI ‹LE TOPLANTI
02.02.2007

De¤erli AK Partililer,

Sevgili Arkadafllar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Ege’ye önemli art› de¤erler kazand›racak çeflitli yat›r›mlar› hizmete açmak için yapt›¤›m›z
bu ziyaret s›ras›nda sizlerle beraber olma imkan› bulmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye önemli bir sürecin efli¤indedir.

2007 y›l› hem ülkemiz için, hem partimiz için, hem de demokrasimiz için son derece
önemli bir y›ld›r, bir imtihan zaman›d›r.

Milletimizin 3 Kas›m 2002’de verdi¤i de¤iflim karar›n›n, ülkemize dört y›l› aflk›n bir zaman
içinde ne kazand›rd›¤›n›n, Türkiye’nin nereden nereye geldi¤inin de¤erlendirilece¤i bir
toplumsal muhakeme dönemidir.

Türkiye, AK Parti döneminde çok önemli kazan›mlar elde etmifltir.

Bunlar›n bir k›sm›n› rakamlarla ifade etmek mümkündür, bunu da zaten zaman zaman
yap›yoruz.

Ama daha önemli baz› kazan›mlar›m›z var ki, bunlar› sadece rakamlarla, göstergelerle
aç›klayamay›z.

Nedir o kazan›mlar?

Türkiye geçen dört y›l› aflk›n zaman içinde huzur ve istikrar› yakalam›flt›r.

Milletimizin de¤iflim iradesi do¤rultusunda tek bafl›na iktidara tafl›nan AK Parti hükümeti,
kararl›, cesur, vizyon sahibi politikalarla Türkiye’de hem siyasi istikrar›, hem ekonomik
istikrar› tesis etmifltir.

Elbette, bunun her ülke için önemi büyüktür.

Ancak, Türkiye gibi ne çekmiflse istikrars›zl›klardan çekmifl bir ülke için istikrar›n önemi
çok daha büyüktür.

Bugün Türkiye, bu istikrar sayesinde büyüyor.

Bu istikrar sayesinde art arda büyük yat›r›mlar yapabiliyoruz, büyük hedefler
belirleyebiliyoruz.

Milletimiz, siyasetin sundu¤u temsil imkânlar›yla kendini
yönetecek bilince, liyakate, dirayete fazlas›yla sahiptir.
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Yerli olsun, uluslararas› olsun, Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen hiçbir sermaye sahibi,
art›k yar›nlarda neler yaflayabilece¤inin endiflesini tafl›m›yor.

Türkiye art›k gönül rahatl›¤›yla para yat›r›labilen, ifl kurulabilen, iflletme kurulabilen, fabrika
kurulabilen bir ülkedir, böyle oldu¤unu da zaten rakamlar gösteriyor.

Türkiye’ye do¤rudan uluslararas› sermaye giriflinde önemli bir canl›l›k yaflan›yor.

Önümüzdeki dönemde bu konuda çok daha kayda de¤er tablolar›n ortaya ç›kaca¤›na
inan›yorum.

Çünkü Türkiye art›k, gerek mevcut ekonomik canl›l›¤›yla, gerekse gelece¤e dönük büyük
potansiyeliyle her geçen gün cazibesini artt›ran bir dünya ülkesidir.

De¤erli Arkadafllar,

Bizim yönetimde bulundu¤umuz dönem içinde ülkemizin elde etti¤i bir baflka önemli
kazan›m, siyasetin insanlar›m›z nezdinde kaybetti¤i itibar›na yeniden kavuflmas›d›r.

Demokrasilerde ülke meselelerine çözüm aranan zemin
siyaset zeminidir, öyle de kalmal›d›r.
Ancak üzülerek ifade ediyorum, geçmiflte siyaset sahnesinde rol alanlar bu emaneti
hakk›yla tafl›yamam›fl, siyaseti zaafa u¤ratm›fllard›r.

Elbette siyasetin zaaflar›n› gidermek için demokrasi d›fl› çarelere meyletmek kabul
edilebilir bir fley de¤ildir.

Ancak siyasetin de, siyasetçinin de kendi sorumlulu¤unu iyi bilmesi, ülke yönetiminde
boflluk b›rakmamas› laz›md›r.

Göreve geldi¤imiz ilk günden beri demokrasinin Türkiye için ne kadar hayati öneme
sahip oldu¤unu vurguluyoruz.

Milletimiz, siyasetin sundu¤u temsil imkânlar›yla kendini yönetecek bilince, liyakate,
dirayete fazlas›yla sahiptir.

Evet, bugüne kadar bundan flüphe edenler olmufltur, flimdi onlar› bu milletin s›rt›na
kambur olarak b›rakt›klar› kay›p y›llarla hat›rl›yoruz.

Tarihe iyi bakmak laz›m, Türkiye’nin aflama yapt›¤›, at›l›m gerçeklefltirdi¤i, ülkenin önünün
aç›ld›¤› dönemler demokrasinin en iyi iflledi¤i, özgürlüklerin s›n›rlanmad›¤› dönemler
olmufltur.

Bu gerçe¤i iyi görmek, demokrasiye gölge düflürebilecek anlay›fllar› art›k gündemden
ç›karmak laz›md›r.

Özellikle kendini siyaset sahnesinin aktörü görenlerin siyasete ve demokrasiye ihanet
içinde olmamalar› laz›md›r.
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Maalesef zaman zaman demokrasinin nimetlerinden yararlanarak seçilmifl olanlar›n
aras›nda da, bu ülkenin insanlar›ndan bir k›sm›na seçilme hakk›n› çok görenler ç›kabiliyor.

‹flte bu siyaset ar›zal› siyasettir, bu siyasetlerden Türkiye’ye fayda gelmez, gelmemifltir.

Bu ülkenin ne meselesi varsa, biz bunu milletimizden ald›¤›m›z yetkiyle, milletimiz ad›na,
milletimizin beklentileri do¤rultusunda Milletin Meclisinde çözeriz.

Buna herkes inanmal›, içine sindirmeli, milletten ald›¤› emaneti lay›k›yla tafl›mal›d›r.

Demokrasi, tahammül ve diyalog rejimidir.

Tahammül duygusuna, uzlafl› kültürüne sahip olamayanlar demokrasiyi de içlerine
sindiremezler.

Herkes bilmelidir ki Türkiye keyfilik ve hukuksuzlu¤a karfl›
ça¤dafl bir hukuk devleti olma yolunda kararl› ad›mlarla
ilerlemektedir.
Bu ülkenin; Türkiye’nin meselelerine vak›f, milletin sesine, beklentilerine duyarl›, bilgili,
donan›ml›, vizyon sahibi siyasetçileri var art›k.

Bu gerçek son dört y›l içinde ispat edilmifltir, 2007 sonbahar›nda da inflallah yine millet
karar›yla tescil edilecektir.

De¤erli Arkadafllar,

Hükümetimiz döneminde ülkemiz ad›na elde etti¤imiz kazan›mlar aras›nda belki de en
anlaml›s› insanlar›m›z›n kalplerinde umudun yeniden yeflermesidir.

Bundan sadece birkaç y›l öncesinin o karanl›k Türkiye’sini bir düflününüz, hiç kimsenin
bu ülke ad›na umudu, beklentisi kalmam›flt›.

Çocuklar›m›z›n, gelecekleri ad›na hiçbir ideali yoktu.

Çarenin bu ülkeden uzaklaflmak oldu¤unu düflünen genç insanlar›m›z›n say›s› da az
de¤ildi.

Ne oldu peki? O gençler, bugün Türkiye’nin üretim ordusunun içinde yeni hedeflere
kofluyorlar.

Art›k, onlar›n büyük umutlar› var.

Art›k, onlar›n bu büyük ülke için büyük idealleri var.

Türkiye’nin mutlu ve müreffeh gelece¤ini infla etmek için canla baflla çal›fl›yorlar.

Türkiye’nin kalk›nma at›l›m›n›n can damarlar›ndan biri de ‹zmir’dir, bak›n gençlerimizdeki
o umudu, o heyecan› sizler de gözleyeceksiniz.

‹flte o umut, o heyecan Türkiye’nin parlak gelece¤i ad›na en büyük güvencemizdir.
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Ben o gençlere inan›yorum, ben bu ülkenin gelece¤ine inan›yorum, ben ayd›nl›k ve
müreffeh büyük Türkiye idealine inan›yorum.

Buna ‹zmir de inan›yor, ‹stanbul da inan›yor, Gaziantep de inan›yor, Diyarbak›r da inan›yor,
Trabzon da inan›yor, bu ideale Türkiye inan›yor, yediden yetmifle bütün insanlar›m›z
inan›yor.

‹nflallah bu idealin gerçek olmas› da art›k çok yak›nd›r.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrar›n›, demokrasiye olan inanc›n› kaybetmemesi
laz›m…

‹nsanlar›m›z›n, gençlerimizin, çocuklar›m›z›n gelecek heyecan›n› kaybetmemesi laz›m…

Türkiye’nin de¤iflim rotas›ndan asla flaflmamas› laz›md›r.

‹flte, bunun için 2007 y›l› son derece önemli bir y›ld›r, tarihi bir kavflakt›r.

fiunu iyi bilin ki, yakas›nda AK Parti rozeti, kalbinde AK Parti ruhu tafl›yanlar olarak de¤iflim
iradesinin devam›nda en önemli rol size aittir, en a¤›r yük sizlerin omuzlar›n›zdad›r.

Bu ülkenin nereden nereye geldi¤ini her insan›m›za tek tek anlatmam›z gerekiyor ve
bunu sizler yapacaks›n›z.

Türkiye’nin son dört y›l› aflk›n zaman içinde nas›l bir de¤iflim gerçeklefltirdi¤ini örneklerle
anlatacaks›n›z.

Bunu, AK Partililer olarak yapacaks›n›z, ama daha da çok Türkiye sevdal›lar› olarak
yapacaks›n›z.

Çünkü yapt›¤›m›z ifli tamamlamak, kazan›mlar›m›z› kal›c› hale getirmek, de¤iflim at›l›m›n›
her alanda sürdürmek zorunday›z.

Biz bu ülkeye hizmet etmek için yola ç›kt›k, inflallah bu
medeniyet yolculu¤unu baflar›yla tamamlayaca¤›z.
Bu hepimizin ortak görevidir, ortak sorumlulu¤udur.

‹nan›yorum ki bu fluura fazlas›yla sahip olan sizler, bu ülkeye hizmet etmek için ilk günkü
heyecanla,  ilk günkü aflkla, ayn› azim ve kararl›l›kla çal›flmaya devam edeceksiniz.

Onun için diyorum ki, art›k milletimizin yolu hep aç›k, ülkemizin gelece¤i hep ayd›nl›k
olacakt›r.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonraki
çal›flmalar›n›zda da baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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VADEL‹ ‹fiLEM VE OPS‹YON BORSASI 2. KURULUfi
YILDÖNÜMÜ,

‹ZM‹R SANAY‹C‹ VE ‹fiADAMLARI ‹LE TOPLANTI
03.02.2007

De¤erli Sanayici ve ‹fladamlar›,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bu anlaml› toplant›da aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›’n›n Kurulufl Y›ldönümünü kutluyor, kuruluflta ve sonraki
süreçte eme¤i geçen tüm arkadafllar›ma teflekkür ediyorum.

Biliyoruz ki, de¤iflen flartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilen kurumsal yap›lar›n oluflturulmas›,
yat›r›m araçlar›n›n çeflitlendirilmesi ve özel sektörün güçlendirilmesi ekonomide öncelikle
at›lmas› gereken ad›mlard›r.

Bu, bizim ekonomik program›m›z›n da önemli hedefleri aras›nda yer almaktad›r.

Sa¤l›kl› bir makro ekonomik yap› ancak sa¤l›kl› bir mali sektör ile mümkündür.

Hat›rlarsan›z, 2000 ve 2001 y›llar›nda yaflanan krizler, en çok mali sektörümüzü sarsm›flt›.

Mali sektörü güçlendirilmek ve daha sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturmak amac›yla, geçti¤imiz
4 y›l içinde çok önemli reformlar gerçeklefltirdik.

Bankac›l›k sektöründe tarihi ad›mlar att›k.

Yine sermaye piyasalar›n›n güçlendirilmesi, derinlefltirilmesi için önemli düzenlemeler
yapt›k.

Dikkat ediniz, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›, bugün, ifllem hacmi ve elde etti¤i
piyasa de¤eri aç›s›ndan pek çok geliflmekte olan ülke borsas›ndan ileri bir düzeye
gelmifltir.

Endeks aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, 2002 y›l›ndan bugüne kadar sürekli bir art›fl gözlemliyoruz,
bugünlerde ulaflt›¤›m›z seviyeler de yine Türkiye’de ilk kez ulafl›lan seviyeler.

Ülkemizin her köflesine ulaflmak, her kesimden
vatandafl›m›zla bire bir temas sa¤layarak sorunlar›
dinlemek hükümet oluflumuzun adeta varl›k sebebidir.
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2002 y›l›nda ortalama ‹MKB 100 endeksi, 10 bin 987 idi.

2006 y›l›nda ise ortalama endeks 39 bin 779 olmufltur.

Dün itibariyle endeksin 41,35 oldu¤unu görüyoruz.

Yine 2002 y›l›nda ortalama ifllem hacmi 422 milyon YTL iken, bugün ifllem hacminin 1
milyar 380 milyon YTL’yi aflt›¤›n› görüyoruz…

Bu göstergeler, sermaye piyasalar›m›z›n nas›l bir at›l›m içinde, canlanma içinde, hareket
içinde oldu¤unu somut olarak ortaya koyuyor.

‹ki y›l önce, flirketlerimizin alternatif finansman aray›fllar›na cevap verebilmesi amac›yla,
‹zmir’de Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsam›z› açt›k.

Bugün geliflmifl ülkelerin tamam›nda, kullan›m›ndaki kolayl›k ve sa¤lad›¤› ekonomik
yararlar nedeniyle vadeli ifllem piyasalar› vazgeçilmez kurumlard›r.

Vadeli ifllem piyasalar›n›n etkin ifllemesiyle piyasada ifllem yapan kurulufllar gelece¤e
yönelik fiyatlar› daha iyi saptama avantaj›n› kullanarak risklerini daha iyi yönetebiliyorlar.

Öte yandan daha gerçekçi üretim planlamas› ile reel sektörde kaynaklar›n etkin kullan›m›
da mümkün olmaktad›r.

Daha etkin bir mali piyasa iflleyifli, milli gelirimize de daha yüksek katk› sa¤layacakt›r.

Güçlü ve derinli¤i olan bir sermaye piyasas›n›n mevcudiyeti
fonlar›n sektörler aras›nda en az maliyetle ak›fl›n› sa¤larken,
özel kesimin ekonomideki rolünün artmas›na da katk›da
bulunacakt›r.
Bu ve benzeri görev ve sorumluluklar›yla, ‹zmir’deki bu borsam›z, ekonomimize çok
de¤erli katk›lar sa¤lam›flt›r, sa¤lamaya devam edecektir.

De¤erli Kat›l›mc›lar…

Türkiye ekonomisinin kronik sorunlar›n› çözmek amac›yla topyekun bir mücadele bafllatt›k.

Geriye dönüp 4 y›la bakt›¤›m›z zaman, bu mücadelede önemli baflar› sa¤lad›¤›m›z›
görüyoruz.

Hiç kuflkusuz henüz çözemedi¤imiz, ya da tam olarak çözüm sa¤layamad›¤›m›z alanlar
var.

Ama bu sorun alanlar›nda da çözüm kararl›l›¤›m›z ilk günkü gibi devam ediyor.

Ülkemizin her köflesine ulaflmak, her kesimden vatandafl›m›zla bire bir temas sa¤layarak
sorunlar› dinlemek hükümet oluflumuzun adeta varl›k sebebidir.
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Bu ülkede ekonomiyi yaln›zca gazete sayfalar›ndan, yaln›zca önlerindeki ekranlardan,
ya da yaln›zca bir kesimle temas kurarak yönetenler oldu.

Bunlar› hepiniz biliyorsunuz.

Bu tür bir yönetim anlay›fl›n›n sonuçlar›n› da hepiniz biliyorsunuz.

Biz böyle bir yönetim anlay›fl›n›, yaklafl›m›n› asla benimseyemeyiz.

Ald›¤›m›z kararlar›n, uygulad›¤›m›z politikalar›n, elde etti¤imiz baflar›lar›n, toplumun
de¤iflik kesimlerine ne yönde yans›d›¤›n›, hedefimizin ne kadar›n› tutturdu¤umuzu,
nerede aksama oldu¤unu, dikkatle izliyoruz.

Bu anlay›flla, ülkemizin her köflesindeki sanayicilerimizle
s›k s›k görüflüyor, sorunlar›n› dinliyor ve bu sorunlara
ortak çözüm yollar› ar›yoruz.
Bak›n, biraz önce de belirtti¤im gibi, “bütün sorunlar› çözdük, sorun kalmad›” diyemeyiz.

Ancak 4 y›ll›k süreçte özellikle sanayicilerimizin sorunlar›na hassasiyetle e¤ildik ve
e¤ilmeye de devam ediyoruz.

‹flte, ihracat rakamlar› ortada…

Kapasite kullan›m oranlar› ortada…

Büyümeye, özel sektörün katk›s› ortada…

‹stihdamdaki iyileflme, özellikle, k›smi de olsa iflsizlik oran›ndaki geliflme ortada…

Bak›n, sadece kullan›lan kredilere iliflkin verileri aktar›yorum:

2002 y›l›nda mevduat bankalar›n›n kulland›rd›¤› toplam kredi miktar›, sadece 32,2 milyar
YTL iken 2006 y›l›nda bu miktar tam 170,6 milyar YTL’ye ulaflt›.

2002 y›l›nda kulland›r›lan ticari kredi miktar› 21,7 milyar YTL. iken, 2006 y›l›nda  90,1
milyar YTL. oldu.

Bankac›l›k sektörümüz iyilefliyor, güçleniyor, sanayimiz güçleniyor, önünü görebiliyor,
bankalar›m›z reel sektörü fonluyor; reel sektör ise üretiyor, ihraç ediyor, istihdam sa¤l›yor.

Türkiye bu tabi dengeyi bugün art›k oluflturmufl durumda.

Halkbank’›n esnafa, KOB‹’lere verdi¤i kredi deste¤i, 2002 y›l›ndaki 154 milyon YTL
seviyesinden, 2006 y›l›nda, dikkat ediniz, 2 milyar 362 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Bu iyileflmeler, geliflmeler inflallah h›z kesmeden devam edecektir.

Bak›n sürekli karamsarl›k içinde olanlar var.

Karamsarl›¤› bir hayat tarz› haline getirmifl olanlar var.
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Bununla da kalmay›p bu karamsarl›¤› Türkiye geneline sirayet ettirmeye çal›flanlar var.

Cari aç›kla yat›p kalkanlar, Cumhurbaflkanl›¤› seçimini, genel seçimleri bir risk unsuru
olarak piflirip piflirip gündeme servis edenler var.

Bunu ne amaçla yap›yorlar, bundan ne umuyorlar, ne kazanmaya çal›fl›yorlar anlamak
mümkün de¤ildir.

Ancak Türkiye art›k bu tür yapay risklere prim vermeyecek kadar güçlü bir ekonomiye
sahiptir.

Hem bizim kendi ekonomik aktörlerimiz, hem de uluslar aras› gözlemciler bunu her
f›rsatta teyit ediyorlar.

Seçimler konusunda görüfllerimizi net olarak ifade ediyoruz.

Bu konuda özetle söylece¤im, ne Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, ne de genel seçimler,
ekonomimiz üzerinde asla bir risk unsuru de¤ildir, olmayacakt›r.

Bu, art›k net olarak bilinmelidir.

Öte yandan cari aç›k…

Bunu, herkesten çok biz izliyoruz.

Kayna¤› nedir, nedeni nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor…

Bunu çok yak›ndan takip ediyoruz.

Risk olarak gördü¤ümüz bir nokta varsa, orada da
müdahale ederiz, bunda da hiç tereddüt etmeyiz.
Bak›n Türkiye uzun y›llar›n ard›ndan istikrar ortam›na kavuflmufltur, güven ortam›na
kavuflmufltur.

‹nflallah bu istikrar kal›c› olacak, Türkiye sürdürülebilir büyüme trendini koruyacakt›r.

Özellikle sanayicilerimiz, yat›r›mc›lar›m›z, giriflimcilerimiz bundan emin olmal›, emin
ad›mlarla gelece¤e odaklanmal›d›r.

Türkiye’yi ancak bu flekilde yat›r›mda, üretimde, istihdamda, genel makro ekonomik
durumda bugünkünden daha ileriye tafl›yabiliriz.

Bak›n uluslar aras› yat›r›mc› bunu görüyor.

Türkiye’nin kaydetti¤i baflar›y›, potansiyeli görüyor.

Dikkat ediniz, uluslararas› bir yat›r›mc›, bir ülkede yat›r›m yapmak için ülkenin gelecek
5 y›l›na, 10 y›l›na bakar.

Ama bankac›l›k sektörüne yat›r›m yapacak yat›r›mc›, o ülkenin 20 y›l›na, 30 y›l›na bakar,
gelecek görüyorsa e¤er yat›r›m›n› yapar.



Bugün Türkiye’de uluslararas› yat›r›mlar›n da, bankac›l›k sektörüne yat›r›mlar›n da h›zl›
bir flekilde artt›¤›n› görüyoruz.

Neden?

Çünkü uluslararas› yat›r›mc› Türkiye’nin en 30 y›l boyunca istikrar ve güven içinde
olaca¤›na inan›yor.

Bizim yerli yat›r›mc›m›z da bunu görmelidir, bu rahatl›k içinde olmal›d›r.

Karamsarl›k ekonomiyi de karamsarl›¤a sürükler, ama
iyimserlik, ekonomiyi de iyimser yönde etkiler.
Biz sadece iyimser de¤iliz.

Biz, iyimser olacak somut nedenlere, somut geliflmelere, somut politikalara sahibiz.

Bu sayede de inflallah Türkiye, her geçen gün daha da iyiye gidecek, bugünkünden çok
daha iyi bir noktada olacakt›r.

Bu duygularla sözlerime son verirken,  bir kere taha Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›’n›n
Kurulufl Y›ldönümünü kutluyor, ‹zmir’imizin de¤erli ifladamlar›na, sanayicilerine, ticaret
erbab›na baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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MAN‹SA ‹L TEfiK‹LATI VE VATANDAfiLARA H‹TAP
03.02.2007

Sevgili Manisal›lar,

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Burada olmaktan, aran›zda bulunmaktan, sizlerle her geçen gün gerçekleflmekte olan
mutlu, müreffeh, ayd›nl›k Türkiye’nin heyecan›n› paylaflmaktan duydu¤um memnuniyeti
ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Türkiye için her günü yeni bir bafllang›ç, yeni bir umut, yeni f›rsat olarak görüyor, bu
bilinçle her alanda de¤iflim at›l›m›m›z› bütün h›z›yla sürdürüyoruz.

Gerek bizim inanc›m›z, gerek dünyan›n gelece¤iyle ilgili projeksiyonlar yapan dünya
otoritelerinin kanaati odur ki, Türkiye daha flimdiden yak›n gelece¤in küresel güçlerinden
biri olmaya en yak›n adaylardan biri haline gelmifltir.

Halbuki biz geçen dört küsur y›l› daha ziyade geçmiflteki önemli siyasi ve ekonomik
sars›nt›lar›n b›rakt›¤› kötü izleri silmekle, ekonomimizin acil sorunlar›n› çözmekle,
vatandafllar›m›z›n ertelenemez ihtiyaçlar›n› gidermekle geçirdik.

Elbette ülkenin gelece¤ini, yar›nlar›n› ihmal etmedik, elbette çok önemli projelere,
yat›r›mlara imza att›k, gelece¤i planlad›k.

Bu yapt›klar›m›z da son derece önemli, son derece kritik at›l›mlard›r.

Ancak ben as›l, sorunlar›n›n önemli ölçüde üstesinden gelmifl, siyasi ve ekonomik istikrar›
sa¤lam›fl, gözünü gelece¤e dikmifl bir Türkiye’nin neler yapabilece¤ine iflaret etmek
istiyorum.

Geçen dört küsur y›l içinde ekonomisiyle, siyasetiyle, yönetimiyle, sosyal düzeniyle,
huzur ve güven ortam›yla bir ülkeyi karanl›klardan ayd›nl›klara tafl›yacak, bunun üstüne
de her alanda hayata geçirdi¤iniz büyük de¤iflimle, gelece¤in en önemli küresel güçlerinden
biri olman›n efli¤ine geleceksiniz.

‹flte, Türkiye’nin büyük baflar›s› buradad›r, gelece¤e dair umutlar› yeflerten de, bu zorlu
süreçte kaydedilen geliflmeler ve gerçekleflen yat›r›m hamleleridir.

Millet olarak üstüne titrememiz, hassasiyetle koruyup
kollamam›z gereken en de¤erli hazinemiz budur, bu
umuttur, bu heyecand›r, bu güven ve istikrar ortam›d›r.



Bu flartlarda ekonomisini sürekli büyüten, enflasyonunu tek haneli rakamlara kadar
gerileten, ihracat›n› rekor seviyede yükselten, faizleri makul seviyelere çeken, bunun
yan›nda huzur ve istikrar› tesis eden bir Türkiye, çok daha iyi flartlarda nas›l kalk›n›r, o
dinamizmle nerelere gelir, bunu bir düflünün.

Son derece önemli bir süreçteyiz, Cumhuriyetimizi
kuruldu¤u günden beri kendimize hedef seçti¤imiz muas›r
medeniyet seviyelerine, hatta daha ötelerine tafl›yacak
bir takvimde ad›m ad›m ilerliyoruz.
‹flte bunun heyecan›n›, bunun coflkusunu yafl›yoruz, bunun umudunu kalplerimizde
tafl›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bak›n›z bugün bizi muas›r medeniyet seviyesinin üstüne tafl›yacak bir dönemin efli¤inde
oldu¤umuzu konufluyoruz, ama çok de¤il, daha sadece dört küsur y›l önce bu ülke
uçurumun efli¤inde de¤il miydi?

Bu ülke, her insan›m›z›n tüylerini diken diken etti¤ine emin oldu¤um o tabirle, “hasta
adam” tabiriyle yeniden karfl› karfl›ya de¤il miydi?

Bu ülkenin gençleri, bu ülkeden umudunu kesmifl de¤il miydi?

Gazete manfletlerini hat›rlay›n›z, yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›nda genç nüfusumuzun
yar›s›ndan fazlas› bu ülkeyi terk etmenin yollar›n› arad›¤›n› itiraf etmiyor muydu?

Niye? Çünkü bu ülkede kendileri için bir gelecek görmüyorlard›, umutlar› k›r›lm›flt›,
hayalleri k›r›lm›flt›, da¤ gibi biriken sorunlar karfl›s›nda adeta yaflama sevinçlerini
kaybetmifllerdi.

Bu ülke böyle kötü günler, böyle a¤›r s›k›nt›lar yaflamad› m›?

Öyle ac›, öyle dayan›lmas› zor günler geçirmedik mi?

Çok flükür, art›k o günlerin çok uza¤›nday›z.

Hatta o kadar h›zl› bir iyileflme gösterdik ki, birkaç y›l önce bu ülkenin üstünde dolaflan
kara bulutlar› hat›rlamakta bile güçlük çekiyoruz.

Ama, daha iyi bir gelece¤e ilerlemek için o karanl›k geçmifli mutlaka hat›rlamak; haf›zam›zda
tutmak zorunday›z.

Daha h›zl› ad›mlarla ilerlemek, geçmiflte düfltü¤ümüz girdaplara yeniden düflmemek,
bilincimizi kaybetmemek için Türkiye’nin uçurumun efli¤ine kadar geldi¤i o karanl›k
günleri unutmamal›y›z.

Bu ülke, hiçbir fleye sahip de¤ilken bir gecede zengin olanlar› da, bir gecede her fleyini
kaybedip ele muhtaç olanlar› da gördü, bunu onlar da unutmamal›, biz de unutmamal›y›z.
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Dengeler o kadar bozulmufl, ekonominin k›r›lganl›¤› o kadar artm›fl, suiistimaller o kadar
s›radan hale gelmiflti ki, zengin yat›p yoksul, borçsuz yat›p borçlu kalkabiliyordunuz.

Gelece¤imiz ipotek alt›ndayd›, umutlar›m›z, hayallerimiz ipotek alt›ndayd›.

Her gün fabrikalar kapan›yor, kepenkler indiriliyor, yüzlerce, binlerce insan bir günde
iflsiz kalabiliyordu.

‹stikrar olmad›¤› için önünü göremeyen yat›r›mc› gidip yat›r›m›n› yapabilece¤i baflka
ülkeler ar›yordu, uluslararas› sermaye girifli durma noktas›ndayd›, hatta gelenleri de
geldi¤ine piflman ediyor, teker teker elimizden kaç›r›yorduk.

Devlet her gün a¤›rlaflan sorunlar›n yüküyle e¤itim gibi, sa¤l›k gibi, altyap› gibi temel
hizmetleri kaderine terk etmifl durumdayd›.

Temelleri gösteriflli törenlerle at›lan binlerce tesise, o törenlerin üstünden 10 y›l, 15 y›l,
20 y›l geçmesine ra¤men tek çivi daha çak›lmam›fl, tesisler beklemekten çürür hale
gelmiflti.

Sanayici, esnaf, üretici, imalatç›, çiftçi, hayvanc› iflas›n efli¤ine gelmifl, makineler, mallar,
traktörler yok pahas›na sat›lmaya bafllanm›flt›.

‹hracat bu ülkenin büyük potansiyeline hiç yak›flmayan bir seviyede durup kalm›fl, turizm
ilerleyece¤ine gerilemeye bafllam›fl, Türkiye d›fl itibar›n› yitirme noktas›na gelmiflti.

Devlet zorland›¤› her ödeme gününde para basarak bu zorlu¤u aflma yoluna gidiyordu.

Bu da daha yüksek enflasyon, daha de¤ersiz milli para, daha yüksek faiz, daha fazla borç
demekti.

Ama baflta da ifade ettim, daha da kötüsü hiç kimsede bu ülkede dertlerin bitece¤ine,
ifllerin düzelece¤ine, bu ülkenin yeniden aya¤a kalkaca¤›na dair umut kalmam›flt›.

‹flte Türkiye, o karanl›k günlerden buralara geldi.

Geçen dört küsur y›l içinde milletimizin büyük deste¤iyle
her alanda bafllatt›¤›m›z de¤iflimin neticesinde pek çok
kazan›m elde ettik.

Bu kazan›mlar›n en önemlisi umuttur, güvendir, istikrard›r,
gelecek heyecan›d›r.
Millet olarak üstüne titrememiz, hassasiyetle koruyup kollamam›z gereken en de¤erli
hazinemiz budur, bu umuttur, bu heyecand›r, bu güven ve istikrar ortam›d›r.

Bunlar› canl› tuttu¤umuz takdirde biz millet olarak her zorlu¤un üstesinden geliriz, her
engeli aflar, hedeflerimize de mutlaka ulafl›r›z.

Geçen dört y›ll›k zaman da bunun en aç›k ispat›d›r.
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De¤erli Manisal›lar,

Türk ekonomisi art›k sa¤lam ve güçlü bir ekonomidir.

Bu ekonomide kimse, ayd›nl›k bir gecenin ard›ndan karanl›k bir sabaha uyanmay›
beklemiyor.

Geçen dört y›l içinde birçok olumsuz küresel etkenle bo¤ufltuk, birçok dalgalanmalar
yaflad›k, ama görüyorsunuz bu dalgal› havalarda, bu f›rt›nalarda da gemimiz su almad›,
rotas›n› flafl›rmad›.

Bu güvenle, bu özgüvenle art›k sa¤lam bir zeminde ilerliyoruz.

Bu sa¤lam zemin sayesinde dev kalk›nma hamlelerini, dev yat›r›mlar› planlayabiliyor,
pek ço¤unu da hayata geçirebiliyoruz.

Daha birkaç gün önce biliyorsunuz Bolu Tüneli’ni hizmete açt›k.

Bir zamanlar patates deposu yap›lmas› düflünülen o umut kesilmifl Bolu Tüneli’ni...

‹flte Türkiye’nin dünüyle bugünü aras›ndaki fark› çok iyi gösteren bir örnek...

Bir yanda do¤al afettir, böyle fleyler yaflanabilir, sel geldi diye, deprem oldu, viyadükler
y›k›ld› diye böyle büyük, böyle önemli bir projeyi ve tabii Türkiye’nin milyon dolarlar›n›
çürümeye terk edenler, y›lg›nl›¤a düflüp umudunu kaybedenler var.

Di¤er yanda zorluklardan y›lmayan, flaflm›fl hesab› yaflananlardan ders alarak oturup
tekrar yapan, bu önemli, bu karl›, bu dev projeyle birlikte ülkenin kaynaklar›n› da hayata
döndürenler var.

Dün yap›lamayan neydi, bugün rahatl›kla baflar›labilen nedir, iflte sadece Bolu Tüneli
örne¤i bile fark› aç›k seçik ortaya koyuyor.

Bu proje sadece bir örnek, daha pek çok örnek var...

Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi, Mavi Ak›m Projesi, fiahdeniz Projesi, Nabuko Projesi,
Yunanistan-‹talya Do¤algaz Hatt› projeleri, bugün bu projeler art›k hayal de¤il gerçek,
bir bir gerçek oluyor.

Türkiye’nin hayalini kurup gerçeklefltirmeye bir türlü
cesaret edemedi¤i dev projeler ard› ard›na hayata
geçiriliyor.
Biliyorsunuz yine birkaç hafta önce Marmaray’da tünel kaz›lar›n› bafllatt›k, sadece ‹stanbul
için de¤il, Türkiye için önemli bir proje, küresel ölçekte çok önemli bir proje...

H›zl› Tren Projemiz h›zla ilerliyor, Türkiye’nin h›zl› tren teknolojisinden yararlanan 8 dünya
ülkesinden biri olmas›na az kald›.

Aç›lan havaalanlar›n›, limanlar›, duble yollar› zaten biliyorsunuz.
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Türkiye’nin her flehrini, ilçesini süsleyen ça¤dafl konut projelerini, kentsel dönüflüm
projelerini, organize sanayi bölgelerini, hastaneleri, okullar›, adliye binalar›n›, barajlar›,
göletleri, di¤er altyap› çal›flmalar›n› zaten biliyorsunuz.

Nelerin de¤iflti¤ini Türkiye’den biliyorsunuz, ayr›ca Manisa’dan da biliyorsunuz.

Son dört küsur y›ll›k dönem içinde Türkiye’nin bütün flehirleri gibi Manisa’n›n da çehresi
de¤iflti, bunu da en iyi sizler biliyorsunuz.

Ne oldu? Söz verdi¤imiz gibi Manisa’ya do¤algaz geldi.

Biz iktidara geldi¤imizde do¤algaz imkan›ndan yararlanan flehir say›s› kaçt› biliyor
musunuz? Sadece dokuz!

fiimdi kaç? Tam 45 flehrimiz bugün do¤algaz konforunu, rahatl›¤›n›, güzelli¤ini yafl›yor.

Manisa da o flehirlerden biri...

Bak›n›z buradaki bu güzel buluflman›n hemen ard›ndan bu flehre çok önemli de¤erler
kazand›racak olan befl ayr› fabrika için toplu bir aç›l›fl törenine kat›laca¤›z.

Hemen onun ard›ndan da TOK‹’nin yurt sath›nda sürdürdü¤ü konut seferberli¤inin bir
halkas› olarak Manisa’da infla edilen 599 konutun, ilkö¤retim okulu, ticaret merkezi,
camii ve di¤er sosyal donat›lar›yla birlikte aç›l›fl›n› gerçeklefltirece¤iz.

‹flte bütün bunlar kalk›nan, geliflen, her güne bir
öncekinden daha ileride bafllayan büyük Türkiye’nin ayak
sesleridir.
Bütün bunlar› yap›yoruz, çünkü sizler bunlara fazlas›yla lay›ks›n›z, daha iyilerine lay›ks›n›z,
inflallah daha ileri hedefler için de ifl birli¤imiz, gönül birli¤imiz, duygu birli¤imiz daha
nice y›llar devam edecektir.

fiunu her bir vatandafl›m biliyor ki, bugün art›k kötü yönetimlerin sebep oldu¤u ar›zalar›n
çöküntülerin esiri olmufl bir Türkiye yok, art›k birlik ve beraberlik içinde, umut, coflku
ve heyecan içinde ayd›nl›k ufuklara yürüyen bir Türkiye var.

‹nflallah Manisa da ekonomisiyle, flehircilik seviyesiyle, sosyal hayat›yla, sanayisiyle,
ihracat›yla, turizmiyle o mutlu, o müreffeh, o ayd›nl›k Türkiye’nin parlayan y›ld›zlar›ndan,
önder flehirlerinden biri olacakt›r.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, sizleri sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.
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TRABZON KONUfiMASI
11.02.2007

De¤erli Vatandafllar›m,

Odalar›m›z›n, Dernek ve Sivil Toplum Kurulufllar›m›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

De¤erli Trabzonlu Hemflehrilerim,

Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi Cuma akflam› Trabzon’a gelerek sizlerle hasret gidermifl ve ard›ndan aç›l›fl
törenlerine kat›lmak üzere Rize’ye geçmifltik.

Cumartesi günü Rize’de Kültür Merkezi’nin ve Tevfik ‹leri Anadolu Lisesi’nin aç›l›fl›n›,
T›p Fakültesi Morfoloji Bölümünün ise temel atma törenini yapt›k, bu sabah ise Ardeflen’de
toplu aç›l›fllar› gerçeklefltirip Trabzon’a geldik.

fiimdi sizlerle bir araday›z, buradan ise kurtulufl törenlerine kat›lmak ve baz› aç›l›fllar›
gerçeklefltirmek üzere Kahramanmarafl’a geçece¤iz.

De¤erli Hemflehrilerim,

Her hafta ülkemizin bir iki flehrinde incelemelerde bulunup, toplu aç›l›fllar gerçeklefltiriyor,
ülkemizi e¤itimden sa¤l›¤a, emniyetten adalete, toplu konuttan ulafl›ma kadar her alanda
kalk›nd›racak ad›mlar› bir bir at›yoruz.

Ülkemizin her köflesine ulaflmak, her kesimden vatandafllar›m›zla birebir temas kurarak
sorunlar›n› dinlemek hükümet olarak önceli¤imizdir.

Ticaret ve sanayi odalar›m›zla, dernek ve vak›flar›m›zla, sendika ve gönüllü teflekküllerimizle
her alanda yo¤un bir iflbirli¤i yürütmeye çal›fl›yoruz.

Ülkemizin kalk›nmas› ve geliflmesi için söyleyecek sözü olan herkesle görüflüyor, diyalog
ve kat›l›ma aç›k bir yönetim anlay›fl›yla hareket ediyoruz.

Biliyoruz ki, Cumhuriyeti de, demokrasiyi de yaflatman›n,
koruman›n yolu hukuk devleti anlay›fl›n› koruyabilmekten
geçmektedir.

Hukuk devleti anlay›fl›n› koruyamazsak, ne hukuku ve
adaleti, ne de toplumsal birlik ve bütünlü¤ümüzü
koruyabiliriz.
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Bu ülkeyi yaln›zca gazete sayfalar›ndan ve televizyon ekranlar›ndan izleyenlerin aksine,
halk›m›z›n, sanayicimizin, giriflimcimizin, çiftçimizin birebir içinde yaflayarak, flehirleri tek
tek gezip görerek, çal›flmalar› yerinde takip ederek politikalar›m›z› oluflturuyoruz.

Bugün sizlere son dört y›lda hükümetimizin imza att›¤› baflar›lar›, kaydetti¤i geliflmeleri
ayr›nt›s›yla anlatmayaca¤›m.

E¤itimde, sa¤l›kta, toplu konutta, duble yollarda, ihracatta, KÖYDES’te gelinen noktay›
çok iyi biliyorsunuz.

Sadece son üç y›l içinde köylerimizin su ve yollar› için
ay›rd›¤›m›z bütçe 4.2 katrilyondur. ‹nflallah bu y›l sonuna
kadar suyu ve yolu olmayan köyümüz kalmayacak.
E¤itimde yapt›¤›m›z derslik say›s› 100 bini geçti.

Duble yollarda 6800 kilometreye ulaflt›k. Toplu konutta 225 bin gibi tarihi bir baflar›ya
imza att›k.

Ziraat Bankas›’n›n çiftçilere 2002 y›l›nda verdi¤i toplam kredi miktar› 228 trilyon iken,
2006 sonu itibariyle bu rakam› 3.5 katrilyona ç›kartt›k.

Halk Bankas›’n›n esnaf›m›za verdi¤i kredi 2002’de sadece 153 trilyon lira idi. 

Geçen y›l sonu itibariyle kulland›r›lan kredi miktar› 2.3 katrilyondur.

De¤erli Trabzonlu Hemflehrilerim,

Bak›n›z Trabzon’da geçen dört y›lda neler yapt›k, ne tür geliflmeler sa¤land›.

1130 derslik yapt›k, 287 biliflim teknolojisi s›n›f› kurduk.

Okul öncesi e¤itimde yüzde 8.4 olan oran› yüzde 38’e ç›kard›k.

1000 kiflilik yeni bir üniversite ö¤renci yurdu için çal›flmalara bafllad›k, ihalesi yap›ld›, en
k›sa sürede bu yurdu da Trabzon’umuza kazand›raca¤›z.

Çaml›k Kardiyoloji Kalp-Damar Hastanesi bu y›l tamamlanacak, Kaflüstü’nde yap›lacak
400 yatakl› E¤itim Hastanesi binas›n›n ise ihalesi yap›ld›.

Köprübafl›, Çaykara ve fialpazar› Devlet Hastaneleri ile Ataköy Psikiyatri Hastanesi
hizmete aç›ld›.

Tanjant Yolunu bildi¤iniz gibi 2005 y›l›nda tamamlayarak hizmete açt›k. 

Sahil geçifli ve ikinci tünel çal›flmas› tamamland›, Kalekap›-Atapark Altgeçidi ise ihale
edildi, yap›m› sürüyor.

Trabzon’un Teflvik kapsam›na al›nmas›yla 193 iflyeri Teflvikten yararland› ve 6063 kifli
ifl imkân› buldu.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 16 dönümlük arazi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
ilan edildi.

Tedafl’a ait 70 dönüm arazi E¤itim ve Teknokent amaçl› olmak üzere KTÜ’ne bedelsiz
devredildi.

Yeniçam Tersanesi 41.5 milyon YTL’ye ihale edildi.

Mendireklerinin yap›m› devam ediyor.

Burada yaklafl›k 5000 kifli istihdam edilecek.

2005 y›l›nda Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi’ni açm›flt›k.

fiimdi ise Sevgi Evleri Projesi kapsam›nda 39 adet tripleks ev yapaca¤›z, bunun ihalesini
de en k›sa sürece tamamlayaca¤›z.

2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlar› Trabzon’a al›nd›.

Bu etkinlikle Trabzonumuz ad›n› spor alan›nda da dünyaya gösterecektir.

Toplu Konutta da önemli projeler uyguluyoruz.

Za¤anospafla Deresi Kentsel Dönüflüm Projesi TOK‹ taraf›ndan uygulamaya konuldu.

292’si afet konutu olmak üzere toplam 2284 konut yap›m› ise devam ediyor.

EPDK taraf›ndan ihale edilen do¤algaz çal›flmas›na da inflallah bu y›l içinde bafllanacak.

De¤erli dostlar,

Ekonomik ve sosyal alandaki kalk›nma hamlelerimizin yan›nda demokratikleflme yolunda
da önemli reformlar gerçeklefltirdik.

Temel hak ve özgürlüklerin geliflmesi için önemli ad›mlar att›k.

Türkiye’yi ça¤dafl hukuk devleti normlar›na kavuflturmak için yo¤un bir gayret gösterdik.

Biliyoruz ki, Cumhuriyeti de, demokrasiyi de yaflatman›n, koruman›n yolu hukuk devleti
anlay›fl›n› koruyabilmekten geçmektedir.

Hukuk devleti anlay›fl›n› koruyamazsak, ne hukuku ve adaleti, ne de toplumsal birlik ve
bütünlü¤ümüzü koruyabiliriz.

Geçen haftaki grup toplant›s›nda da söyledim:

E¤er kendilerini kanunlardan azade, hukuktan ba¤›ms›z
görenler, hukuk kurallar›na karfl› imtiyaz ve kay›rma
bekleyenler varsa, bunlar büyük bir yan›lg› içerisindedirler.
Hukukun üstünlü¤ü ilkesinin zedelenmesine kesinlikle göz yummad›k, yummayaca¤›z.

Hiçbir gerekçe hukuku çi¤nemeyi masum gösteremez.
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Kimse yanl›fl yapan birkaç kifli üzerinden devletimizi, devletimizin kurumlar›n› y›pratmaya
tevessül etmesin.

Bilsinler ki, buna da asla müsaade etmeyiz.

Biz, iflbafl›na gelirken dedik ki, dünyaya aç›k bir ekonomi,
dünyaya aç›k bir toplum, fleffaf ve demokratik bir yönetim
anlay›fl› istiyoruz.
Bunu da çok büyük ölçüde baflard›k.

Türkiye’yi dünyaya, dünyay› da Türkiye’ye açt›k.

Yine karfl›m›za Türkiye’nin büyümesini, kalk›nmas›n›, geliflmesini istemeyenler ç›kt›,
Türkiye’nin önünü kesmek için türlü türlü oyunlar çevirmeye bafllad›lar.

Bunlara karfl› özellikle uyan›k olmak mecburiyetindeyiz.

Hiçbir illegal oluflumun kamu düzenimizi, millet olarak birlik ve bütünlü¤ümüzü bozmas›na,
hukuk devleti anlay›fl›m›z› zedelemesine izin vermemeliyiz, vermeyece¤iz.

De¤erli Hemflehrilerim,

Her zaman söylüyorum, barda¤›n dolu taraf›na da bakmak laz›m diyorum. 

Çünkü, sürekli olarak bofl taraf› dikkate getirmek umutsuzlu¤a yol açar, heyecan›m›z›,
flevkimizi öldürür.

Ben bunu çal›flman›n, geliflmenin, kalk›nman›n en büyük düflman› olarak görüyorum.

Elbette barda¤›n bofl taraf›n› da görece¤iz, bilece¤iz ki ona göre eksikliklerimizi giderebilelim.

Ama heyecan›m›z›, umudumuzu hep taze tutmak durumunday›z.

Bize bugün sahip olduklar›m›z›n tehdit alt›nda oldu¤unu, tehlikede oldu¤unu söyleyenler,
barda¤›n dolu taraf›n› bile boflmufl ya da boflalacakm›fl gibi gösterme gayretindeler.

Milletimize diyorlar ki, gerçekten bofl olan taraf›n› da doldurmak için çal›flmak yerine
enerjimizi dolu taraf› tüketmek için harcayal›m.

Yani ne diyorlar?

Y›llar›m›z› en iyi ihtimalle yerimizde sayarak geçirelim diyorlar.

Bunu yapmazsak; bizi daha da geri gitmekle korkutuyorlar.

Milletimize yapt›klar› en iyi teklif iflte budur.

Biz diyoruz ki, biz korkulara esir düflmeyece¤iz.

As›l, yar›n bugünden daha ileride olmazsak geri gitmifl oluruz.

‹ki günümüz eflit olursa, zararda ziyanda oluruz.
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Bizim yeniden y›llar›m›z› kaybetme lüksümüz yok.

Sahip olduklar›m›z›n de¤erini elbette çok iyi bilece¤iz, ama hedefimiz onlar› korumak,
onlarla yetinmek asla olmayacak.

Biz, her gün daha iyi bir gelecek infla etmek için çal›flaca¤›z.

Bunun için ihtiyac›m›z olan fley, ne ümitsizliktir, ne de gereksiz korkulard›r.

Bunun için ihtiyac›m›z olan fley, kendimize güvenmek ve flartlar ne olursa olsun her
zaman “daha iyi bir gelecek” umudumuzu korumakt›r.

Özellikle bugün, daha çok umutlu olmak için  çok fazla sebebimiz var.

De¤erli Trabzonlular,

Bak›n›z, Türkiye'mizde art›k her ay güzel geliflmeler oluyor, eskiden y›lda bir kez bile
yafland›¤›nda büyük heyecanlara sebep olan, gündem de¤ifltiren iyi haberler art›k günlük
rutin geliflmeler haline geliyor.

Türkiye'nin ve Türk milletinin gündeminde art›k krizler de¤il f›rsatlar var. 

Karfl›m›za ç›kan f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Unutmayal›m ki, yar›n bizi nas›l bir hayat›n, Türkiye’yi
nas›l bir gelece¤in beklemesini istiyorsak bugün
tercihlerimizi ona göre yapmak durumunday›z.
Bu bak›fl› hepimizin kazanmas› gerekiyor.

Evde de, iflte, okulda, çarfl›da pazarda da buna ihtiyac›m›z var.

Sadece bugünkü huzur ve refah›m›z bak›m›ndan de¤il; belki ondan da çok yar›nlar›m›z
için mesuliyetimizin ne kadar büyük oldu¤unu, hepimiz daha iyi idrak etmek durumunday›z.

Zira kritik bir aflamada bulunuyoruz.

Millet olarak Büyük bir s›çraman›n efli¤indeyiz.

Lütfen o siyasi felç dönemlerini iyi hat›rlay›n.

Türkiye'nin içe kapand›¤›, bir fasit daire içinde bütün zaman›n› ve enerjisini kendi kendisiyle
u¤raflarak zayi etti¤i o fetret günlerini iyi hat›rlay›n.

Kaybetti¤imiz y›llar› flimdi geri getirmek mümkün mü?

O y›llar, hepimizin ömründen gitti.

O y›llar, Türkiye'nin ömründen gitti.

Biz diyoruz ki, hay›r, çocuklar›m›z›n ömründen de y›llar eksilmesin.

Onlar da bir gün geriye bak›p y›llar›n› ne için, ne u¤runa  heba ettiklerini sormas›nlar.
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Türkiye’nin neden geri kald›¤›n› biz yeterince tart›flt›k, konufltuk.

Onlar da hayatlar›n› bu tart›flmayla geçirmesin, istiyoruz.

E¤er siz de böyle düflünüyorsan›z, o zaman tercihinizi istikrardan yana yap›yorsunuz,
demektir.

O zaman siz de benim gibi bofl tart›flmalarla oyalanman›n bize içeride ve d›flar›da neleri
kaybettirdi¤ini biliyorsunuz, demektir.

Milletimizin birlik ve beraberli¤ine, huzur ve istikrar›na kastedenlerin oyunlar›na karfl›
hep birlikte dikkatli ve uyan›k olmak durumunday›z.

Türkiye'yi tekrar dünyadan koparmak, yaln›zlaflt›rmak, kendi içinde birbirine düflürmek
isteyenlerin gayretlerine tan›k oluyoruz.

Elbette baflar›ya ulaflmalar› mümkün de¤ildir.

Ancak sosyal yap›m›z› tahrip etmelerine, çocuklar›m›z›n soludu¤u havay› zehirlemelerine,
umutlar›m›z› yok etmelerine de izin veremeyiz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sa¤lamak için, elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz.

Biz elinde silah, flehir eflkiyal›¤›na özenen gençler de¤il, eli kalem tutan ülkesi için,
insanl›k için yararl› bulufllara imza atan, Türkiye’nin kalk›nmas›na hizmet eden, temel
de¤erlerimize ba¤l›, gönlünde insan sevgisi olan bir gençlik istiyoruz.

Bir anne, bir baba yüre¤i, çocu¤unu nas›l görmek istiyorsa ayn› flekilde biz de çocuklar›m›z›n,
gençlerimizin erdemli, kültürlü, baflar›l›, ahlakl› nesiller olarak yetiflmelerini istiyoruz.

Hiçbir genç kardeflimiz, hiçbir evlad›m›z, provokasyonlara, tahriklere alet olmas›n istiyoruz.

Yavrular›m›z›n temiz ruhlar›n›, temiz dima¤lar›n› kirletmek isteyen, çocuklar›m›z› istismar
ederek karanl›k emellerini gerçeklefltirmeye çal›flanlar bilmelidir ki, yavrular›m›z› onlara
istismar ettirmeyece¤iz, çocuklar›m›z› onlar›n habis emellerine kurban vermeyece¤iz.

Ne zehir tacirlerinin uyuflturucu ile gençlerimizin kan›na girmesine izin verece¤iz, ne de
çete ve mafyalar›n kin ve nefret tohumlar› ekerek gençlerimizin temiz ruhlar›n› kirletmelerine
izin verece¤iz.

Çocuklar›m›z›n masumiyetine kastedenlere, gençlerimizi hukuksuzlu¤a bulaflt›rmaya
çal›flanlara asla tahammül göstermeyece¤iz.

Türk gençli¤inin tarihi köklerimizden, inanc›m›zdan ve
milli de¤erlerimizden gelen asil ve vakur duruflunu kimse
bozamayacakt›r.
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‹stanbul’daki gencimiz hangi imkânlara sahipse Trabzon’daki gencimiz de ayn› imkâna
sahip olacak; ‹zmir’deki gencimiz hangi f›rsatlara sahipse Hakkâri’deki gencimiz de ayn›
f›rsatlara sahip olacak.

Bu noktada toplumumuzun temeli olan aile yap›m›z›n daha özenle korunmas›na dikkat
çekmek istiyorum.

Çocuklar›m›z›n ilk e¤itimi, terbiyeyi alaca¤› yer ailedir.

Babalar, anneler sizlere sesleniyorum: Çocuklar›n›z sizin en kutsal varl›¤›n›zd›r, onlar› iyi
yetifltirin, iyi kollay›n, ilgisizli¤e mahkûm etmeyin, çocuklar›n›z›n akl›n› çelmeye çal›flanlara
karfl› uyan›k olun.

Türkiye’nin gelece¤ine zarar vermeye kalk›flan her odak
karfl›s›nda bu hükümeti ve bu aziz milleti bulacakt›r.
Bunun için okul önlerinde, internet kafelerde ekilen fliddet ve hukuksuzluk tohumlar›n›n
suyunu kesmek hükümetimizin en önemli meselelerinden biridir.

Çünkü gençli¤imiz gelece¤imizdir.

Ülkemizi müreffeh ve ayd›nl›k gelece¤ine onlar tafl›yacaklard›r.

De¤erli Kardefllerim,

Millet olarak hamasetin, içi bofl ve çat›flmac› sloganlar›n bedelini geçmiflte çok a¤›r
ödedik.

Art›k bu millet, hamaset ve bofl sloganlar de¤il, üretim istiyor, istihdam istiyor, adalet
istiyor, kalk›nma istiyor.

Hamaset yaparak yükselen, refaha, huzura kavuflan hiç bir millet gösteremezsiniz.

Hamaset hep yükseldi¤i toplumlar›n hayat kalitesini düflürmüfltür.  

Temel nedenini ben size söyleyeyim, çünkü hamasetin içinde öfke, nefret ve fliddet
vard›r.

Biz öfkeyle de¤il akl-› selim ile an›lan bir milletiz.

Tarihte de hep öyle olduk.

Memnuniyetle görüyoruz ki bugün de milletimiz, öfke ve nefretin tuza¤›na düflmeyecek
kadar uyan›kt›r, akl-› selim sahibidir.

Siz Trabzonlu kardefllerime özellikle teflekkür ediyorum.

Çünkü üzerinizde hesap yapanlara sa¤duyu ve sükûnetinizi koruyarak en iyi cevab›
vermifl oldunuz.

Baflka oyunlar peflinde koflanlar umduklar›n› bulamad›, beklentileri bofla ç›kt›.
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‹flte Trabzonlular›n sa¤duyusu, basireti budur.

Bunu herkese gösterdiniz.

Ben, bundan sonra da hemflehrilerimin sa¤duyusuna sonuna kadar güveniyorum.

Trabzon bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da sa¤duyunun, sevginin, kardeflli¤in,
birlik ve beraberli¤imizin örnek flehirlerinden biri olacakt›r.

Birlik ve beraberli¤imiz, huzur ve istikrar›m›z üzerinde oyun oynayanlar hiç bir zaman
amaçlar›na ulaflamayacakt›r.

Allah milletimize siyasi felç dönemlerini, fetret dönemlerini bir daha yaflatmas›n, diyorum.

Bu duygularla tüm Trabzonlu hemflehrilerime sa¤l›k ve esenlikler diliyor, hepinizi sayg›yla
selaml›yorum.
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KAHRAMANMARAfi TOPLU AÇILIfiI TÖREN‹
12.02.2007

Sevgili Kahramanmarafll›lar,

Aziz Vatandafllar›m,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, Kahramanmarafl’›n sosyal ve ekonomik kalk›nmas›na büyük katk›lar sa¤layacak
tesislerin toplu aç›l›fl töreninde aran›zda olmaktan ve kurtulufl günü bayram›n› sizlerle
birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Az önce, Marafl’›n düflman iflgalinden kurtuluflunun 87. y›ldönümü törenine kat›ld›k.

Orada da ifade ettim:

Daha önceki gelifllerimiz gibi, bütün flehirlerimize gidifllerimiz gibi, bugün de
Kahramanmarafl’a eli bofl gelmedik.

Kahramanmarafl’› ihya edecek, çocuklar›m›z›n, gençlerimizin gelece¤ini ayd›nlatacak
tesisler açaca¤›z.

Kahramanmarafl, istiklalimizin, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, hür ve özgür bir millet oluflumuzun
sembol flehirlerindendir.

Kahramanmarafl’›n Türkiye’nin manevi ve maddi birli¤inde çok özel bir yeri aziz bir hat›ras›
vard›r.

Burada yüreklerde tutuflturulan alev, Sütçü ‹mam’›n flahs›nda sembolleflen kahramanl›k,
yolumuzu ayd›nlatmaya devam edecektir.

Bu, aziz hat›ralar›m›z› hay›rla, minnetle, flükranla yâd ediyorum. Bize bu ülkeyi, bu flehirleri,
bu temiz topraklar› miras b›rakan ecdad›m›za lay›k olmak için bütün gücümüzle çal›fl›yoruz,
çal›flmaya devam edece¤iz.

Zira bize göre vatanseverlik, yurtseverlik, milliyetperverlik millete, ülkeye, insan›m›za,
flehirlerimize, topra¤›m›za sahip ç›kmakt›r.

Milletimize hizmet etmektir.

‹flte biz, milletimizi millet k›lan, ülkemizi ülke k›lan manevi
miras›m›za,  de¤erlerimize sahip ç›karken ayn› zamanda
maddi kalk›nmam›z›, zenginleflmemizi de sa¤lamaya
çal›fl›yoruz.
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Bunu da, emek ve de¤er üretmeden, okullar, fabrikalar açmadan, köylere, kasabalara
yol, su ve elektrik götürmeden yapamay›z.

Evet, biz, sadece sahip oldu¤umuz mirasla övünmekle yetinemeyiz. 

Evet, Sütçü ‹mam’a lay›k olmak, ‹stiklal Mücadelesine, ‹stiklal Marfl›na, Cumhuriyete
lay›k olmak için…

Çanakkale’ye, Dumlup›nar’a, fianl›urfa’ya, Gaziantep’e lay›k olmak, yani, ba¤›ms›zl›¤a
lay›k olmak için…

Bu aziz topraklar›n onurunu korumak için, ortaya yepyeni
eserler koymak, ülkemizi yeniden imar ve infla etmek
zorunday›z.
Aksi halde kurtuluflun, istiklalin, özgürlü¤ün, ba¤›ms›z yaflaman›n onurunu gelecek
nesillere hissettiremeyiz.

Sevgili Kahramanmarafll›lar,

‹flte biz, milletimizi millet k›lan, ülkemizi ülke k›lan manevi miras›m›za,  de¤erlerimize
sahip ç›karken ayn› zamanda maddi kalk›nmam›z›, zenginleflmemizi de sa¤lamaya
çal›fl›yoruz.

‹flte bu amaçla geçen hafta ‹zmir’de, Manisa’da görkemli aç›l›fllar yapt›k.   

Hafta içinde Gürcistan’›n baflkenti Tiflis’te, Baku Tiflis Kars Demiryolu’nun temelini att›k.

Bir Türk flirketi taraf›ndan yap›lan ve iflletilecek olan Tiflis Uluslararas› Havaalan›n› hizmete
açt›k.

Dün Rize’de çok say›da tesisi hizmete açt›k, bugün de Kahramanmarafl’tay›z.

Gitti¤imiz her yere müjdelerle, kamu ve özel sektöre ait üretim ve hizmet tesisleriyle
birlikte gidiyoruz.

Türkiye’nin bütün flehirlerini mamur, bütün insanlar›n› mutlu k›labilirsek görevimizi
hakk›yla yapaca¤›m›za inan›yoruz.

fiehirlerimiz aras›nda, vatandafllar›m›z aras›nda hiçbir ayr›m yapm›yoruz, yapmayaca¤›z.

Bak›n›z bugün Kahramanmarafl’ta hangi baflar›lara imza at›yor, hangi tesisleri hizmete
aç›yoruz:

• Kahramanmarafl – Türko¤lu – Nurda¤› yolu,

• Kahramanmarafl Çevre Yolu,

• Kahramanmarafl – Narl› – Gaziantep yolu olmak üzere
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• 3 farkl› güzergahta toplam 76 km. uzunlu¤unda duble yolu hizmete aç›yoruz.

Kahramanmarafl’›n mevcut e¤itim durumunu çok ileri seviyelere tafl›yaca¤›na inand›¤›m›z

• 247 derslik kapasiteli tam 23 adet okul aç›yoruz.

Bu açt›¤›m›z okullar›n 5 tanesinin köy okulu oldu¤una dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Yaklafl›k 50 bin vatandafl›m›za hizmet verecek

• 4 sa¤l›k oca¤›n› ve

• 38 yatak kapasiteli Hanifi Öksüz Kalp Hastanesini

açarak, insanlar›m›z› daha iyi sa¤l›k flartlar›na kavuflturuyoruz.

• KÖYDES kapsam›nda 559 projeyi, tamamlam›fl bulunuyoruz.

Böylece köylerimizin asfalt ve stabilize yolu, içme suyu, kanalizasyon ve sulama suyu
sorunlar›na son veriyoruz.

Bu çal›flmalardan yaklafl›k 250 bin vatandafl›m›z›n faydaland›¤›n› ö¤renmek bizleri çok
mutlu etmifltir.

Köy ile flehir aras›ndaki uçurumu h›zla kapat›yoruz.

Köylerimizle flehirlerimiz aras›ndaki uçurumu kapatt›¤›m›z
gibi, farkl› flehir ve bölgelerimiz aras›ndaki uçurumu
kapatmak için de çok çal›fl›yoruz.
Biliyorsunuz, her bölgemizde yat›r›m›n artmas›n› sa¤lamak için teflvik yasas› ç›kard›k.

5084 say›l› teflvik yasas›ndan yararlan›larak, özel sektörümüz taraf›ndan yapt›r›lan,

• 54 fabrikan›n

aç›l›fllar›n› yap›yoruz.

Böylece 8270 vatandafl›m›za istihdam kap›s› aç›l›yor.

fiu an yap›lmakta olan 57 fabrikam›z daha var.

Onlar da tamamlan›nca 5275 vatandafl›m›z daha ifl sahibi olacak.

Ben bu yat›r›mlar› gerçeklefltiren müteflebbislerimize huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.

Bütün bu yat›r›mlar, oluflturulan bu istihdam, devlet ile özel sektörün el ele vererek
ülkemizi kalk›nd›rd›¤›n› gösteren çok güzel, de¤erli örneklerdir.

• 19 milyon dolar de¤erindeki do¤algaz yat›r›m›m›zla, 24 bin konuta do¤algaz ulaflt›rm›fl
durumday›z.

‹nflallah bu y›l sonuna kadar 55 bin konuta ulaflaca¤›z.
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• 2 belediyemizde gerçeklefltirdi¤imiz içme suyu tesisleri yat›r›mlar›yla 20 bin vatandafl›m›z›n
içme suyu sorununu çözüyoruz.

• Saim Çotur Amatör Spor Kulüpleri Kompleksiyle amatör futbolcular›m›z, çim sahada
futbol ö¤renme imkan›na kavufluyorlar.

Ayr›ca,

• Sosyal tesisleriyle beraber 85 iflyerinden müteflekkil Kahramanmarafl Belediyesi Oto
Galericiler Sitesinin ve Yaflar Bakdur isimli hay›rseverimiz taraf›ndan yap›lan, 30 kiflilik
huzur evinin aç›l›fl›n› yap›yoruz.

Bütün bunlar, hiç flüphesiz çok sevindirici geliflmelerdir.

Devletimizin, özel sektörümüzün, hay›rseverlerimizin, merkezi idaremizin ve yerel
yönetimlerimizin de¤erli emekleri sayesinde ülkemize büyük menfaati olacak aç›l›fllar
yap›yor, temeller at›yoruz.

Sevgili Kahramanmarafll›lar…

Son 4 y›lda ülkemizin kalk›nmas› yolunda büyük mesafeler kat ettik.

Önemli baflar›lara, ilklere imza att›k.

Bak›n›z bu dönemde, ilk kez Türkiye ekonomisi 17 çeyrek üst üste büyüme baflar›s›
göstermifltir. Kifli bafl›na düflen milli gelir, iki kattan fazla bir art›fl göstererek 2006 y›l›
sonunda 5 bin 300 Dolar› aflm›flt›r.

35 y›l sonra ilk kez, 2005 ve 2006 y›l sonunda, y›ll›k enflasyon tek haneli oranda
gerçekleflmifltir.

Enflasyonla mücadelede elde etti¤imiz baflar›n›n bir sonucu
olarak param›zdan 6 s›f›r› att›k.
36,1 milyar dolar seviyesinden ald›¤›m›z ihracat›, 2006 y›l sonunda 85 milyar Dolar
seviyesine ç›kard›k.

Türkiye’nin toplam kamu kesimi net borç stoku, 2005 ve 2006 y›llar›nda Dolar ve YTL
olarak tarihinde ilk kez bir önceki y›la göre azalm›flt›r.

2002 y›l›nda toplam sosyal yard›m harcamalar› tutar› yaklafl›k olarak 1 milyar YTL iken
2005 y›l›nda bu tutar 4 milyar YTL’yi aflm›fl, 2006 y›l›nda 6 milyar YTL’ye yaklaflm›flt›r.

Bu kapsamda, Kahramanmarafl’a 29 milyon YTL sosyal yard›m ödene¤i gönderdik.

Sa¤l›kta tek taban, tek çat› dönemini bafllatt›k.

Daha düne kadar sadece 150 hastaneden hizmet almaya çal›flan 30 milyondan fazla
SSK’l› vatandafl›m›za, kamuya ait tüm sa¤l›k tesislerinden faydalanabilme imkân›n›
getirdik.
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‹laç almak için sabah›n erken saatlerinde yollara düflen, saatlerce kuyrukta bekleyen
hastalar›m›z, bugün ilaçlar›n› serbest eczanelerden rahatça temin edebiliyorlar.

Ayr›ca yeni hastane, sa¤l›k oca¤› projelerini h›zla hayata geçirmeye bafllad›k. Bu konuda
özel sektörün de önündeki engelleri kald›rd›k.

Bak›n›z, Kahramanmarafl’ta 1 hastane ile 12 sa¤l›k oca¤›n› tamamlad›k.

2 hastane inflaat› da halen devam etmektedir.

4 y›ld›r elektri¤e zam yapmad›k.

Daha önce 9 ilimizde do¤algaz varken, 45 ilimizi daha do¤algaza kavuflturduk.

2007 sonu itibar›yla do¤algaza kavuflmufl il say›m›z› 70’e ç›karmay› hedefliyoruz.

Buradaki çal›flmalar› siz yak›ndan takip ediyorsunuz. Bu y›l sonunda Kahramanmarafl’ta
55 bin konuta do¤algaz ulaflt›rm›fl olaca¤›z.

Bütçeden en fazla pay› e¤itime ay›rd›k.

2003-2006 y›llar› aras›nda 100 bin 280 yeni derslik infla ettik.

2002 y›l› sonunda Kahramanmarafl’ta 4 bin 978 olan Derslik say›s›na, sadece 4 y›l içinde,
bin 603 derslik ekledik.

KÖYDES projemizle tarihimizin en büyük k›rsal kalk›nma hamlesini bafllatt›k. KÖYDES
kapsam›nda Kahramanmarafl’a 35 milyon 554 bin YTL ödenek aktard›k.

TOK‹ çal›flmalar›m›zla ülkemizin her yerinde modern flehirler kuruyoruz.

Hükümetimiz döneminde, Kahramanmarafl’ta yap›m› tamamlanan 272 konutun anahtar
teslimini yapt›k, 704 konut inflaat aflamas›ndad›r.

Sevgili Kahramanmarafll›lar,

‹flte bugün burada oldu¤u gibi bütün flehirlerimiz ayn›
flekilde art arda yeni tesisler, yeni eserler kazan›yor, h›zla
kalk›n›yor, gelifliyor.
Türkiye’yi bir uçtan bir uca yeniden imar ediyoruz.

Bizim bütün çabam›z sizin içindir.

Bizim, aziz milletimize hizmet etmekten baflka bir gayemiz yoktur.

Milletimize olan sevgimizi de yapt›¤›m›z hizmetlerle göstermeye devam edece¤iz.

Sizlerle birlikte, milletçe beraber ç›kt›¤›m›z bu yolda, birbirimize inand›kça, birbirimize
güvendikçe aflamayaca¤›m›z hiçbir engel, üstesinden gelemeyece¤imiz hiçbir zorluk
yoktur.
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‹nan›yorum ki, bu gönül birli¤iyle flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da ayn› aflkla,
ayn› azim ve kararl›l›kla, müreffeh Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤ine do¤ru yolumuza devam
edece¤iz.

Elbette yolumuz aç›k, elbette yar›nlar bugünden daha güzel olacak.

Bu inançla sözlerime son verirken, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bütün bu tesislerin, hizmetlerin
ülkemize, Kahramanmarafl’a hay›rl› olmas›n› diliyor, bayram›n›z› bir kez daha kutluyor,
sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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‹STANBUL ‹L KADIN KOLLARI TEfiK‹LATI TOPLANTISI
17.02.2007

De¤erli Han›mefendiler,

De¤erli Konuklar,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, bugün burada,  bu toplant› vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük mutluluk
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Uzun ve zor bir yola sizlerle birlikte ç›kt›k.

Tarih 14 A¤ustos 2001. Ak Parti olarak kuruluflumuzu tamamlad›¤›m›z gün. Dile kolay.
Bu y›l›n A¤ustos’unda 6 y›l› geride b›rakm›fl olaca¤›z.

Ne mutlu bize ki,Türkiye’nin gelece¤ini ayd›nlatmak idealiyle ç›kt›¤›m›z bu yolculu¤a ilk
günkü aflkla, ilk günkü heyecanla devam ediyoruz.

Elbette bu zorlu yolda çok önemli mesafeler kaydettik.

Bugüne kadar çok az partinin mazhar oldu¤u bir millet deste¤ine sahip olduk.

En önemlisi milletin deste¤ini koruyarak, milletten ald›¤›m›z gücü art›rarak bugünlere
geldik.

Genciyle, yafll›s›yla, kad›n›yla, erke¤iyle 7’den 70’e pek çok arkadafl›m›z, o günden
bugüne süren yolculukta bizim dayana¤›m›z oldular, bize güç verdiler.

Bu adalet davas›na, bu kalk›nma hareketine içtenlikle katk›da bulunan tüm arkadafllar›ma
huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.

Yolculu¤a ç›kt›¤›m›z tarihte bizimle omuz omuza bu medeniyet yürüyüflüne efllik eden
arkadafllar›m›z›n bugün bafl› diktir.

Zira Ak Parti, millete verdi¤i sözlerin hiçbirinde bir mahcubiyet yaflamad›, bir tek geri
ad›m atmad›.

Dört y›l› aflk›n bir süredir, yapt›klar›m›zla aln›m›z aç›k, yüzümüz ak olarak milletin huzurunda
olmak büyük bir onurdur.

Bizi di¤er siyasi anlay›fllardan ay›ran en temel özellik,
milletimizin hissiyat›yla, derdiyle, talepleriyle bizim
dertlerimizin, hissiyat›m›z›n, taleplerimizin ayn› olmas›d›r.
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De¤erli Konuklar,

3 Kas›m 2002 tarihi milletimiz için, ülkemiz için çok önemli bir milat haline gelmifltir.

28 Mart 2004 seçimlerinde milletin bize olan güveninin çok daha  artt›¤›n› gördük.

‹ktidar› devrald›¤›m›z tarihten bu yana, Türkiye’nin önünde çok net bir tablo belirmifltir.

AK Parti ile birlikte Türk siyaseti farkl› bir yönetim anlay›fl›yla tan›flm›fl, Türkiye y›llard›r
özlemini çekti¤i özgüvene yeniden kavuflmufltur.

Zira, biz bu yola yeni bir siyaset anlay›fl›yla ç›kt›k.

Aziz milletimizin tutuflturdu¤u adalet ve kalk›nma meflalesi sayesinde, Türkiye’nin üzerine
y›llar›n çökertti¤i sis perdesi kalkm›fl, ülkemiz umut dolu bir gelece¤e do¤ru dev ad›mlar
atmaya bafllam›flt›r.

Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi, kuruluflunun 15'inci ay›nda tek bafl›na iktidar olmufl bir
partiyiz.

Siz de¤erli kardefllerimizin, il ve ilçe teflkilatlar›m›z›n, kad›n ve gençlik teflkilatlar›m›z›n
ve di¤er parti temsilcilerimizin geceli gündüzlü çal›flmalar›n›n bu baflar›daki pay› çok
büyüktür.

Yine de unutmamal›y›z ki, bu baflar›n›n as›l mimar›
kalplerindeki sevgiyle, inançla bize en büyük deste¤i
sa¤layan milletimizdir.
Bizler ve sizler de o aziz milletin birer parças›, sözcüsü, temsilcisiyiz. 

Milletimizle el ele, omuz omuza vererek, çok k›sa bir zamanda Türkiye'de güven ve
istikrar› tesis ettik.

Milletimizle birlikte partimiz büyüdü, güçlendi, kök sald›.

Her vesileyle söylüyorum, burada bir kere daha alt›n› çizmek istiyorum: Elde etti¤imiz
bütün baflar›lar milletimizin, sizlerin eseridir.

Biz milletimizin taleplerini, özlemlerini, ideallerini gerçeklefltirmek için siyasete at›ld›k.

Bu sebeple, bize düflen en büyük sorumluluk, en önemli ödev milletimizin taleplerini
siyasette hakk›yla temsil etmektir.

Bizim yegâne kefilimiz millettir.

Türkiye'nin birikimini, ortak akl›n›, ortak vicdan›n› harekete geçiren Ak Parti’nin ç›k›fl
noktas› do¤rudan do¤ruya millettir, millet iradesidir.

Milletimizin iradesini ülke yönetiminde hakk›yla temsil etmek üzere ilk günkü
heyecan›m›zdan hiçbir fley kaybetmedik, kaybetmeyece¤iz.



Ak Parti'nin 3 Kas›m'da da, 28 Mart seçimlerinde de ortaya koydu¤u baflar›da siz han›m
kardefllerimin performans› da çok belirleyici olmufltur.

Ümit ediyorum ki, önümüzdeki genel seçimlere de kad›n kollar›m›z›n baflar›s› damgas›n›
vurur.

Bak›n›z bayanlar›n siyasete aktif kat›l›m›na yürekten inanan bir kifli olarak, geçmiflte
‹stanbul'da yürüttü¤ümüz çal›flmalar Türkiye'de bir ilkti.

Han›m kardefllerimiz birer karanfil ve k›rk graml›k kahve pofletleri yapt›r›p kap› kap›, ev
ev dolaflm›fllard›.

Ogün bafllatt›¤›m›z çal›flmalar kad›nlar›n siyasete kat›l›m›n›n önünü açm›fl, yerleflik yanl›fl
anlay›fllar› y›km›flt›.

Bugün de kad›n kollar›m›z yeni tarz ve yöntemlerle tüm evlere ulaflmal›, çal›nacak kap›,
kazan›lacak gönül kalmay›ncaya kadar elinden gelen gayreti göstermelidir.

De¤erli konuklar,

Allah’a flükürler olsun ki, kuruluflumuzdan bu yana elde etti¤imiz baflar›lar, Ak Partimizin
yüzünü a¤artmaya yeterlidir.

Ancak milletimize hizmet yar›fl› noktas›nda, bugüne kadar yapt›klar›m›zla yetinip, rehavete
kap›lamay›z.

Çünkü bizim anlay›fl›m›z son nefesimize kadar hay›rda
yar›flmak, gece gündüz demeden azimle çal›flmakt›r.
‹flte bu yüzden gerilim üreten, kriz üreten, imtiyaz üreten bir parti olmaktan uzak
duruyoruz.

Milletimiz bizden imtiyaz de¤il adalet istedi. Biz de bu iradeye lay›k olmaktan baflka bir
gaye tafl›m›yoruz.

Bu yüzden emek üreten, de¤er üreten, istihdam üreten, fikir üreten, proje üreten, hizmet
üreten, adalet üreten bir parti olman›n gayreti içerisindeyiz.

Bak›n›z, Türkiye, bu siyaset anlay›fl›yla, adalet ve kalk›nma yar›fl›nda çok önemli mesafeler
kat etti.

Biz görevi devrald›¤›m›zda Türkiye, tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik bunal›mlar›ndan
birini yafl›yordu.

Türkiye’yi çok önemli bir ekonomik darbo¤azdan, siyasi krizden ç›kar›p f›rsatlar ülkesi
haline getirdik.

Hortumcular›n beslendikleri kasalar› kilitledik, musluklar› kapatt›k, ödenekleri kestik.

Milletimizin kaynaklar›n›, milletimizin imkânlar›n› yeniden milletimize kazand›rd›k.
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Son 35 y›ldaki hiçbir iktidar›n bafl edemedi¤i enflasyonu, dizginlemeyi baflard›k. ‹pler,
ad›na canavar denilen enflasyonun elinde de¤il art›k. Ak Parti iktidar›yla birlikte, ipler
milletin eline geçti. fiimdi söz s›ras› milletimizin.

De¤erli Konuklar,

Siyasetçiler kad›nlara hitap ederken özellikle kad›n meselelerine vurgu yap›yorlar.

Elbette kad›nlar›n meseleleri vard›r, siyasette, yönetimde temsilleri hayati derecede
önemlidir.

Bu konuda kad›n›n siyasete kat›l›m›na bizim kadar önem veren bir ikinci parti de yoktur.

Ben, kad›nlar›n bütün ülke meseleleriyle, ekonomiden d›fl politikaya ülkenin her meselesiyle
ilgilenmeleri gerekti¤ini düflünüyorum.

Ülkenin gelece¤ini konuflurken erkeklerin gelece¤ini ayr›, kad›nlar›n gelece¤ini ayr›
düflünemeyiz. Kad›nlar›n kat›l›m›n› da suni ve zoraki bir mesele haline getiremeyiz.

Kad›nlar›n siyasete aktif kat›l›m› art› de¤erdir, do¤al
oland›r, bizim siyasetimizin olmazsa olmaz›d›r.
Kad›nlar›m›z›n flefkat, merhamet eli, kad›nlar›m›z›n hassas ve duyarl› bak›fl›, kad›nlar›m›z›n
özen ve estetik içeren nazar› siyasetimize çok fleyler katacak, kalite getirecektir.

De¤erli Konuklar,

Biz 73 milyon vatandafl›m›z›n müflterek derdi olan adalet ve kalk›nman›n peflindeyiz.

Onun için nereden nereye geldi¤imizi sizlerle paylaflmak istiyorum.  

Hat›rlars›n›z, bu ülke yüzde 60, yüzde 70, hatta yüzde 130’lara varan enflasyon rakamlar›n›
gördü.

O günlerin en a¤›r bedelini de kad›nlar›m›z yaflad›.

Ekim 2002’de enflasyon yüzde 33,45 oran›ndayd›.

35 y›l sonra  enflasyon tek haneli rakamlara düfltü.

Bugün Türkiye’de orta yafl kufla¤›n› oluflturan bir nesil, ilk defa Ak Parti iktidar›yla tek
haneli bir enflasyonla tan›flm›flt›r.

Evet, biz böylesine köklü bir dönüflüme imza att›k.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim iktidar›m›z döneminde Türkiye ekonomisi 17 çeyrek
üst üste büyüme baflar›s›n› gösterdi.

Gayri Safi Milli Has›la’y› 181 milyar Dolardan ald›k, 2005 y›l›nda 361 milyar Dolara
yükselttik.



Henüz resmi rakamlar aç›klanmad›, ancak tahminlerimiz 2006 y›l sonu itibariyle Gayri
Safi Milli Has›la’m›z›n 389,7 milyar Dolar oldu¤u yönündedir.

Yani sadece 4 y›lda, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Has›las›’n› ikiye katlad›k.

Fert bafl›na Gayri Safi Milli Has›la, 2002 y›l›nda, yani bizim hükümeti devrald›¤›m›z
dönemde 2 bin 598 Dolar seviyesinde iken, 2005 y›l›nda 5 bin Dolar› aflm›fl ve bugün
5 bin 318 Dolar seviyesine ulaflm›flt›r.

36,1 milyar dolar seviyesinden ald›¤›m›z ihracat, 2006 sonunda 85 milyar dolar seviyesine
ulaflm›flt›r.

Devletin sosyal yönünü, flefkat elini milletimizle
buluflturduk.
2002 y›l›nda toplam sosyal yard›m harcamalar› tutar› yaklafl›k olarak 1 milyar YTL iken,
2005’te bu tutar 4 milyar YTL’yi aflm›fl, 2006’da 6 milyar YTL’ye yaklaflm›flt›r.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüflüm projesini bafllatt›k.

81 ilde 266 ilçede 223 bin 812 konut, 174 ilkö¤retim okulu, 47 lise, 29 anaokulu, 7
hastane, 46 sa¤l›k oca¤›, 192 ticaret merkezi, 43 spor salonu, 162 cami, 34 kütüphane
ürettik.

De¤erli Konuklar,

Göreve geldi¤imizde yaflanan en ciddi s›k›nt›lar›m›zdan biri de, bildi¤iniz gibi sa¤l›k
sistemimizdeki sorunlard›.

Sa¤l›kta yaflanan sorunlar› köklü çözüme kavuflturmak için, sa¤l›kta tek taban, tek çat›
dönemini bafllatt›k.

Daha düne kadar sadece 150 hastaneden hizmet almaya çal›flan 30 milyondan fazla
SSK’l› vatandafl›m›za kamuya ait tüm sa¤l›k tesislerinden faydalanabilme imkân›n› getirdik.

‹laç almak için sabah›n erken saatlerinde yollara düflen, saatlerce kuyrukta bekleyen
hastalar›m›z, flimdi ilaçlar›n› serbest eczanelerden rahatça temin edebiliyorlar.

Görevi devrald›¤›m›zda uzman hekimlerimizin sadece yüzde 11’i, yani 2 bin 200 uzman
hekimimiz tam zamanl› çal›fl›yordu.

“Performansa Dayal› Ek Ödeme” uygulamam›z sonucunda bugün yüzde 57’si yani 13
bin 700 uzman hekimimiz kamuda tam zamanl› çal›fl›yor.

Yoksul, yeflil kartl› vatandafllar›m›z, t›pk› devlet memurlar› gibi, kamu sa¤l›k hizmetlerinden
faydalanabiliyor ve ilaçlar›n› istedikleri eczaneden alabiliyor.

‹ktidar›m›z›n ilk 4 y›l›nda 160’› hastane ve ek binas› olmak üzere 416 sa¤l›k yat›r›m›n›
hizmete açt›k.
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K›sacas›, Ak Parti iktidar› olarak, sa¤l›k sektörünü sa¤l›¤›na kavuflturduk.

Öte yandan, e¤itimde geldi¤imiz noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum.

Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesi, 2002 y›l›nda 16 milyar 568 milyon 145 bin 500 YTL iken,
bu rakam› 2007’de 21 milyar 355 milyon 534 bin YTL’ye yükselttik. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›  bütçesinin konsolide bütçeye oran›, 2003’de yüzde 6.91 olarak
gerçekleflirken, bu oran› 2007 y›l›nda yüzde 10.40’a ç›karm›fl durumday›z.

2003-2006 y›llar› aras›nda 100 bin 280 yeni derslik infla ettik.

Son dört y›l içinde 537 bin 451 bilgisayar› e¤itimin hizmetine sunduk. Ö¤rencilerimizin
yüzde 90’›n› ADSL ile internete kavuflturduk.

Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL sistemi kuruldu.

3 bin kapal› köy okulunu yeniden hizmete soktuk.

“Haydi K›zlar Okula” kampanyas›yla 222 bin 800 k›z ö¤renciyi okullu yapt›k.

40 y›l önce haz›rlanm›fl olan ve bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzak kalan müfredat›,
ö¤renmeyi ö¤retme esas›na dayal› olarak ö¤renci merkezli olacak biçimde de¤ifltirdik.

4 y›lda ilkö¤retim ö¤rencilerine 411 milyon 282 bin 131 adet ders kitab›n› ücretsiz olarak
da¤›tt›k.

Ek ders ücretlerini yüzde 40 art›rd›k.

Bunlar, sadece partimizin “kalk›nma” boyutuna iliflkin yapt›klar›m›z›n bir k›sm›d›r.

Fakat biz tek boyutlu bir kalk›nma de¤il, çok boyutlu bir
kalk›nman›n öncülü¤ünü üstlendik, bu u¤urda tüm
gücümüzle çal›fl›yoruz.
Bak›n›z;

Temel hak ve özgürlüklere iliflkin güvenceler dönemimizde artt›r›lm›flt›r.

Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün alan› geniflletilmifltir.

Kad›n erkek eflitli¤ini etkin flekilde sa¤lamaya yönelik düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Yine yolsuzlukla mücadelede de önemli ad›mlar att›k.

Bana göre, yolsuzluk toplumun temel de¤erlerini yok eden bir hastal›kt›r.

Yolsuzluklar› önlemek amac›yla finans sektörünü yeniden yap›land›racak ve kamu
maliyesinde fleffafl›¤› sa¤layacak kanunlar ç›kard›k.
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De¤erli Konuklar,

Bütün bunlar› niçin anlat›yorum.

Çünkü bizler milletimizle sadece medya üzerinden iletiflim kurmuyoruz. 

Sürekli milletimizle yüz yüze, göz göze geliyoruz, derdimizi bu flekilde ifade ediyor,
onlar›n dertlerini de yine ayn› flekilde dinliyoruz.

Bizi di¤er siyasi anlay›fllardan ay›ran en temel özellik, milletimizin hissiyat›yla, derdiyle,
talepleriyle bizim dertlerimizin, hissiyat›m›z›n, taleplerimizin ayn› olmas›d›r. 

Milletimizin hissiyat› bizim hissiyat›m›z, milletimizin derdi
bizim derdimizdir. Bizim milletimizin gündeminden baflka
bir gündemimiz yoktur.
Bunun için, özellikle siz kad›n kollar› ve gençlik teflkilatlar›m›za düflen görev, iktidar›m›z
süresince yapt›klar›m›z›, önümüzdeki 5 y›l boyunca yapacaklar›m›z› hiçbir arac›ya gerek
duymaks›z›n halk›m›za do¤rudan anlatman›zd›r.

Bak›n›z, bu seçimde 4.4 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak.

Baz› siyasi anlay›fllar, ne yaz›k ki gençli¤i istismar ediyorlar.

Onlar, gençli¤e bir istikbal hedefi gösteremedikleri için sadece içi bofl sloganlar sunuyorlar.

Biz biliyoruz ki, bilgi ça¤›n›n gençli¤i içi bofl sloganlarla avunmayacakt›r.  

Bugünün gençli¤i araflt›ran, sorgulayan, fikir üreten bir gençliktir; böyle olmak zorundad›r.

Kahve köflelerinde vakit harcayan bir gençlik de¤il, emek ve de¤er üreten, haks›z rekabete
maruz kalmayan, e¤itim hakk›, çal›flma hakk› engellenmeyen, idealist, azimli bir gençlik
istiyoruz.

Bildi¤iniz gibi, bizler seçilme yafl›n› 30’dan 25’e indirdik.

Bu, büyük bir devrimdir.

Hiçbir siyasi parti gençli¤e bizim kadar güvenmedi¤i için bu ideali hayata geçirmemiflti.

Büyük Kongremizde genç arkadafllar›m›z› Merkez Karar Yönetim Kurulumuza  seçtik,
bu da bir ilktir.

Belki, önümüzdeki genel seçimler sonras›nda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, genç
milletvekillerimizin fikirleriyle, enerjisiyle, projeleriyle tan›flacak.

Ben, gençlerimizin bu ülkenin sahip oldu¤u en büyük imkân, en büyük potansiyel
oldu¤unu düflünüyorum.

E¤itime bütün kurumlardan daha çok önem vermemizin arkas›nda da bu düflünce yat›yor.

Gençlerimizin yüreklerindeki heyecan› Türkiye’nin heyecan› olarak görüyorum.
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Bir ülkenin dinamizmi, heyecan› o ülkenin gençlerinin sahip oldu¤u dinamizme eflde¤erdir.

Onun için, k›z, erkek bütün gençlerimizden özellikle rica ediyorum; yüreklerinizdeki
heyecan, Türkiye’nin gelece¤ini belirleyecek bir heyecand›r, bunu asla kaybetmeyin.

Çünkü Ak Parti’nin bugün bafllatt›¤› de¤iflim ruhunu, gençlerimiz sürdürecek. 

Art›k gençlerimizle birlikte gelece¤e daha çok güvenle bak›yoruz.

Her zaman söylüyorum: Bütün çabam›z milletimiz içindir.

Türkiye’nin müreffeh ve ayd›nl›k gelece¤i içindir.

‹nan›yorum ki, sizlerle el ele, gönül gönüle, flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
ayn› aflkla, ayn› azimle  bu yolda yürümeye devam edece¤iz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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ADIYAMAN TOPLU AÇILIfi TÖREN‹
01.03.2007

Sevgili Ad›yamanl›lar,

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Ülkemizin bu güzel flehrinde, böyle hay›rl› bir tören vesilesiyle aran›zda bulunmaktan
büyük memnuniyet duyuyorum.

Evet, gitti¤imiz bütün flehirlerde oldu¤u gibi bugün Ad›yaman’a da eli bofl gelmedik.

Vaatlerle de¤il, gerçekleflmifl büyük projelerle gelmenin sevincini yafl›yoruz.

Bugün bir tek tesisi de¤il, birçok tesisi bir arada açman›n, Ad›yaman’a hizmet verecek,
sizlerin ihtiyaçlar›n›za çare olacak bu yat›r›mlar› faaliyete geçirmenin coflkusunu hep
birlikte paylafl›yoruz.

Mutlulukla görüyoruz ki, art›k devlet gücünü millet ile paylafl›yor.

Ankara, art›k Ad›yaman’a uzak de¤il.

Ankara’da art›k Ad›yamanl›lar›n dertlerini yüre¤inde hisseden, Ad›yaman’›n sorunlar›n›
bilen ve çözmek için gece gündüz çal›flan bir iktidar var.

Refah›n, adaletin, kalk›nman›n yayg›nlaflmas› için flehirlerimiz aras›nda hiçbir ayr›m
yapmadan 81 vilayetimizi ad›m ad›m kalk›nd›r›yoruz.

Burada Ad›yaman’›n meselelerine 81 vilayetimizin meseleleriyle birlikte sahip ç›kan
milletvekillerimize özellikle teflekkür ediyorum.

Ad›yaman’›n gün be gün daha fazla kalk›nd›¤›n› görmek bizi mutlu ediyor.

Bak›n›z Türkiye’nin büyük meselelerini, da¤ gibi birikmifl sorunlar›n› bir bir çözüyoruz.

Yolu olmayan, suyu akmayan hiçbir köy, hiçbir belde, hiçbir ilçe kalmas›n diye canla
baflla çal›fl›yoruz.

Cumhuriyet döneminin en büyük k›rsal kalk›nma projesi olan KÖYDES ile bu y›lsonuna
kadar suyu ve yolu olmayan köy b›rakmayaca¤›z. Bu ifl için üç y›lda 4.2 milyar YTL, yani
4.2 katrilyon lira ödenek ay›rd›k.

Sizlerin emanetini tafl›yan, size lay›k olmaya çal›flan bu
kadro sizlere hizmet etmekten büyük bir fleref
duymaktad›r.



Art›k k›fl geldi¤inde yollar› kapanan, hastas›n› hastaneye ulaflt›ramayan, üç ay, alt› ay
devletin yüzünü görmeyen, temel ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamayan bir Türkiye foto¤raf›
istemiyoruz.

Çok flükür, bugün yolsuzluklar›n belini k›rm›fl, yoksullukla mücadelede büyük mesafeler
alm›fl durumday›z.

Devleti millet için, sizler için, bu ülkenin çocuklar›, gençleri,
kad›nlar›, yafll›lar› için bir hizmet devleti haline getirdik.
Eskiden devlet ulafl›lmazd›, eriflilmezdi.

En küçük bir ifl için benim vatandafl›m Ankara’ya gitmek, kap› kap› dolaflmak zorunda
kal›rd›.

Evet, o günler geride kald›.

fiimdi biz geliyoruz.

Sevinçlerle, müjdelerle, projelerle geliyoruz.

Mutlulu¤unuzu paylaflmak, sevincinize ortak olmak üzere geliyoruz. 

fiimdi Ad›yaman’a, Malatya’ya, Elaz›¤’a, Diyarbak›r’a s›rt›n› dönen, Ankara’da mahsur
kalan bir iktidar yok.

fiimdi ülkesinin her derdini dert edinen bir hükümet var.

Kahta’y›, Gölbafl›’n›, Besni’yi, Gerger’i, Samsat’›, Sincik’i, Tut ilçesini köyleriyle, beldeleriyle
yüre¤inde tafl›yan bir kadro var iktidarda.

Bu kadro, 73 milyon insan›m›z› kardefl bilen bir kadrodur.

Sizlerin emanetini tafl›yan, size lay›k olmaya çal›flan bu kadro sizlere hizmet etmekten
büyük bir fleref duymaktad›r.

Sevgili Ad›yamanl›lar,

Bugün TOK‹ taraf›ndan yap›lan tam 1331 tane konutun anahtarlar›n› sahiplerine teslim
ediyoruz.

Bu konutlar Ad›yaman’›n iftihar› olacak, çehresini de¤ifltirecek, örnek teflkil edecek
kalitede konutlard›r.

1331 Ad›yamanl› ailemizin ev sahibi olmas›n›n, anahtarlar›na kavuflmalar›n›n mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

Evleriniz hay›rl› olsun, u¤urlu olsun.

Bu evlerde anneler, babalar, çocuklar güle güle otursunlar.

Ayr›ca, 7 tane sa¤l›k kuruluflumuzun aç›l›fl›n› yap›yoruz.
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Çeflitli kademelerde 12 tane okulumuzun resmi aç›l›fl›n› yap›yoruz. Böylece ülkemizin
ekonomik geliflmesinin sosyal tezahürlerine tan›kl›k ediyoruz.

Bizim yapt›¤›m›z, insan›m›z› hak etti¤i imkânlara kavuflturmakt›r.

Çok önce yap›lmas› gereken iflleri yap›yoruz.

‹stiyoruz ki insanlar›m›z konforlu, güvenli evlerde otursunlar.

Çocuklar›m›z ça¤›n gerektirdi¤i donan›ma sahip okullarda e¤itimlerini als›nlar.

Hastalar›m›z insanca flartlarla tedavi olsunlar, sa¤l›klar›na kavuflsunlar.

‹stiyoruz ki ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de insanlar›m›za hangi imkanlar› sunuyorsak,
Ad›yaman’da Diyarbak›r’da, Hakkari’de de ayn› imkanlar› sunabilel im.

Elbette daha yap›lacak çok ifl var, bu ülkenin insanlar› y›llar y›l› ihmal edilmifl, kaderine
terkedilmifl, ihtiyaçlar da¤ gibi birikmifl.

fiimdi bu ülkenin bu ihtiyaçlardan korkmayan, y›lmayan, nerede dert varsa çözmek için
samimiyetle çaba sarfeden bir hükümeti var.

Zaman içinde inflallah bugün yapamad›klar›m›z› da
yapacak, bu topraklarda bir tek mahzun insan, bir tek
k›rg›n gönül b›rakmamak için ayn› samimiyet ve ciddiyetle
çal›flmaya devam edece¤iz.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bugün hay›rl›s›yla Samsat Pompaj Sulamas› 1. K›sm›n› da aç›yoruz.

Böylece, ilimizin en önemli gelir kayna¤› olan tar›msal faaliyetleri daha kaliteli bir flekilde
gerçeklefltirme imkân›na kavufluyoruz.

Bu proje Ad›yaman tar›m›na bereket getirecek, kazanç getirecek önemli bir projedir.

Bir baflka önemli aç›l›fl daha yap›yoruz, Nemrut Da¤› turistik yolu aç›l›fl›n› gerçeklefltiriyoruz.

Bu yolun Ad›yaman turizmi için ne kadar önemli oldu¤unu en iyi sizler biliyorsunuz.

Her seçim döneminde gelip bu flehrin meydan›nda bu projeleri size vaat ettiler, iflte biz
o projeleri tek tek hizmete aç›yoruz.

Elbette sizler, konuflanla yapan›n fark›n› da çok iyi biliyorsunuz.

Bak›n›z, bütün illerimiz kalk›ns›n; illerimiz aras›nda, bölgelerimiz aras›nda ayr›m kalmas›n,
uçurum olmas›n diye ç›kard›¤›m›z Teflvik Yasas›’ndan yararlanarak kurulan 6 tane
iflletmemizin de bugün aç›l›fl›n› yap›yoruz.

Hat›rlarsan›z, 33 tane tesisi daha önce açm›flt›k.



32 tesisimizin de inflaat çal›flmalar› devam ediliyor.

Böylece Teflvik Yasas›’ndan sonra Ad›yaman’da tam 71 tane tesis aç›lm›fl olacakt›r.

Bu iflletmeler, inan›yorum ki Ad›yaman’›n üretimine, istihdam›na, ticaretine çok olumlu
katk›larda bulunacakt›r.

Ben bu yat›r›mlar› gerçeklefltiren müteflebbislerimize de ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

Biz, Teflvik Yasas›’n›, bütün sosyal yaralar› iyilefltirmek, gelir adaletsizli¤inin önüne
geçmek, üretimi artt›rmak ve ifl bekleyen gençlerimize istihdam imkân› sa¤lamak için
ç›kard›k.

Bak›n›z, sadece Ad›yaman’da Teflvik Yasas›’ndan sonra üreticilerimize 39 milyon YTL
enerji deste¤i sa¤lam›fl›z.

Yat›r›m› öyle cazip hale getirdik ki, bugün Ad›yaman Organize Sanayi Bölgesi’nde bofl
parsel kalmam›flt›r.

Enflasyon düflük olunca, faizler düflük olunca, güven ve istikrar olunca, devlet gerekli
kolayl›klar› sa¤lay›nca, tabii ki ülkemizin her yerinde yat›r›mlar artacak, üretim artacak.

Bir ülke ancak böyle kalk›n›r.

‹stanbul’daki, Ankara’daki mutlu az›nl›klar›n kalk›nmas› bir ülkenin kalk›nmas› demek
de¤ildir.

Geçmiflte öyle zannedenler oldu, bu hatalar›n a¤›r faturas›n› da maalesef y›llard›r yine
vatandafl›m›z ödüyor.

Devletin görevi ülkenin her köflesinin refah›n› gözetmek,
gelirlerimizi en adaletli biçimde da¤›tmak olmal›d›r.
Peki y›llar boyunca bizde ne oldu?

Bir tarafta milli gelirden en büyük pay› alan bölgeler olufltu, bir tarafta yoksulluktan en
büyük pay› alan bölgeler olufltu.

Makas aç›ld›kça aç›ld›, adaletsizlik büyüdükçe büyüdü.

‹flte biz bu büyük yanl›fla dur demek için göreve talip olduk.

Bu ülke kazan›yorsa, herkes bundan en adil flekilde pay›n› alacak. 

‹stanbul al›yorsa Ad›yaman da alacak, ‹zmir al›yorsa Diyarbak›r da alacak, Hakkari de
alacak, Tokat da alacak, Sivas da alacak.

Adaletsiz kalk›nma olmaz, hakkaniyetsiz kalk›nma olmaz, yar›m kalk›nma olmaz.

Kalk›nma olacaksa, ifle önce adaletle bafllanacak, bizim hassasiyetimiz budur, önceli¤imiz
budur.
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De¤erli Ad›yamanl›lar,

Bugün, tamamlanan KÖYDES projelerimizin de aç›l›fl›n› yap›yoruz.

Hep söylüyorum, yine söyleyece¤im, Cumhuriyet
tarihimizin en büyük k›rsal kalk›nma hamlesiyle art›k yolu
olmayan, suyu olmayan köyümüz kalmayacakt›r.
Ad›yaman KÖYDES projemizin en iyi uyguland›¤› illerden birisidir, bunu da memnuniyetle
ifade ediyorum.

Dikkat edin, bu çerçevede flimdiye kadar 562 projeyi tamamlayarak hizmete açt›k.

Bu y›l, KÖYDES kapsam›nda Ad›yaman için bütçemizden ay›rd›¤›m›z tutar 26.8 milyon
YTL’dir.

Geçen iki y›l ay›rd›¤›m›z ödeneklerle birlikte Ad›yaman’a toplam 57.5 milyon YTL tahsis
etmifl oluyoruz.

Peki bu rakamlar neyi gösteriyor?

Bu y›l sonunda Ad›yaman’daki 418 köy ve 590 mezran›n daha su ve yol sorunu
kalmayaca¤›n› gösteriyor, bunu da buradan sizlere müjdeliyorum.

Görüyorsunuz, hem merkezi idaremiz, hem yerel yönetimlerimiz, hem de özel sektörümüz
büyük bir uyum içinde Türkiye için, milletimiz için, ayn› azim ve heyecanla çal›flmaktad›r.

Aç›lan hastaneler, okullar, yollar, hizmet binalar› bu çal›flman›n semereleridir.

fiimdiye kadar yap›lmayan bu çal›flmalar, bu tesisler, bu hizmetler, ne oldu da flimdi
yap›lmaya baflland›?

Çünkü bizim iktidar›m›zla, milletin kaynaklar›n› millet için kullanma dönemi bafllad›.

Millete efendilik yapma dönemi bitti, hizmet etme dönemi bafllad›.

Çok flükür, bu anlay›flla çok önemli icraatlar gerçeklefltirdik.

Gayri Safi Milli Has›la’y› 181 milyar Dolardan ald›k, 2006 y›l›nda yaklafl›k 400 milyar
Dolara yükselttik.

35 y›l sonra y›ll›k enflasyonu tek haneli rakamlara indirdik.

Uluslararas› Para Fonu’na olan borçlar›m›z›, 2002’deki 23.5 milyar dolar seviyesinden,
bugün 8.5 milyar dolar seviyesine kadar indirdik.

36.1 milyar dolar seviyesinden ald›¤›m›z ihracat›, 2006 y›l sonunda 85 milyar dolar
seviyesine ç›kard›k.

Sa¤l›kta tek taban, tek çat› dönemini bafllatt›k.
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Daha düne kadar sadece 150 hastaneden hizmet almaya çal›flan 30 milyondan fazla
SSK’l› vatandafl›m›za kamuya ait tüm sa¤l›k tesislerinden faydalanabilme imkân›n› getirdik.

4 y›lda, 160’› hastane ve ek binas› olmak üzere 416 sa¤l›k yat›r›m›n› hizmete açt›k.

Dönenimizde sa¤l›¤a yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n toplam tutar›, 2.6 milyar YTL’dir.

4 y›ld›r elektri¤e zam yapmad›k.

Daha önce 9 ilimizde do¤algaz varken, hükümetimiz döneminde 45 ilimiz daha do¤algaza
kavuflturulmufltur.

2003-2006 y›llar› aras›nda 100 bin 280 yeni derslik infla ettik.

4 y›lda ilkö¤retim ö¤rencilerine 411 milyon 282 bin 131 adet ders kitab›n› ücretsiz olarak
da¤›tt›k.

Bak›n›z, 2002 y›l›nda Ad›yaman’daki toplam duble yol 32 kilometreymifl.

Biz ne yapm›fl›z? Tam 30 km. daha duble yol yapm›fl›z.

Yani bizim dönemimize kadar yap›lan duble yolun neredeyse tamam›n› sadece 4 y›lda
yapm›fl›z.

‹flte bizim fark›m›z budur ve hiç flüphem yok ki sizler de bunu gayet iyi biliyorsunuz.

‹nflallah Türkiye’nin gelece¤i ad›na karar verme zaman›n›z geldi¤inde bofl laf üretenle
hizmet üreteni, ifl üreteni gayet iyi ay›rt edeceksiniz.

Bu millet Türkiye’nin gelece¤i için en do¤ru, en isabetli ve en hay›rl› karar› mutlaka
verecektir.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da ülkemize, milletimize güvenmeye devam
edece¤iz.

Türkiye’nin bu güçlü yürüyüflünü art›k hiç kimse durduramayacakt›r.

Unutmamal›y›z ki, biz her zaman bütün engelleri aflm›fl, her türlü zorlu¤un üstesinden
gelmifl bir milletiz.

Art›k yolumuz aç›k, gelece¤imiz ayd›nl›kt›r.

Bu duygularla sözlerime son verirken, aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz bütün bu tesislerin
Ad›yaman’a ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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TÜRK TUR‹ZM‹NDE YEN‹DEN YAPILANMA VE YEN‹
AÇILIMLAR Z‹RVES‹
03.03.2007 / 04.03.2007

De¤erli Turizmciler,

De¤erli Konuklar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, ülkemizin ekonomik ve kültürel geliflmesi bak›m›ndan hayati derecede önemli
olan turizm konusundaki bu toplant›da aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu
ifade etmek istiyorum.

Yeni turizm sezonumuzun ülkemiz için hay›rl›, bereketli olmas›n› diliyorum. 

Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye bugün, siyasi ve demokratik istikrar›n en önemli
semerelerini, meyvelerini turizm sektörümüzde al›yor.

Dört befl y›l öncesine kadar içine kapanm›fl bir foto¤raf sunan Türkiye, k›sa sürede
gerçeklefltirdi¤imiz demokratikleflme hamleleriyle dünyan›n ilgi oda¤› haline geldi.

‹çeride güçlü bir siyasi irade ile sa¤lad›¤›m›z istikrar ve güven ortam›, Türkiye’yi yat›r›m
ve turizm aç›s›ndan tam bir cazibe merkezi haline getirdi.

Turizm, geliflmekte olan ülkelerin, kalk›nma sürecinde itici güç rolü oynuyor.

Bu sektör, ulafl›m, g›da, mücevherat gibi sektörler baflta olmak üzere yaklafl›k 30’un
üzerinde sektörü do¤rudan veya dolayl› olarak etkiliyor.

Dünya turizmi küresel gayrisafi hâs›laya yaklafl›k yüzde 10 oran›nda katk› sa¤l›yor ve 200
milyonun üzerinde istihdam imkân› oluflturuyor.

Gerek ulusal, gerek küresel ekonomiye katk›s› bak›m›ndan her geçen gün turizmin önemi
art›yor.

De¤erli Konuklar,

Turizm sektörümüz, son yirmi y›lda gösterdi¤i yüzde 6.8 oran›ndaki büyüme h›z› ile
1990’l› y›llar›n sonundan bu yana hizmet sektöründe birinci s›raya yükselmifltir.

Biz turizmi, kültürel etkileflime ve milletlerin kaynaflmas›na
güç katan,  uluslararas› iliflkilerimizin pekiflmesine, yeni
dostluklar›n kurulmas›na vesile olan bir araç olarak
görüyoruz.
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Uluslararas› turizm hareketlerindeki çarp›c› art›fl uluslararas› kurulufllar›n orta ve uzun
vadeli öngörülerine de yans›m›flt›r.

1980 y›l›nda yabanc› ülkelere turistik amaçla seyahat eden kifli say›s› 260 milyon iken,
2005 y›l›nda bu rakam 833 milyon kifliye ulaflm›flt›r.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2020 y›l›nda dünya genelinde 1 milyar 600 milyon
kiflinin seyahat edece¤i öngörülüyor.

Bu turistik amaçl› gezilerden kaynaklanan toplam harcama miktar›n›n ise y›ll›k 2 trilyon
Dolara ulaflaca¤› tahmin ediliyor.

Turizm gelirlerinde beklenen bu art›fl, dünya ekonomisinde beklenen yüzde 3’lük oran›n
iki kat›ndan fazla olmas› itibariyle dikkat çekicidir.

Eflsiz bir turizm potansiyeline sahip bulunan ülkemizde ise, turizm gelirleri gayrisafi milli
hâs›lan›n yaklafl›k yüzde 5’ini oluflturuyor.

Bununla birlikte hükümet olarak, turizmi yaln›zca ekonomik kalk›nmaya katk› sa¤layan
bir unsur olarak görmüyoruz.

Yaln›zca ekonomik bir perspektifle turizme bakmak eksiktir, yanl›flt›r.  

Turizm, öncelikle kültürlerin buluflmas›d›r.

Kültürlerin buluflmas›n› tesis etti¤imiz ölçüde, kültürlerin
kaynaflmas›na, karfl›l›kl› ön yarg›lar›n k›r›lmas›na hizmet
edebiliriz.
Biz turizmi, kültürel etkileflime ve milletlerin kaynaflmas›na güç katan,  uluslararas›
iliflkilerimizin pekiflmesine, yeni dostluklar›n kurulmas›na vesile olan bir araç olarak
görüyoruz.

Kültürel yak›nlaflmalar, ekonomik ve siyasi iliflkilerin de ivme kazanmas›n› sa¤lamaktad›r.

Bu inançla, eserlerimizi yenilemeye, korumaya, tan›tmaya yönelik önemli çal›flmalar
yapt›k.

Özellikle say›s›z medeniyete ev sahipli¤i yapan ülkemizde tarihi eserlerin onar›m›na
büyük özen gösteriyoruz.

De¤erli konuklar,

Hükümet olarak biz konuyu sadece Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z›n görev alan›yla
s›n›rlamad›k.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ümüz, turizm aç›s›ndan de¤eri çok yüksek olan say›s›z tarihi
eseri restore etti.
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Yine, Ulaflt›rma Bakanl›¤›m›z, baflta ‹stanbul, Ankara, Antalya, ‹zmir ve Dalaman olmak
üzere, Türkiye’nin vitrini olarak gördü¤ümüz havaalanlar›m›z› çok modern yap›lara
kavuflturdu.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z da yerel yönetimlerimizle de iflbirli¤i içinde turizm bölgelerine
yönelik önemli çal›flmalar gerçeklefltirdi. Bugün Antalya’da ar›t›lmadan bir damla at›k su
denize verilmemektedir.

Gerek yurtiçinde, gerekse yurtd›fl›nda kültürel faaliyetlerimize, ülkemizin tan›t›m›na h›z
verdik. ‹stanbul ve Antalya son dört y›lda dünyan›n en baflar›l› kongrelerine ev sahipli¤i
yapt›.

Hem ülkemiz, hem de dünya flehirleri içinde ayr› bir öneme sahip olan ‹stanbul’daki
tarihi miras›n korunmas› ve bu miras›n tan›t›m› yönünde özel projelere imza att›k.

De¤erli Dostlar,

Bildi¤iniz gibi, içinde bulundu¤umuz 2007 y›l›, UNESCO taraf›ndan Mevlana y›l› olarak
kabul edildi. Di¤er taraftan ‹stanbul, 2010 y›l›nda Avrupa’n›n Kültür Baflkenti olma hakk›n›
kazand›.

AB sürecinde baflar›yla yol alan, komflu devletlerle bar›flç› iliflkilerini güçlendiren Türkiye’nin
y›ld›z› her alanda parl›yor.

Bir sektör olarak Türk turizmcili¤i, rakip ülkelere k›yasla daha k›sa say›labilecek geçmifle
sahip olmas›na ra¤men, bu alanda çok önemli mesafeler kat etmifltir.

Kültür, kongre, sa¤l›k ve inanç turizmi gibi özel dallarda yo¤unlaflarak yeni pazar alanlar›
oluflturuyoruz.

Bugün Türkiye;  zengin co¤rafyas›, binlerce y›ll›k tarihi,
farkl› uygarl›klara yapm›fl oldu¤u ev sahipli¤i, bu
özelliklerinden do¤an genifl kültür yelpazesi, misafirperver
insanlar› ile dünya turizminde rekabet üstünlü¤ü
sa¤layacak özelliklere sahiptir.
Dünya Turizm Örgütü’nün rakamlar›na bakt›¤›m›zda da Türkiye’nin turizm alan›ndaki
yükselen grafi¤i çok net biçimde görülüyor.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2005 y›l›ndaki 21 milyon 124 bin 886 turist
say›s›yla dünya genelinde en çok turist çeken ülkeler aras›nda 9’uncu, turizmden elde
etti¤i 18,1 milyar Dolar gelir ile de, en fazla gelir elde eden ülkeler aras›nda 8’inci s›raya
yükselmifltir.

2006 y›l›nda kufl gribi, karikatür krizi ve Almanya'daki dünya kupas› gibi faktörlerin
etkisiyle turist say›s›nda 2005 y›l›na göre hafif bir düflme görülse de bu y›lbafl›ndan
itibaren grafiklerin yükselifle geçmesi, memnuniyet vericidir.
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2005 rakamlar›, Türk turizminin rekor rakamlar›yd›.

Bu y›l inflallah harici faktörlerin beklenmedik olumsuz bir etkisi olmazsa yeni bir rekora
imza ataca¤›m›za inan›yorum.

Ocak ay›nda yüzde 7 art›fl kaydedildi.

2007 rezerasyonlar› ise 2005 ve 2006'n›n üzerinde gerçekleflti

Dünya Turizm Örgütü, önümüzdeki 10 y›l içerisinde y›ll›k yüzde 10.2’lik büyüme oran›
ile ülkemizin en çok talep gören turizm merkezi olaca¤›n› öngörüyor.

Geçmifline bak›ld›¤›nda henüz çok genç say›lan Türk turizmini, sadece birkaç y›l içinde
bu seviyelere tafl›mak kolay olmad› elbette.

De¤erli Konuklar,

Turizme verdi¤imiz önemin bir sonucu olarak planl› turizmde somut ad›mlar at›lmaya
bafllanm›flt›r.

Bunun bir göstergesi olarak 2023 Turizm Stratejisi haz›rlad›k.

Farkl› turizm aktivitelerinin tek elden yönetimi ve
organizasyonunu sa¤lamak, özel sektör kat›l›m›n› turizme
mümkün olan en genifl ölçüde kanalize etmek amac›yla
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri ile Turizm
Kentleri projelerini hayata geçiriyoruz.
Yürürlü¤e giren teflvik sistemi ile birlikte turizm yat›r›mlar› için yeni bölgelerde gerek
yerli, gerekse uluslararas› giriflimcilere tahsis süreci bafllatt›k.

Yeni turizm kentlerinin hayata geçirilmesi sonucunda 2023 y›l›na yönelik hedefimiz, 65
milyon turist ve y›ll›k 85 milyar Dolar gelir elde etmektir.

Bu süreç dâhilinde turizm sektöründe 3 milyon kifliye istihdam imkân› sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca turizmin çeflitlenmesi kapsam›nda, Sa¤l›k ve Termal Turizmin istenilen noktaya
gelebilmesi amac›yla, jeotermal kaynaklar›m›z›n bulundu¤u sahalar dikkate al›narak tüm
kaynaklar›m›z›n de¤erlendirilmesine yönelik çal›flmalara bafllanm›flt›r.

2 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi ve 33 adet Termal Turizm Merkezi
ilan edilmifltir.

Yine, k›fl Turizminde k›fl sporlar›na uygun potansiyel alanlar›n tespitine yönelik çal›flmalar
gerçeklefltirilmifltir.

25 adet K›fl Sporlar› Turizm Merkezinin yan›nda ülkemizde 21 adet k›fl turizmine uygun
potansiyel alan tespit edilmifltir.
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2011’de Erzurum’da gerçekleflecek Üniversite K›fl Oyunlar›, 2009’da ‹stanbul’da yap›lacak
UEFA kupas› finali, bu y›l Temmuz’da Trabzon- Giresun ve Rize’de düzenlenecek
Karadeniz spor oyunlar› gibi etkinlikler turizm aç›s›ndan ülkemizin tan›t›m›na katk›
sa¤layacakt›r.

Do¤u ve bat› aras›nda köprü konumunda olan ülkemizde kongre turizminin gelifltirilmesi
de ayr›ca büyük önem tafl›maktad›r.

De¤erli Konuklar,

Mevcut potansiyelleri göz önünde tutularak Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Konya, Antalya,
Bursa ve Mersin illerinin Kongre Turizminden ald›¤› pay›n artt›r›lmas›na yönelik çal›flmalar
sürdürülmektedir.

Golf turizminin gelifltirilmesi ve golf sahas› say›s›n›n art›r›lmas› çal›flmalar› do¤rultusunda
30 adet golf alan› ve yaklafl›k 14 bin 634 yatak kapasitesinin oluflturulmas› planlanm›flt›r.

Bu tamamlanm›fl plan çal›flmalar›n›n yan›nda toplam 64 adet yeni golf alan› ve yaklafl›k
50 bin yatak kapasitesinin oluflturulmas›na yönelik plan çal›flmalar› devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z›n yürüttü¤ü tahsis çal›flmalar›n›, k›y› kesimlerde yo¤unlaflan
“deniz-kum-günefl turizminden” iç kesimlerdeki “termal”, “k›fl”, “kültür” turizm türlerine
kayd›rarak, turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yay›lmas›n› hedefliyoruz. 

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz ve turizmcilerimizin y›llardan beri bekledi¤i bir di¤er
önemli icraat›m›z 1618 Say›l› Seyahat Acentalar› Kanununda  yap›lan de¤ifliklik olmufltur.

Seyahat acentalar›m›z›n dünya turizm pazar pay›na ortak olmas›, daha etkin bir flekilde
faaliyet göstermeleri ve tüketicilerin haklar›n›n korunabilmesi için yeni aç›l›mlar getirecek
bu yasa 2007 y›l› Ocak ay›nda yürürlü¤e girmifltir.

De¤erli Konuklar,

Görüldü¤ü gibi, Hükümetimiz turizmin y›llardan beri çözülmesi beklenen bir çok kronik
sorununu çözmüfltür.

Ancak canl› ve dinamik bir sektör olan turizm faaliyetleri elbette yeni sorunlar, yeni
talepler ile de karfl› karfl›yad›r.

Baflta KDV, ÖTV ve sektör bazl› teflvikler olmak üzere varl›¤›ndan haberdar oldu¤umuz
di¤er sorunlar› da yak›n zamanda çözüme kavuflturman›n gayreti içindeyiz.

fiuna emin olabilirsiniz ki turizmcilerin sorunlar›n› yak›ndan
bilen, çözmek için çal›flan ve turizmi Türkiye'nin lokomotif
sektörlerinden biri haline getirmeyi amaç edinen bir iktidar
ifl bafl›ndad›r.
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Dünyayla yar›flan bu alan›n rekabet üstünlü¤ünü, Türk turizminin elinde tutmas› için her
türlü katk›y› sa¤layamaya devam edece¤iz.

Bu dönemde kamu ve özel sektör iflbirli¤i ile ülkemizin sahip oldu¤u eflsiz tarihi ve
kültürel potansiyeli de¤erlendirerek turizmin hizmetine sunduk.

Elbette önümüzdeki dönemde de her alanda oldu¤u gibi turizmde de yeni mesafeler
kat etmeye, milletçe yeni baflar›lara imza atmaya devam edece¤iz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, Zirvenin Türk Turizmine önemli katk›lar sa¤layaca¤›na
inan›yor, bütün turizmcilerimize baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.



117

0 8  M A R T  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

NEVfiEH‹R DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
08.03.2007

De¤erli Han›mefendiler,

Sevgili Nevflehirliler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Her gününüz bugünkü kadar mesut, mutlu ve bahtiyar olsun.

8 Mart Dünya Kad›nlar Gününde Nevflehir’de olmaktan, aran›zda bulunmaktan dolay›
son derece memnun oldu¤umu ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Dünya Kad›nlar günü ülkemizin bütün kad›nlar›na, Nevflehirli kad›nlara ve sizlere hay›rl›
olsun.

‹ki gün önce Meclis’teki grup toplant›m›zda ayn› konuyu ele ald›m ve kad›n meselelerine
bak›fl aç›m›z› dile getirdim.

Bize sevginin, muhabbetin dilini ö¤reten Hac› Bektafl-› Veli Hazretleri’nin manevi
huzurunda, Nevflehir’de bir kez daha dile getirmek isterim ki;

“Cennet annelerin ayaklar› alt›ndad›r” buyru¤una yürekten inanan bir millet olarak kad›n›
her zeminde bafl tac› ediniyoruz.

Her türlü ayr›mc›l›¤› reddeden, kad›n ve erke¤i ayn› mükellefiyetlerle sorumlu tutan bir
inanca ve bir medeniyet anlay›fl›na sahibiz.

Hayat›n her safhas›nda kad›n ile erkek birdir, beraberdir.

Bu Anayasam›za göre de böyledir, yasalar›m›za göre de böyledir, medeniyet anlay›fl›m›za
göre de böyledir.

Sevgiden ve flefkatten mahrum bir toplum olmam›z› isteyenler, milletimizin dokusunu,
kumafl›n› tan›mayanlar, sevgi ve merhametin dilinden anlamayanlar kad›nlar›m›z› da, aile
yap›m›z› da tan›m›yorlar.

Ülkemizin huzuru, güveni, selameti öncelikle her türlü ayr›mc›l›¤› reddetmemize ba¤l›d›r.

K›z çocuklar›na ve kad›na karfl› ayr›mc›l›¤› ›rkç›l›kla eflde¤er görüyoruz ve reddediyoruz.

Kad›nlar›n› önemsemeyen, kalk›nma süreçlerine katmayan,
kad›nlar›n flefkat, merhamet ve sevgisinin yaflama daha
çok yans›mas›n› sa¤layamayan toplumlar geri kalmaya
mahkumdur.
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Ne cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›, ne ›rkç›l›¤›n›, ne de kabilecili¤i kabul ediyoruz. 

Biz millet olarak, hiçbir zaman ayr›mc›l›¤a tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyece¤iz.

Adalet ve merhamet en bariz vasf›m›z oldu¤u içindir ki,  “Allah’›n emri, peygamberin
kavli” ile kurulan sa¤lam aile yap›m›z sapa sa¤lamd›r.

Kad›n ve ailenin gücünü milletimizin gücü olarak kabul ediyoruz.

Kad›n›n itibar›n› muhafaza etmek, korumak, savunmak istikbalimize, izzeti nefsimize
sahip ç›kmakt›r.

Ülkemizin geliflmesini ve kalk›nmas›n› sa¤lamak, flehirlerimizi daha mamur hale getirmek
için her türlü haks›zl›¤›, ayr›mc›l›¤› reddetmeliyiz.

Bize göre milletimizin en bariz vas›flar›ndan biri bin y›llard›r aile de¤erlerini gözümüzün
›fl›¤› gibi korumam›zd›r.

Milleti sahiplenen devletin bütün kurum ve kurulufllar› baflta ailenin selametini, huzur
ve refah›n› sahiplenmek, onu güçlendirmek zorundad›r.

Ekonomi yönetiminden sa¤l›¤a, e¤itimden belediyecilik anlay›fl›m›za kadar bütün
politikalar›m›z topluma hizmet üretmek, kad›nlar›m›z›, gençlerimizi güçlendirmek içindir.

Kad›n ve aile güçlü olacak ki, toplumsal dokumuzu, millet
olma vasf›m›z› muhafaza edelim.
De¤erli Han›mefendiler,

Kad›n meselelerinin fliddetle, yanl›fl törelerle birlikte hat›rlanmas› ülkemiz ad›na büyük
bir yarad›r.

Kad›n›n evde, ifl yerinde, sosyal hayatta fliddete maruz b›rak›lmas›, hukuken, vicdanen,
ahlaken asla kabul edilemez.

Grup toplant›m›zda da söyledim, burada tekrar ediyorum.

fiiddetin her türlüsü cehaletle efl anlaml›d›r.

Cehaletin ise bizim evlerimizde, kurumlar›m›zda, ülkemizde yeri ve yurdu olamaz.

Cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n her türlüsünü biz cahiliye töresi olarak görüyoruz. 

Dolay›s›yla ne toplum ne de devlet kurumlar› kad›n›n hukukunu çi¤neyecek, k›z çocuklar›na
karfl› ayr›mc›l›k yapacak hiçbir uygulamay› töre haline getiremez.

Biz sevgiyi yücelten, adaleti esas alan bir yüksek medeniyetin çocuklar›y›z.

Medeni her insan›n en bariz özelli¤i hak ve hakkaniyet ölçülerine, hukuka riayet etmesidir.

Hukuk düzenimiz her türlü ayr›mc›l›¤› reddeder ve fliddetin yolunu kapat›r. 
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Tutarl› bir siyaset, fliddetin her türlüsünü reddetmeli ve
devlet toplum iliflkilerinde mutlaka toplumun vicdan›
olmal›d›r.
Bizim siyasetimizin temeli de budur.

Türkiye’nin vicdan› olmak için gecemizi gündüzümüze kat›yoruz.

Kad›nlar›m›z›n, k›z çocuklar›m›z›n hayatlar›n› kolaylaflt›rmak, onlar›n sosyal hayata daha
aktif olarak kat›lmalar›n› sa¤lamak için gereken her ad›m› at›yoruz, atmaya devam
edece¤iz.

Kad›nlar›n siyasal hayata kat›lmas›, yönetime kat›lmas›, demokratik mekanizmalara dahil
olmalar› da onlar›n en temel vatandafll›k haklar›d›r.

Yasal düzenlemeleri yap›yoruz, ama adaletin tam olarak tesis edilmesi, haks›zl›klar›n
giderilmesi için millet olarak, toplum olarak yapmam›z gereken ödevler var. 

Zira, toplumsal sorunlar sadece yasal düzenlemelerle çözülemez.  

Üzülerek söylüyorum; ekranlar e¤er fliddeti pompal›yorsa, özellikle kad›nlar›n sayg›nl›¤›,
izzeti nefsi gazete sayfalar›nda ayaklar alt›na al›n›yorsa bu kabul edilemez.   

Bu yanl›fl mant›¤›n mazereti ne özgürlükler olabilir ne de baflka bir mant›kla bu anlay›fl
meflru görülebilir.

Nas›l ki, iflkenceye karfl› “s›f›r tolerans” ilkesiyle hukuk reformlar› yapt›ysak millet olarak
fliddete karfl› da “s›f›r tolerans” göstermeliyiz

Kad›n iflgücünün ucuz emek olarak istismar›na karfl› oldu¤umuz gibi k›z çocuklar›m›z›n
e¤itim hakk›ndan mahrum b›rak›larak haks›z rekabete maruz b›rak›lmas›n› da kabul
edemeyiz.

Kad›nlar›n› önemsemeyen, kalk›nma süreçlerine katmayan, kad›nlar›n flefkat, merhamet
ve sevgisinin yaflama daha çok yans›mas›n› sa¤layamayan toplumlar geri kalmaya
mahkumdur.

Kad›nlara ayr›mc›l›k yapmak ne kadar yanl›flsa, kad›nlar›, f›tratlar›n› hiçe sayarak amans›z
ve haks›z bir rekabetin ma¤duru haline getirmek de yanl›flt›r.

Kad›nlar›m›z›n etkin ve aktif hale gelmesini sonuna kadar destekliyoruz, ancak kad›nlar›m›z›n
metalaflt›r›lmas›na ve istismar edilmesine de sonuna kadar karfl› ç›k›yoruz.

Kad›n›n aile içindeki rolünü törpüleyen, annelik misyonunu küçümseyen anlay›fllar kad›n›n
geliflimine hizmet etmemektedir.
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De¤erli Han›mefendiler,

Türkiye’de kad›n haklar› savunuculu¤unu yapt›¤›n› iddia eden hiçbir siyasi anlay›fl,
kad›nlar›n haklar›n›n teslim edilmesi konusunda hükümet olarak bizim yapt›klar›m›z›
yapmaya cesaret edememifltir.

Çünkü bizler, her türlü negatif siyasetin, negatif ayr›mc›l›¤›n karfl›s›nday›z.

Ben, bütün siyasi hayat›m boyunca kad›nlar›n sosyal hayata, siyasal hayata aktif olarak
kat›lmalar›n› savundum.

Türkiye’nin son y›llarda gerçeklefltirdi¤i kalk›nma
hamlesinde kad›nlar›m›z›n pay› çok büyüktür.
Biz iktidar›m›zda kad›n sorunlar›na büyük bir duyarl›l›k gösterdik.

‹ktidar›m›z›n ilk dört y›l›nda kad›n-erkek eflitli¤i, kad›n haklar›n›n korunmas›, kad›na karfl›
fliddetin önlenmesi ve kad›nlar›n istihdam›yla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler yapt›k.

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün Teflkilat Yasas›n› 2004 y›l›nda ç›kartarak yürürlü¤e
koyduk.

Anayasan›n 10. maddesine, “Kad›nlar ve erkekler eflit haklara sahiptir. 

Devlet bu eflitli¤in yaflama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür” maddesini ekledik.

Anayasan›n 90. maddesinde Birleflmifl Milletler Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi’ni, ulusal düzenlemeler karfl›s›nda üstün konuma getirdik.

Yeni ‹fl Kanunu’nda iflçi-iflveren iliflkisinde, özellikle cinsiyet bak›m›ndan ayr›mc›l›k
yap›lmas›n› engelledik.

Kamu kurumlar›na personel al›m›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› yap›lmamas›na iliflkin baflbakanl›k
genelgesi yürürlü¤e koyduk.

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ümüzce haz›rlanan do¤um izniyle ilgili düzenlemeyi
kanunlaflt›rd›k.

5257 say›l› Belediyeler Kanunu ile kad›nlar›m›za yönelik hizmetler konusunda
belediyelerimize önemli görevler verdik.

Bu kanunla, Büyükflehirlerde ve nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerimize, kad›n ve
çocuklar için koruma evleri açma yükümlülü¤ü getirdik.

K›z çocuklar›n e¤itimine büyük önem veriyoruz.

Bak›n›z, 2010 y›l›na kadar okullaflma oran›n› %100’e ulaflt›rmay› hedefliyoruz. 

“Haydi K›zlar Okula” slogan›yla bafllatt›¤›m›z proje 228 bin k›z çocu¤umuz e¤itim imkân›na
kavufltu.
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Türkiye ‹fl Kurumu Aktif ‹flgücü Program› Projesi’nde kad›nlar›m›za öncelik verdik.

Baflbakanl›k Genelgesiyle, kad›na yönelik fliddet ve töre cinayetlerini engellemek için
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’ne Koordinasyon görevi verdik. 

Vatani görevini yapmakta olan er ve erbafllara yönelik “Yurttafll›k Sevgisi” dersi
kapsam›nda, kad›n haklar›yla ilgili konular›n yer ald›¤› e¤itim materyalleri, CD ve afifller
haz›rlad›k.

Polis Koleji, Polis Akademisi ve Polis Okullar›’n›n müfredatlar›na zorunlu ders olarak
uygulamaya konulan ‹nsan Haklar› dersleri kapsam›nda, kad›n haklar›na da yer verilmesi
için çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Kad›na Yönelik fiiddete Son kampanyas› çerçevesinde erkeklerin bilinçlendirilmesine
iliflkin duyarl›l›k art›rma amac›yla Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i ile iflbirli¤ine bafllad›k.

De¤erli Han›mefendiler,

Nevflehir ilimiz, dünyada baflka hiçbir yerde bulunmayan tabii güzelliklere sahip bir turizm
kentimiz.

Buras›, Türkiye’nin en cazip turizm merkezlerinden birisi konumunda. 

Turizm dolay›s›yla ticari hayat›n da dinamik oldu¤u bir flehrimiz.

Biliyorum ki, ev han›mlar›m›z›n birço¤u turistik mekânlarda tezgâhlar›n› kuruyor, el
sanatlar›m›z›n binlerce güzel örne¤ini üretip, evinin geçimini sa¤lamaya çal›fl›yor.

Bu nedenle, bu haftaki grup toplant›m›zda verdi¤imiz bir müjdeyi, Nevflehirli han›mlar›m›z›
çok yak›ndan ilgilendirdi¤i için buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Gelir Vergisi Kanunu’nda devrim niteli¤inde yeni bir düzenleme yapt›k.

Bu düzenlemelerin bafl›nda kad›n eme¤inin de¤erinin, öneminin artmas›na vesile
olabilecek yenilikler getirdik.

Baflta belediyelerimizin, kaymakaml›klar›m›z›n bu de¤iflimi
bir imkana dönüfltürecek flekilde ev kad›nlar›n›n emeklerini
ekonomiye kazand›rmak için aktif olmalar›n› diliyorum.
Bu düzenleme ev han›mlar›m›za büyük imkân getiriyor.

Yeni düzenleme ile ev han›mlar›n›n evlerde dikifl makinesi, nak›fl makinesi, mutfak
robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler kullanmak suretiyle ürettikleri ürünlerden ve
elifllerinden elde edecekleri gelirler tümüyle vergiden muaf olacakt›r.

Ev han›mlar›m›z, kanunun öngördü¤ü makine ve aletler d›fl›nda bir fley kullanmadan
kendi el emekleriyle yapt›klar› ürünleri kamu kurum ve kurulufllar›nca, örne¤in belediyelerin
gösterdi¤i yerlerde satabilecekler.
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Aç›lan panay›r, kermes, fuar, festival gibi yerlerde ev han›mlar›m›z›n ürünlerini satmalar›
da bu muafiyeti bozmayacakt›r.

Bu sat›fllardan elde ettikleri gelirler ister aral›kl›, ister devaml› olsun, herhangi bir vergiye
tabi olmayacaklar.

De¤erli Nevflehirliler,

De¤erli Han›mefendiler,

Bunu niye yapt›k?

Mevcut kanun, ev han›mlar›n›n üretim yapmas›na, yapsa bile bunlar›n pazarlamalar›na
f›rsat sunmuyor, imkân sa¤lam›yordu.

Yeni düzenlemeyle ev han›mlar›m›z, kendi evlerini isterlerse bir atölye, bir iflyeri gibi
de¤erlendirebilecekler.

Kanunun sa¤lad›¤› bu imkânlarla, ev han›mlar›m›z hem aile ekonomisine hem de ülke
ekonomisine ciddi katk›lar sa¤layacakt›r.

Ayr›ca,  ev han›mlar›n›n emeklerinin vergiden muaf tutulmas›, onlar› çal›flma hayat›na
katma konusunda da büyük bir teflvik olacakt›r.

‹nan›yorum ki, özellikle belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, hatta muhtarl›klar›m›z kad›n
eme¤inin ekonomiye kazand›r›lmas› için yeni örgütlenmelere gidecekler ve buradan
hem maddi hem de kültürel birçok kazan›ma kavuflaca¤›z.

De¤erli Kardefllerim,

Sözlerimi bitirirken 8 Mart Dünya Kad›nlar Gününüzü tekrar kutluyor, ülkemin bütün
kad›nlar›n› en samimi duygular›mla selaml›yorum.

Dünya Kad›nlar günü bar›fl›n, adaletin, sevginin  ço¤almas›na vesile olsun.
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TOBB EKONOM‹ fiURASI
10.03.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i taraf›ndan düzenlenen bu Ekonomi fiura's›n›n
baflar›l› geçmesini diliyorum.

fiuran›n, Türkiye ekonomisi aç›s›ndan son derece önem arz etti¤ine inan›yorum.

Türkiye'nin dört bir yan›ndan Ankara'ya gelen çok de¤erli oda ve borsa temsilcileri,
burada, gerek bana, gerek ilgili arkadafllar›ma ülkenin foto¤raf›n› yans›tma imkân›
bulacaklar.

Geçti¤imiz y›l yap›lan fiura'da da güncel ekonomik sorunlar masaya yat›r›lm›fl ve hep
birlikte çözüm yollar› aranm›flt›.

Yine, o günkü fiura'n›n ard›ndan bir dizi reformu uygulamaya koyduk ve inan›yorum ki,
hem Türkiye ekonomisi aç›s›ndan, hem de ilgili sektörler aç›s›ndan bu reformlar kayda
de¤er iyileflmeler getirdi.

Bugün ve sonraki günlerde de yine mevcut sorunlar›n ele al›naca¤›na ve ortak çözüm
yollar› bulunaca¤›na inan›yorum.

Meselelerimiz ortak oldu¤una göre, çözüme de ortak ak›lla, ortak irade ile birlikte
varmal›y›z.

Bugüne kadar bu istikamette yol ald›k, inflallah bundan sonra da ülkemize bu istikamette
mesafeler ald›raca¤›z.

Bize göre baflar› milletimizindir, ülkemizindir.

Bak›n›z, Türkiye ekonomisinde son 4 y›lda sa¤lanan baflar›larla ilgili çeflitli yorumlar
yap›l›yor.

Bu elde edilen baflar›n›n konjonktürden kaynakland›¤›, bütün dünyada gidiflat›n zaten
bu yönde oldu¤u gibi zorlama ve afâki yorumlara flahit oluyoruz.

Muhalefet de, medya da, sivil toplum kurulufllar› da güven
ve istikrar›n Türkiye için önemini bilerek, bu hassas
dönemde her zamankinden daha fazla sorumluluk bilinciyle
hareket etmelidir.
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Oysa dünyada inifle geçen ekonomileri de, her geçen gün k›r›lganl›klar› artan ekonomileri
de, floklar karfl›s›nda altüst olan ekonomileri de sizler gayet iyi biliyorsunuz.

Bunu söyleyenler, sadece flu platforma bir baksalar, burada ne olup bitiyor, neler
konufluluyor, ne kararlar al›n›yor, bu kararlar nas›l takip ediliyor, baflar›n›n s›rr›n› görecekler...

Sadece buna baksalar, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin nas›l baflar›ya kofltu¤unu gayet
iyi anlayacaklar.

Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Baflar›y› d›flar›da, uzaklarda aramaya gerek yok.

‹flte fluradaki diyalog, fluradaki ortak ak›l, fluradaki istiflare ruhu, baflar›n›n da nereden
kaynakland›¤›n› net olarak, somut olarak ortaya koyuyor.

‹nan›yorum ki; burada bulunan birçok arkadafl›m›z, bizden önceki hükümetler döneminde
de yine bu görevlerini yap›yorlard›.

Ya da en az›ndan ifladam›yd›lar, tüccard›lar, sanayiciydiler…

O zamanki diyalog mekanizmalar›yla, bugünü lütfen bir karfl›laflt›r›n.

O günlerde sorunlar›n›z› anlatacak muhatap bulmak ne kadar zordu, bugün ne kadar
kolay?

O günlerde zar zor aktarabildi¤iniz sorunlar ne kadar çözüme kavufluyordu, bugün ne
kadar çözüme kavufluyor?

Bu mukayeseyi yapt›¤›n›zdan eminim.

fiunu da belirtmek istiyorum:

Bunlar› hükümetimizi övmek için asla söylemiyorum.

Zira biz, baflka bir yol, baflka bir ç›k›fl kap›s›, baflka bir ifl görme biçimi zaten tan›m›yoruz.

Fildifli kulelerden, taleplerden soyutlanm›fl imtiyazl›
mekânlardan de¤il halk›n içinden geldik ve nereden
geldi¤imizi de akl›m›zdan bir an olsun ç›karmad›k.
‹flçiyle konuflacaks›n, çiftçinin derdini dinleyeceksin, esnaf›n kap›s›n› çalacaks›n, ifladam›na
kulak vereceksin ve politikalar›n›, çözüm yollar›n› ona göre flekillendireceksin.

Toplumun her kesimine s›rt›n› dönenlerin, kendi bafl›na ald›¤› kararlar› ülkenin tümüne
dayatanlar›n, ülkeyi hangi ak›bete maruz b›rakt›klar›n›, ülkeye neler kaybettirdiklerini
geçmiflte çok gördük.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizler ve temsil etti¤iniz genifl toplumsal kesimler, zaten güvenin, istikrar›n, demokrasinin,
adaletin ne anlama geldi¤ini iyi biliyorsunuz.
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Hangi kula¤›n sesinizi duydu¤unu, hangisinin duymad›¤›n› da sizler iyi biliyorsunuz.
Bugün, çok flükür Türkiye ekonomisine tam anlam›yla bir istikrar, bir güven hakim olmufl
durumdad›r.

Zira biz, bu ülkenin, iflçisinin, memurunun, ifl adam›n›n, sanayicinin, çiftçisinin sesini
ayn› anda duyabiliyoruz.

Bak›n›z daha birkaç gün öncesine kadar dünya piyasalar›nda yine bir dalgalanma yafland›.

Bunun Türkiye üzerinde de etkileri oldu, faizler üzerinde, kur üzerinde, borsa üzerinde
dalgalanman›n etkilerini gördük.

Ancak memnuniyetle görüyoruz ki,  Türkiye ekonomisi art›k bu tür dalgalanmalar› baflar›yla
aflabilecek potansiyele, imkâna, kabiliyete ulaflm›fl durumdad›r.

Son geliflmeler bir kez daha göstermifltir ki Türkiye, hem küresel ekonomiye baflar›yla
entegre olmufltur, hem de küresel dalgalanmalardan en az etkilenecek güce ve sa¤lam
bir altyap›ya kavuflmufltur.

Dikkat edin, bu baflar›y› küçümseyenler yanl›fl yaparlar, haks›zl›k yaparlar, insafs›zl›k
yaparlar.

Bize haks›zl›k yapmalar› önemli de¤il ama, dünyan›n
dikkatlerinin üzerinde oldu¤u Türkiye'ye haks›zl›k
yapmalar› kabul edilemez.
Bugün Türkiye, güçlü bir dünya ekonomisi olma yolunda kararl›l›kla ilerlemektedir.

Bugün Türkiye, her türlü floka, dalgalanmaya karfl›, eskisinden çok daha dayan›kl›, dirençli
duruma gelmifltir.

Dünyayla entegre olmufl, ihracat›yla, ithalat›yla, yurt d›fl›na yapt›¤› yat›r›mlarla, yurt
d›fl›ndan çekti¤i yat›r›mlarla bölgenin adeta y›ld›z› konumuna yükselmifltir.

Bu yükseliflten hepimiz onur duymal›, bu sevinci paylaflmal›y›z.

Bak›n›z, Türkiye ekonomisi tam 19 çeyrektir üst üste büyüyor.

2 Nisan'da 2006 y›l›n›n son çeyrek büyüme oran› aç›klanacak.

Son çeyrekte de büyümenin devam etti¤ini tahmin ediyoruz.

Tam 20 dönem üst üste büyüme...

Bu az fley de¤il…

Bak›n burada birkaç veriyi sizlerle paylaflmak istiyorum:

2002 y›l›nda Türkiye'de sat›lan toplam otomobil say›s›, sadece 91 bin adet.

2006 y›l›nda sat›lan toplam otomobil say›s›, 373 bin adet.



2002 y›l›nda sat›lan buzdolab› say›s›, 1 milyon 88 bin adet.

2006 y›l›nda, 2 milyon 110 bin adet.

Çamafl›r makinesi, 2002 y›l›nda 824 bin adet sat›lm›fl,

2006 y›l›nda 1 milyon 779 bin adet.

2002 y›l›nda mevduat bankalar›n›n kulland›rd›¤› toplam kredi miktar› 32,2 milyar Dolar
iken, bugün bu miktar 173 milyar Dolar seviyesini geçmifl durumdad›r.

Türkiye, batan, içi boflalt›lan, hortumlanan, fona devredilen
bankalardan, bugün reel sektöre önemli ölçüde destek
sa¤layan bankalara gelmifltir.
Geçti¤imiz hafta içinde yine istihdam verileri aç›kland›.

2006 y›l genelinde iflsizlik oran›n›n yüzde 9,9 oran›na düfltü¤ünü görüyoruz.

Bu, son derece sevindirici bir geliflme.

Kuflkusuz arzu etti¤imiz düzeyde de¤il, ancak iflsizlik k›s›r döngüsünün art›k k›r›ld›¤›n›
görmemizi sa¤layacak, umut verici bir geliflme.

fiuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum:

2002 y›l›nda istihdam edilenlerin toplam say›s› 21 milyon 354 bin kifli.

2006 y›l›nda bu say› 22 milyon 330 bin kifliye ulaflm›fl.

Yani 976 bin kifli, ilk defa ifl aramaya bafllam›fl ve bir ifl bularak çal›flma hayat›na girmifl.

Buna ek olarak da yüzde 10,3 olan iflsizlik oran›, yüzde 9,9'a kadar çekilmifl.

‹nan›yorum ki, önümüzdeki dönemde bu hareketlilik daha da ivme kazanacak, Türkiye'de
iflsizlik sorunu da art›k makul bir seviyeye çekilmifl olacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Biliyorsunuz 2007 y›l› iki seçimin, cumhurbaflkanl›¤› seçimleri ve genel seçimlerin
yap›laca¤› bir y›l.

Türk siyasi tarihine bakt›¤›m›zda, geçmiflte, bunu alt›n› çizerek söylüyorum geçmiflte,
bu dönemlerde ekonomideki dalgalanman›n ve belirsizli¤in artt›¤›n› görüyoruz.

fiimdi 2007 y›l›nda da böyle bir manzaray› arzu edenler oldu.

4 Y›ld›r Türkiye'nin içinden geçti¤i de¤iflim sürecini alg›layamayanlar, hat›rlayacaks›n›z,
sürekli krize tarih verdiler, davetiye ç›kard›lar, ancak çok flükür bütün yorumlar›,
de¤erlendirmeleri bofla ç›kt›.
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2007 öncesinde de seçimlere sürekli vurgu yaparak bir kaos ortam› oluflturmaya çal›flanlar
ç›kt›.

Bak›n›z, burada sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum:

Ne cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, ne de genel seçimler, Türkiye ekonomisini rotas›ndan
bir milim dahi sapt›rmayacakt›r.

Buna asla izin vermeyece¤iz.

Rotam›z ülkemizin ç›karlar›n› esas alan milletin rotas›d›r.

Buradan sapma, güvenden, istikrardan sapma anlam›na gelir.

Bu konudaki kararl›l›¤›m›z, samimiyetimiz uluslararas› yat›r›mc›lar taraf›ndan çok iyi
anlafl›lm›fl durumda.

Seçimler, yani normal demokratik iflleyifl, Türkiye'nin istikrara oturmas› art›k Türkiye için
bir risk olarak görülmüyor.

Türkiye, daha düne kadar bir bardak suda siyasi f›rt›nalar koparanlar›n kay›plar›n›, zararlar›n›
kolay ödemedi.

O f›rt›nalar›n maliyeti, bedeli çok a¤›r oldu.

‹srafla, ya¤mayla, partizanl›kla, yolsuzluklarla Türkiye kaç kez karanl›k tünellere girdi.

E¤er, o imkânlar heba edilmeseydi, hukuksuz alanlar oluflmasayd› bugün çok daha
zengin imkânlara sahip bir Türkiye olacakt›.

fiimdi, Türkiye'nin normalleflmesini yad›rgayanlar milletin haf›zas›na karfl› en hafif ifadeyle
ay›p etmifl oluyorlar.

Bu hükümetin, bu iktidar›n, seçim u¤runa elde edilen kazan›mlar› heba etmeyece¤ine
yönelik inanç çok flükür art›k genifl çevreler taraf›ndan anlafl›lm›fl durumdad›r.

Zira, biz güven ve istikrarl› büyüme çizgimizden sapmad›k
ve bütün dünyaya böyle bir Türkiye foto¤raf› gösterdik.
Sözlerimizi e¤ip bükmedik, konjonktüre göre de¤il millet iradesine göre tavr›m›z› belirledik.

Bak›n›z, Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri konusunda bizim tavr›m›z net:

Türkiye'nin yeni Cumhurbaflkan›, belirlenen zamanda, Anayasa'n›n ortaya koydu¤u
kurallar çerçevesinde seçilecek ve görevine bafllayacakt›r.

Herkes fikrini, hatta elefltirisini dile getirebilir, dile getirmeli ama bu konuyu hiç kimsenin
gerilime vesile k›lma hakk› yoktur, buna izin vermeyece¤iz.

Modas› geçmifl hayali senaryolar› bu ülke art›k çoktan aflt›.



Bu ortaça¤ zihniyetine, bu korkuluk ve öcü üretme anlay›fl›na art›k bir son verilmeli ki,
bu ülke, bu millet yoluna devam etsin.

Hiç kimse, bu milleti cahil yerine koymas›n…

Millet, neyin ne oldu¤unu gayet iyi biliyor.

Söyleyecek sözü olan, ç›ks›n konuflsun.

Türkiye, demokrasiyi, demokratik mekanizmalar› içsellefltirmifl, aç›k, fleffaf bir ülkedir.

Bu kadar geliflmifl bir ülkeyi, bu kadar geliflmifl bir milleti "öcülerle" kimse korkutamaz.

Türkiye'yi bir girdaptan ç›kar›p bu noktaya tafl›yan kadrolar›n da, Türk milletinin de
emeklerini, baflar›lar›n› kusura bakmas›nlar ama, kimse flansa ba¤layamaz.

Türkiye'deki güven ve istikrar ortam›n›n korunmas› ve
sürdürülmesi yaln›zca hükümetin görevi de¤ildir,
olmamal›d›r.
Muhalefet de, medya da, sivil toplum kurulufllar› da güven ve istikrar›n Türkiye için
önemini bilerek, bu hassas dönemde her zamankinden daha fazla sorumluluk bilinciyle
hareket etmelidir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bak›n hepimiz Türkiye'nin potansiyellerini biliyoruz, zenginli¤ini biliyoruz, imkânlar›n›,
f›rsatlar›n› biliyoruz.

Bu ülkede nelerin aksad›¤›n›, niye ve nas›l aksad›¤›n› biliyoruz.

Bu ülkenin on y›llar boyunca önünü kapatan, yolunu t›kayan, aya¤›na pranga olan, bu
ülkeyi hiç hak etmedi¤i bir geri kalm›fll›¤a sevkeden zihniyet, iflte bu hayali tehdit üretme
zihniyetidir.

Her reformun, her yenili¤in, her ilerlemenin, her sevindirici geliflmenin karfl›s›nda bu
zihniyeti görürsünüz.

Bu hiç tart›flmas›z bir paranoya halidir ve Allah'tan onlar için derman dilemekten baflka
bir seçene¤imiz de yok.

Genel seçimler konusunda da tavr›m›z çok net.

Orada da mali disiplinden asla taviz vermeyece¤iz, halk›m›z›n, ülkemizin menfaatlerini
esas alan hedeflerimiz- den asla sapma göstermeyece¤iz.

Türkiye, on y›llar sonra elde etti¤i bu at›l›m hamlesini asla seçim ortam›na heba
etmeyecektir.

Biz, 2007 y›lsonu hedeflerimizi koyarken, bütçemizi Meclis'ten geçirirken, asla 2007'de
seçim var demedik.
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Enflasyonda, büyümede, d›fl ticarette ve di¤er tüm hedeflerimizde gerçek, samimi
hedeflerimizi ortaya koyduk.

Bunlar› da inflallah y›l sonunda tutturmufl olaca¤›z.

Bize düflen, milletin iradesini hakk›yla temsil etmek ve ülkemizin yollar›n› açmakt›r.

Bütün gayretimizle buna çal›fl›yoruz ve ülkemizin baflar›s›yla onur duyuyoruz.

Bu ülke için bir tek üretim kap›s›, istihdam kap›s› açan herkesi bafl tac› ediyoruz.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, fiura'da al›nacak kararlar›n ülkemiz ve milletimiz
için hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.



130

1 1  M A R T  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

MALATYALILAR GECES‹
11.03.2007

Sevgili Malatyal›lar,

De¤erli Arkadafllar,

‹stanbul’daki Malatyal›lar›n flahs›nda Hekimhan’dan Pütürge’ye, Arguvan’dan, Akçada¤’a,
Darende’den Arapkir’e bütün Malatyal›lar› en kalbî duygular›mla selaml›yorum.

Ülkemizin her köflesinde, her flehrinde oldu¤u gibi bu dayan›flma gecesinde, siz Malatyal›
kardefllerimle birlikte bulunmaktan dolay› son derece memnunum, mutluyum.

Yüce Allah, bu birli¤imizi, bu kardefllik ruhumuzu daim eylesin.

Bu toplant›lar› milletimizin, memleketimizin dayan›flma örne¤i olarak görüyor, bu
dayan›flma ruhundan, bu birlik tablosundan hepimize güç vermesini diliyorum.

Malatya, Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir.

Bölgesinin en önemli çekim merkezi oldu¤u gibi Türkiye’nin de en önemli flehirlerinden
biridir.

Öteden beri “yetiflmifl insan gücüyle” dikkat çeken Malatya,

Ülkemize kazand›rd›¤› büyük de¤erlerle, DÜnya markas› olan alt›n kays›s›yla, Ekonomik
potansiyelinin büyüklü¤üyle, Sosyal dokusunun sa¤laml›¤›yla, Üretti¤i birinci kalite
markalar›yla, Bölgesindeki geliflmifllik düzeyiyle, Milli ve manevi de¤erlerine sadakatle
ba¤l› insanlar›yla, benim gözümde Türkiye’nin en güzel, en  karakteristik flehirlerinden
biridir.

Buradaki davetlilerin de flahitlik etti¤i üzere Malatya insan›n›n güzelli¤i sadece Malatyal›lar
için de¤il bütün ülkemiz için büyük bir kazan›md›r.

Ülkemizin her flehrinin ortak ruhunu temsil eden ‹stanbul’un güzelli¤i de binlerce y›ll›k
medeniyet birikimiyle birbirinden farkl› bu güzellikleri ayn› harmanda toplam›fl olmas›d›r.

Zira, ‹stanbul’da bu ülkenin hiçbir evlad› gurbet duygusu, sahipsizlik duygusu hissetmez,
hissetmemelidir.

Farkl› çat›lar alt›nda, farkl› meslek gruplar›na mensup
olarak, farkl› ilçelerden, köylerden olabilirsiniz ama, ne
olur her zeminde bütün vurgunuz ortak akl› harekete
geçirmeye, birlikte de¤er üretmeye olsun.
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Sevgili Malatyal›lar,

Gençli¤imden beri ama daha çok da ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›mdan beri
bütün flehirlerimizle, dolay›s›yla Malatya ve Malatyal› kardefllerimle yak›ndan  ilgiliyim.

Hükümetimiz döneminde Malatya'n›n meselelerini yak›ndan izliyor, yat›r›mlar› özel olarak
takip ediyorum.

Bu tür toplant›larla flehirlerimizin meselelerini bir kez daha de¤erlendirme, hemflehrilerle
kucaklaflma  f›rsat› buluyoruz.

Zaten de¤erli Valimiz, De¤erli Belediye Baflkanlar›m›z bir k›s›m meselelere de¤indiler.

‹stanbul’daki Malatyal›lar›n da do¤up büyüdükleri, ekme¤ini yedikleri, suyunu içtikleri
Malatya’ya nas›l bir sadakatle ba¤l› olduklar›n›, özellikle ifl adamlar›m›z›n yat›r›mlarla
Malatya için hayati öneme sahip de¤erler ürettiklerini, sosyal projeler gelifltirdiklerini
biliyorum.

Ben izninizle, burada öncelikle baz› ilkesel hedeflerden söz etmek istiyorum.

Zira, hükümetimizi kurdu¤umuz günden bu yana ›srarla bütünlüklü bir politika izlemeye,
detaylara tak›l›p ülkemizin bütününü gözden kaç›rmamaya özen gösteriyoruz.

Aç›kça diyorum ki, bu ülke için yüre¤i sevgiyle çarpan,
emek ve de¤er üreten herkes, hepimiz mutlaka güç
birli¤ine gitmeliyiz.
Siz, de¤erli Malatyal›lardan ricam birlik ve beraberlik ruhunu yüceltmenizdir.

Farkl› çat›lar alt›nda, farkl› meslek gruplar›na mensup olarak, farkl› ilçelerden, köylerden
olabilirsiniz ama, ne olur her zeminde bütün vurgunuz ortak akl› harekete geçirmeye,
birlikte de¤er üretmeye olsun.

Kalk›nma ve refah›n en önemli dinami¤i unutmay›n ki, insan unsurudur. ‹nsanlar›m›z›n
dayan›flmas›d›r, birlik beraberli¤idir.

Bugün bölgesel adaletsizliklerle bafl etmek için Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir istikrar
ortam›na kavuflmufltur.

Bu güven ve istikrar ortam›n› çok iyi de¤erlendirmeliyiz.

Sivil toplum örgütlerine, flehirlerimizin gücünü birlefltiren organizasyonlara büyük de¤er
veriyoruz.

Ankara’da kendi içine kapal›, Türkiye’nin illerine, ilçelerine, köylerine s›rt›n› dönmüfl bir
iktidar yok.

Ankara’da, bir aya¤› Bakanl›klarda, bir aya¤› Anadolu’da olan bir kabine var. Ankara’da,
bir aya¤› Türkiye Büyük Millet meclisi’nde, bir aya¤› Anadolu’da olan bir Meclis var.
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Özel sektör eliyle kalk›nmay› bir model olarak ön plana alan ama, devletin de bütün
gücüyle altyap› hizmetlerine odakland›¤› bu dönemi sizler de çok iyi de¤erlendirmelisiniz.

Türkiye hayallerine ve özlemlerine kavufluyor.

Ço¤u gitti, az› kald›.

Malatya ve Malatyal›lar da hayallerine ve özlemlerine kavuflmal› diyoruz.

Bu memleket, bu vatan flu andaki sinerjiyi uzun y›llardan sonra ilk defa elde etti.

Rahmetli Turgut Özal’›n açt›¤› kanallar› t›kayanlar ne yaz›k ki, bu ülkeye çok zaman ve
enerji kaybettirdi.

O kay›p y›llar› yeniden telafi ediyoruz.

Kuflkusuz kolay olmuyor, birileri bu istikrar sürecine gölge düflürmek için var gücüyle
çaba sarf ediyor.

Siyaseti, millet aleyhine ama, kendi lehlerine sonuç verecek flekilde eski üsul yürütmek
isteyenler imtiyazlar›n› kaybetmenin telafl›n› yafl›yorlar.

Milletin de¤erleriyle bar›flmak, bütünleflmek ak›llar›n›n almad›¤› bir durum haline geldi.

Eski yaralar› kafl›yarak Türkiye’yi zay›f b›rakmaya çal›fl›yorlar.

Ama,  hay›r…

Türkiye, art›k o eski Türkiye de¤ildir.

Sevgili Malatyal›lar,

Enflasyon’dan, ihracat rakamlar›na, büyümeden kalk›nmaya Türkiye, y›llarca k›vrand›¤›
o girdaptan ç›km›flt›r.

Halk›n iradesiyle, halk›n gücüyle, halk›n tercihiyle Türkiye,
o karanl›k tünelden ç›k›p ›fl›¤a, ayd›nl›¤a kavuflmufltur.
Biz de buralara milletimizin hissiyat›n› yüre¤imizde hissederek, halk›m›z›n dertlerini dert
edinerek sizlerin aras›ndan, sizlerin temsilcisi olarak geldik.

Malatyal›n›n, Sivasl›n›n, Erzurumlunun, Yozgatl›n›n, Kütahyal›n›n kaderine kendi kaderimizi
ortak ederek geldik.

Halk›n itibar› yükseldikçe Türkiye’nin dünya üzerindeki itibar› da yükseldi.

Bugün Türkiye, dünyayla entegre olmufl, ihracat›yla, ithalat›yla, yurt d›fl›na yapt›¤›
yat›r›mlarla, yurt d›fl›ndan çekti¤i yat›r›mlarla bölgenin adeta y›ld›z› konumuna yükselmifltir.

Bu yükseliflten ülkemiz, insan›m›z ad›na onur duyuyoruz.

Bugünlere milletimizin iradesiyle geldik.
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Bak›n›z, Türkiye ekonomisi tam 19 çeyrektir üst üste büyüdü.

Tam 20 dönem üst üste büyüme...

Bu geliflmeler durup dururken olmad›.

Türkiye’nin kabu¤unu k›rmas›, üretime, yat›r›ma, kaliteye, istihdama ba¤l›.

Tüm çal›flmalar›m›z, ülkemizde üretimin, istihdam›n,
ihracat›n, sanayinin artmas›, adalet ve kalk›nman›n tam
anlam›yla gerçekleflmesi içindir.
Büyük düflünmeye mecburuz.

Dünya haritas›n› önümüze açmaya, dünyaya aç›lmaya mecburuz. 

Siz de¤erli Malatyal› kardefllerimin de, bir aya¤› ‹stanbul’da, bir aya¤› Malatya’da olmal›
ama, gözünüz, kula¤›n›z dünyadaki geliflmeleri, imkanlar› takip etmelidir. 

De¤erli Arkadafllar,

Malatya sahiden geliflme potansiyeli yüksek bir flehirdir.

Hak etti¤i geliflmeye kavuflmas› için öncelikle ihtiyaç duyulan  altyap›ya sahip bir flehirdir
Malatya.

Karayolu, demiryolu, hava yolu ulafl›m imkânlar› ile do¤al zenginlikleri birlikte
düflünüldü¤ünde Malatya’n›n çok daha ileri hamleler yapmas› gerekir.  

Malatya, Organize Sanayi Bölgeleri ve ihtiyaç duydu¤u ifl gücü ile birlikte kamu teflviklerini
de¤erlendiren flehirlerimizden biridir.

Sanayisi, sermaye birikimi, hammadde imkanlar› ve teknolojik geliflmeye gösterdi¤i
uyum dolay›s›yla Malatya çok daha ileri bir geliflmeyi hak ediyor.

Ama ben izninizle burada, haz›r Malatyal›lar› bir arada bulmuflken çok önemli iki hususa
dikkat çekmek istiyorum:

Birincisi, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun en geliflmifl flehirleri aras›nda yer almak
Malatya’ya yetmez.

Malatya'y› Türkiye s›ralamas›nda daha yukar›lara tafl›mal›y›z.

‹kincisi, Malatya’n›n zengin geliflme potansiyelini sadece kay›s› ile s›n›rlayamazs›n›z.

Evet, Malatya dünyan›n en kaliteli kays›s›n› üretiyor ve bütün dünyada bir Türk markas›
olarak Malatya kays›s› oldu¤unu cümle alem biliyor.

Ben diyorum ki, bu imkan› tek imkan olarak görmeyin.

Malatya ayn› zamanda bir meyve cennetidir.
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Malatya’ya yap›lan hiçbir yat›r›m›n zayi olmayaca¤›ndan emin olun.

Daha aç›kças›, imkan sahiplerine söylüyorum, do¤up büyüdü¤ünüz flehre sahip ç›k›n ve
yat›r›m yap›n.

Mutlaka dayan›flma içinde olun ve gücünüzü da¤›tmay›n.

Bak›n›z, Malatya’n›n çevre illerle olan ba¤lant› yollar›n›  aç›yoruz, açmaya devam edece¤iz.

fiehir merkezindeki geliflmeler baflta  olmak üzere Organize Sanayi Bölgesinin süratle
geliflmesi ve belediye hizmetlerinin  artmas› ümit ve heyecan vericidir. 

Malatya sanayisiyle, konutlar›yla do¤algaza kavufluyor ve çal›flmalar süratle ilerliyor.

2. Organize Sanayi Bölgesi tamamland›. 11 bin dönüm arazi daha ilave edildi. 

Malatya-Elaz›¤ aras› dört fleritli duble yol tamamland›.

Malatya Erhaç Havaalan› yolunun yap›m› devam ediyor.

Bütün Malatyal›lar için büyük önem tafl›d›¤›n› bildi¤im
Kayseri-Malatya yolu  Gürün’e kadar tamamland›, inflallah
kalan k›sm› da önümüzdeki dönemde tamamlanacakt›r.
Malatya Kahramanmarafl yolunu da duble yol haline getirece¤iz.

Bu arada flehrin Havaalan›, flimdilik ihtiyaca cevap verecek flekilde modern bir yap›ya
kavufltu.

Malatyal›lar›n y›llard›r rüyas›n› gördü¤ü Beylerderesi Köprüsü nihayet bizim dönemimizde
gerçeklefliyor.

fieker Fabrikas›na ait 900 dönümlük arazi bütün Malatyal›lara sosyal hizmet üretmek
üzere Belediyeye devredildi.

Sümerbank arazisi üzerinde Türkiye’nin  en modern parklar›ndan ve sosyal donat›
alanlar›ndan biri yap›l›yor.

Baflbakanl›k Toplu Konut idaremiz 2352 modern  konut infla ederek ihtiyaç sahiplerine
büyük bir imkan sundu.

E¤itim ve sa¤l›k sorunlar› büyük ölçüde çözülmüfl bir flehirdir Malatya.

Malatyal› ‹fl Adamlar› Derne¤i’nin Malatya’ya kazand›raca¤› Sevgi Evleri’ni Türkiye’nin
her yerinde bir model olarak anlat›yorum.

Kendilerine burada bir kez daha teflekkür ediyorum.

Ve daha bir çok ad›m at›ld›, at›lmaya devam ediyor.
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Sevgili Malatyal›lar,

Malatya’n›n h›zl› bir büyümeye sahip oldu¤u, göç almaktan kaynaklanan yeni sorunlar›
oldu¤unu iyi biliyoruz, sizler de biliyorsunuz.

Bu sorunlar›n hepsi  kolayca çözülebilecek sorunlard›r.

Yeter ki, sizin dayan›flma ruhunuz diri olsun.

Yeter ki, devlet ile toplum ayn› istikamete baks›n.

Yeter ki, hep beraber bu ülkenin refah›, kalk›nmas›, huzur ve güveni için yüreklerimizi
birlefltirelim.

‹flte flimdi burada oldu¤u gibi.

Malatyal› kardefllerimizin yüreklerini nas›l birlefltirdiklerini, nas›l bir dayan›flma içinde
oldu¤unu gösteren bu tabloyla ben aziz milletimizin bir ferdi olarak iftihar ediyorum.

Art›k nas›l umutsuz olabiliriz ki.

‹nan›yorum ki, bu birlik ve beraberlik ruhuyla, milletçe  el el, gönül gönüle daha iyisini
baflaracak, birlikte kalk›nan bütün flehirlerimizle daha güzel günler yaflayaca¤›z.

Bu umut ve inançla sözlerime son verirken, geceniz hay›rl›, birlik ve beraberli¤iniz daim
olsun diyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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‹ST‹KLAL MARfiI’NIN KABULÜNÜN YILDÖNÜMÜ
12.03.2007

De¤erli Konuklar,

De¤erli Arkadafllar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün, ‹stiklal Marfl›m›z›n kabulünün 86’nc› y›l dönümünü idrak etmenin onurunu ve
mutlu¤unu yafl›yoruz.

Onur duyuyoruz, çünkü bu marfl› her söyledi¤imizde, yeniden “istiklalimize” vurgu
yap›yor, istiklalin önemini yüre¤imizde hissediyoruz.

Bizler, millet olma fluuruna erdikten sonra, tarih boyunca istiklalini bir ferman gibi
boynunda tafl›m›fl, istiklali milletimizin en önemli fazileti, erdemi sayarak bugünlere kadar
gelmifliz.

Büyük mütefekkir ve büyük flair Mehmet Akif Ersoy’un bizlere arma¤an etti¤i milli
marfl›m›z›, dünyadaki di¤er milletlerin marfllar›ndan ay›ran en önemli nokta da budur.

Çünkü bizim milli marfl›m›z›n ad› “istiklal”dir.

Her milletin, milli marfl›n›n bir ad› vard›r.

Bu isimler, hiç kuflku yok ki, hem yaz›ld›¤› dönemin, hem de o milletin karakterini, ruhunu
yans›t›r.

‹flte bizim milletimizin en belirgin karakteri, milli marfl›m›z›n ad›nda zikredildi¤i gibi
istiklaldir; yani hürriyettir, yani kimseye boyun e¤memektir, yani ba¤›ms›zl›kt›r.

Zaten milletimizin süzülmüfl ruhunu, iradesini temsil eden  ve dile getiren Mehmet Akif
de, bu yüksek fluurla,

“Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m, Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl
flaflar›m” diyerek ba¤›ms›zl›¤›n, hürriyetin ne kadar önemli oldu¤una iflaret etmifltir.

Unutmayal›m ki, Mehmet Akif, ‹stiklal Marfl›’n› kaleme al›rken, ‹stiklal Savafl› henüz sona
ermemiflti.

‹stiklal Marfl›, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi
de¤erlere sar›larak ‹stiklal Mücadelesini kazand›¤›n›n
belgesi olarak insanl›k tarihi içinde çok özel bir yerde
durmaktad›r.
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Keza, ‹stiklal Marfl›m›z› yazan Mehmet Akif’in ‹stiklal Mücadelesi devam ederken Türk
milletinin iradesinden do¤an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucu milletvekillerinden
biri oldu¤unu da hat›rlamak durumunday›z.

Mehmet Akif’in destans› fliirine,

“Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten
en son ocak” m›sralar›yla bafllamas›, hem bu millete duydu¤u sonsuz güveni yans›t›r
hem de, gelece¤e emin ad›mlarla, istiklalin hazz›n› yaflayarak yürümesini telkin eder.

Bu yüzdendir ki, can kula¤›yla dinledi¤i bu aziz sesi 86 y›ld›r onurla, flerefle yediden
yetmifle her okuyuflunda Türk milletinin yüre¤i kabar›r.

De¤erli Arkadafllar,

‹stiklal Marfl›, milletimizin ortak sesi, ortak vicdan›d›r.

‹stiklal Marfl›, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi de¤erlere sar›larak ‹stiklal
Mücadelesini kazand›¤›n›n belgesi olarak insanl›k tarihi içinde çok özel bir yerde
durmaktad›r.

Daha önce merhum Mehmet Akif’in vefat›n›n y›ldönümünde de vurgulad›¤›m gibi, ‹stiklal
Marfl›, millet olarak ihtiyaç duydu¤umuz milli birlik ve beraberlik idealimizi ifade eden
en önemli “mutabakat belgesi”dir.

Buraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum.

Zira, bu berat niflanesi, bu mutabakat belgesi, bu zafer
tak› yok edilmek istenen bir milletin evlatlar›n›n kan›yla
bir daha yere düflürülmemek üzere al›nm›flt›r. 
“Allah bir daha bu millete yeni bir istiklal marfl› yazd›rmas›n” diyen Mehmet Akif”in
yakar›fl›n›n anlam› da bu bayra¤›n, bu sanca¤›n bir daha yere düflmemesi içindi.

Milli ve manevi de¤erlerimizin neredeyse her birine göndermelerde bulunan bu marfl›,
bu fliiri bütün k›talar›yla birlikte yeniden ve yeniden okumal›y›z.

De¤erli arkadafllar,

Bu marfl, elbette Mehmet Akif Ersoy’un kaleme ald›¤› bir fliirdir.

Ancak, Mehmet Akif Ersoy, mekân› cennet olsun, teklif edilmesine karfl›n bu fliir
karfl›l›¤›nda ödenecek hiçbir ücreti kabul etmemifltir.

Çünkü büyük flairimiz, yazd›¤› ‹stiklal Marfl› için “o, benim de¤il, milletimindir” demifltir.

Hemen hemen bütün edebi eserlerini, konuflmalar›n› bir araya toplad›¤› Safahat’›na
‹stiklal Marfl›’n› koydurmamas›n›n tek nedeni de, hiç kuflku yok ki budur.
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Milletimiz de, kendisine arma¤an edilen bu eflsiz fliir karfl›l›¤›nda Mehmet Akif’i gönlüne,
vicdan›na katm›fl; ona, içinden ç›kard›¤› bütün de¤erli flairlerden daha büyük bir önem
atfetmifltir.

Türk milleti, Mehmet Akif Ersoy’u hep hat›r›nda tutmufl, onu bafl tac› etmifltir.

Büyük flairimizin aziz hat›ras›na daima sahip ç›km›fl, hatta onu flehitlik mertebesine
yak›flt›rd›¤› için, Mehmet Akif’i, büyük bir kadirflinasl›kla Edirnekap› fiehitli¤i’ne defnetmifltir.

Bizler, bu arma¤an› Allah’›n izniyle sonsuza kadar muhafaza edece¤iz.

De¤erli Arkadafllar,

Dünya üzerinde bugün yaflanan çat›flma, gerilim ve krizlerden tarihte yaflananlara da
bakarak dersler ç›karmal›y›z.

Medeniyetlerin birbirini has›m olarak gördü¤ü,
küçümsedi¤i, birbiriyle çat›flt›¤› de¤il, bütün medeniyetlerin
birbirine sayg› duydu¤u, ortak de¤erlerini yüceltti¤i,
birbiriyle dayan›flma içine girerek ittifak edebildi¤i bir
yaklafl›ma güç vermeliyiz.
Bunun için, Türkiye olarak, hükümet olarak, temel misyonu “bar›fl” olan bir projeye
öncülük ediyoruz.

Bunun için, bölgemizin savafllarla de¤il, bar›flla, adaletle an›lmas›n› istiyor, herkesin
ç›kar›n›n savaflta de¤il bar›flta oldu¤u söylüyoruz.

‹stiklalin hazz›n› tatm›fl bir milletiz ve baflar›m›z›n herkese örnek olmas›n› istiyoruz.

Millet olmam›z› sa¤layan de¤erlere sonuna kadar sahip ç›kmal›, Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in iflaret etti¤i gibi “hiçbir dahili ve harici bedhah›n”, hiçbir
gücün bu de¤erlere zarar vermesine, y›pratmas›na izin vermemeliyiz.

De¤erli arkadafllar,

Bizler, hükümet olarak gelece¤in Türkiye’sini infla etmek için çal›fl›yoruz.

Sab›rla, Milletimizin hak etti¤i Türkiye’yi tesis etmek için gece gündüz çal›fl›yoruz.

Hedefimiz, en büyük varl›¤›m›z olan devletimizi, Cumhuriyetimizi, 100’üncü y›l›nda hak
etti¤i güce ve itibara ulaflt›rmakt›r.

Atatürk’ün iflaret etti¤i ve gösterdi¤i “muas›r medeniyet” hedefini aflmam›z hem
köklerimize sahip ç›kmam›za hem de h›z›m›z› kesmeden yürüyüflümüze ba¤l›d›r.

Millet olarak, hep birlikte birbirimizin hukukuna, vatandafllar›m›z›n hukukuna ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin hukukuna sahip ç›karak…
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Bu hislerle, baflta ‹stiklal marfl›m›z›n flairi Mehmet Akif’i, Çanakkale ve ‹stiklal Savafl›n›n
flehit ve gazilerini minnetle, flükranla an›yorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‹stiklal Marfl›m›z’›n kabulünün 86’nc› y›ldönümünün
bir kez daha milletimize hay›rl› olmas›n› diliyor, sözlerimi  cennetmekan flairin bir yakar›fl›yla
bitiriyorum:  “Allah milletimize bir kez daha istiklal marfl› yazd›rmas›n!”

Sizleri, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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ÇANAKKALE STAD KONUfiMASI
18.03.2007

De¤erli Vatandafllar›m,

Sevgili Çanakkaleliler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Hem Çanakkale için, hem bütün Türkiye için anlam› çok büyük olan Çanakkale Zaferi’nin
92. y›ldönümünde sizlerle birlikte olman›n heyecan›n›,  mutlulu¤unu yafl›yorum.

Bundan 92 y›l önce bu topraklarda flanl› ve eflsiz bir vatan müdafaas› sergileyen baflta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar›m›z›, aziz flehitlerimizi rahmet
ve flükranla yadediyorum.

Aradan geçen zamana ra¤men bu topraklara her geldi¤imizde, Çanakkale s›rtlar›n› her
dolaflt›¤›m›zda o günleri yeniden yafl›yor, büyük bir heyecan duyuyoruz.

Tarihte efline az rastlanan bu büyük mücadelenin kahramanlar› bize sadece bir vatan
de¤il, daima yükseklerde tutmam›z gereken istiklal meflalesini de miras b›rakt›lar.

Her 18 Mart günü onlar›n bu topraklardaki aziz hat›ras›n› yâdederken, “Toprak, u¤runda
ölen varsa vatand›r” gerçe¤ine de bir kere daha vâk›f oluyoruz.

Bir kere daha bu topraklarda yaflaman›n, bu topraklar›n insan› olman›n fluuruna eriyoruz.

Milletimizin önüne ç›kan zorluklar› aflma konusundaki muazzam iradesinin simgesi olan
Çanakkale Destan›, en yak›n zamanda muas›r medeniyet seviyesinin ötelerine ulaflmay›
kendine hedef seçmifl olan Türkiye Cumhuriyeti’nin en güçlü ilham kayna¤›d›r.

Cumhuriyetimizin kurulufl ideali olan bu hedefi yakalamay›, bu u¤urda gece gündüz
demeden var gücümüzle çal›flmay› en öncelikli görevimiz say›yoruz.

Bunu bu ülkenin gelecek nesillerine oldu¤u kadar, Çanakkale'de, Kurtulufl savafl›nda bu
topraklar› bizlere vatan k›lmak için can veren flehitlerimize  borçlu oldu¤umuzu
unutmayaca¤›z.

fiükürler olsun ki Türkiye yak›n geçmiflteki karanl›klardan, s›k›nt›lardan önemli ölçüde
ar›narak bu Cumhuriyet idealini yakalamaya her y›l biraz daha yaklafl›yor.

Türkiye’nin büyüklü¤üne inanmayanlar, ayd›nl›k bir
gelece¤i bu ülkeye yak›flt›ramayanlar gelip flehitlerimizin
kabirleriyle çizilmifl bu mukaddes memleket haritas›na
iyi baks›n.
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Bugün her insan›m›z, bu idealin gerçe¤e dönüflece¤i o güzel gelece¤e bütün kalbiyle,
bütün benli¤iyle inan›r hale gelmifltir.

Art›k her insan›m›z, Türkiye’nin ufkunu saran ayd›nl›¤› görmeye, o umut ve heyecan›
kalbinde hissetmeye bafllam›flt›r.

Çanakkale kahramanlar›n›n hat›ras›na yak›flan o ayd›nl›k Türkiye idealine ulaflmam›za çok
az kalm›flt›r, bunu da bütün dünyaya buradan ilan ediyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz.

Bizi tek bir millet, Türkiye’yi bizlere mukaddes bir vatan k›lan bütün de¤erlerimize
sadakatle ba¤l›y›z.

Bu vatan› savunmak için Konya’dan, Trabzon’dan, ‹zmir’den, Diyarbak›r’dan, Gaziantep’ten
koflup gelen isimsiz kahramanlar gibi hepimiz kalplerimizde Türkiye sevdas› tafl›yoruz.

Türkiye’nin medeniyet de¤erlerine, kültür ve ahlak›na, birlik ve beraberli¤ine, bu ülkeyi
zenginlefltiren bütün renklerine aflkla ba¤l›y›z.

Bizler bu güzel ülkede sadece vatandafl olmad›k, ayn› zamanda dost olduk, kardefl olduk,
arkadafl olduk, yoldafl olduk, komflu olduk, akraba olduk, tan›fl olduk, birbirimizin dayana¤›
olduk.

Ayn› Yunus’un, ayn› Mevlâna’n›n, ayn› Pir Sultan Abdal’›n pervanesi olduk.

Bugün tarihin sona erdi¤ini, bizi millet yapan de¤erlerin
zaafa u¤rad›¤›n› düflünen varsa bu topraklarda hâlâ
ç›nlamakta olan “Çanakkale geçilmez” nidalar›na kulak
versin.
Türkiye’nin büyüklü¤üne inanmayanlar, ayd›nl›k bir gelece¤i bu ülkeye yak›flt›ramayanlar
gelip flehitlerimizin kabirleriyle çizilmifl bu mukaddes memleket haritas›na iyi baks›n.

Türkiye’yi güçlü k›lan›n ne oldu¤unu, bu milletin özünde tafl›d›¤› cevheri iyi anlas›n.

De¤erli Vatandafllar›m,

Çanakkale zaferleri, Türk halk›na muazzam bir güven duygusu afl›lam›fl, vatan için el ele
verildi¤i takdirde, her türlü zorlu¤un üstesinden gelinebilece¤ini ispatlam›flt›r.

Bugün de ayn› dirayeti, ayn› sabr›, ayn› dayan›flmay› gösterdi¤imiz takdirde, istikbal
mücadelemizi istiklal mücadelemiz gibi yapt›¤›m›z takdirde, bütün kalbimle inan›yorum
ki, Türk milletinin önünde hiçbir güç duramayacakt›r.

Türkiye'nin son dört y›lda gerçeklefltirdi¤i geliflme ve kalk›nma hamlesi bütün dünyan›n
dikkatini çekecek bir hale gelmifltir.
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Türkiye'nin her geçen gün küresel sermayenin, uluslararas› yat›r›mc›lar›n daha çok ilgisini
çekmesinin sebebi sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrard›r.

Türkiye’nin kronikleflmifl sorunlar›n› çözüyor, ülkemizin kay›p y›llar›n› telafi etmeye
çal›fl›yoruz.

Türkiye’ye sevgimizi, Türkiye’ye sadakatimizi Türkiye’yi büyüterek gösteriyoruz.

fiimdi de  Türkiye’ye güvenerek, sizlere güvenerek yeni hedefler koyuyoruz.

Nedir o hedefler?

2013 y›l›nda kifli bafl›na milli geliri 10 bin dolar› aflm›fl, Gayr› Safi Milli Has›las› 1 Trilyon
YTL’ye ulaflm›fl mutlu ve müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz.

Okullar›nda ça¤›n gerektirdi¤i her türlü donan›m›n bulundu¤u,

hastanelerinde en ileri sa¤l›k hizmetlerinin verildi¤i,

flehirlerinde planl› kentleflmenin en güzel örneklerinin sergilendi¤i bir Türkiye.

‹stanbul’da olan›n Çanakkale’de, Ankara’da olan›n Diyarbak›r’da, Antalya’da olan›n
Artvin’de, I¤d›r’da, Kars’ta da oldu¤u bir Türkiye.

Özgürlüklerin, milli gelirin, yat›r›m imkanlar›n›n Türkiye’nin her yerine hakkaniyetle,
adaletle da¤›t›ld›¤› bir Türkiye...

Bar›fl›n, adaletin, hakkaniyetin hakim oldu¤u, herkesin vatandafll›k haklar›n› kulland›¤›,
kimsenin haks›z rekabete maruz kalmad›¤› bir Türkiye...

Sadece ekonomisi güçlü olan, sadece uluslar aras› iliflkilerde büyük itibar sahibi  bir
Türkiye de¤il, hem maddi hem manevî dinamiklerine sahip ç›kan bir Türkiye...

Bu hedefler art›k uzak de¤il, hayal de¤il.

Millet olarak bugüne nas›l geldiysek, büyük badireleri
nas›l geride b›rakt›ysak yar›nki Türkiye’ye de öyle
ulaflaca¤›z. .
Dün, DarülFünunda, T›bbiye Mektebinde okuyan gençlerimiz ideallerini, daha bir büyük
bir ideal, daha ulvi bir gaye için b›rakarak Çanakkale’ye geldiler ve burada flehit oldular.

Bizlere aziz bir vatan, flehit kanlar›yla y›kanm›fl bir toprak b›rakt›lar.

Tüm flehitlerimizin aziz ruhlar›n› flahit tutarak söz veriyoruz;

Bugün bizler de bu  mukaddes emanete sadakatle, onurla, flerefle sahip ç›kaca¤›z.

fiartlar ne olursa olsun, milletimizin bafl›n› yere e¤dirmeyece¤iz.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Evet, dün Çanakkale’de üniversite ö¤rencileri, okular›nda e¤itim gören gencecik
çocuklar›m›z flehit olarak okullar›n› boflaltt›lar ama, bugün çok flükür, 2 milyon gencimiz
üniversite s›ralar›nda, 14 milyon gencimiz ilkö¤retim ve liselerde e¤itim görüyor.

Bu gençlik o aziz flehitlerin ruhaniyetine, emanetine lay›k
olacakt›r. Bu gençlik, Türkiye’nin hedeflerini, özlemlerini
gerçeklefltirecektir. Bu gençlik, birlik ve beraberlik ruhunu,
kardefllik fluurunu korumaya devam edecektir.
Çanakkale ruhuna sahip ç›kan herkes bu vatan›n, bu ülkenin evlad›d›r, sahibidir.

Her vatandafl›m›z›n hukuku devletimizin güvencesindedir.

73 milyon  vatandafl›m›z›n her ailesinde bir Çanakkale hat›ras› var. 

Bu aziz hat›raya gölge düflürmeye kimsenin gücü yetmez.

Her zorlu¤u yenebilir, her hedefe ulaflabiliriz, Çanakkale’yi geçilmez k›lan o milli ruhu
asla kaybetmeyece¤iz, kaybetmemeliyiz.

Biz daha nice y›llar boyunca millet olarak her 18 Mart gününü Türkiye’nin gelece¤ine
ilham verecek, ›fl›k verecek, güç verecek bir inanç ve ruh ile kutlamaya devam edece¤iz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, flehitlerimizi ve baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün istiklal kahramanlar›n› rahmetle, minnetle an›yor, sizleri sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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MARMARA GRUBU VAKFI TOPLANTISI
20.03.2007

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Türkiye’ye iliflkin genifl kapsaml› bir çerçeve çizme f›rsat› sa¤layan bu toplant›ya eme¤i
geçenlere teflekkür ediyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Eski kavramlar›n hükmünü yitirdi¤i,  eski parametrelerin de¤iflti¤i, sorunlar›n çeflitlendi¤i
ve a¤›rlaflt›¤› bir dünyada yafl›yoruz.

Ülkemizin bulundu¤u bölgeyi de, dünyay› da eski kavramsal çerçevelerle tan›mlamak,
analiz etmek mümkün de¤il.

Geçti¤imiz on y›llara damgas›n› vuran küreselleflme kavram› bile art›k dünyan›n içinden
geçti¤i de¤iflim sürecini izah etmede yetersiz kal›yor.

Zira dünyan›n birileri için gerçekten küresel bir köye dönüfltü¤ünü, ama di¤er baz›lar›
içinse 50 y›l, 100 y›l önceki flartlar›n aynen muhafaza edildi¤ini görüyoruz. 

Açl›k, yoksulluk, e¤itimden yoksunluk, susuzluk, kurakl›k, terör gibi küresel boyuta varan
tehditlerin yayg›nlaflt›¤›na flahit oluyoruz.

Ne var ki, tek bafl›na sermayenin küreselleflmesi, enerjinin hep belli odaklara akmas›,
güçlünün gücünü ötekini bask› alt›na almak için kullanmas›, savafl›n, terörün, istikrars›zl›¤›n
da küreselleflmesine zemin haz›rl›yor.

Dünyan›n bu kadar küçüldü¤ü, bütün toplumlar›n birbirini do¤rudan etkiledi¤i bir zamanda
hiç kimsenin, hiçbir toplumun,  hiçbir devletin ötekine bigane kalma, s›rt›n› dönme lüksü
yoktur, olamaz.

Bugün hiçbir devlet, s›n›rlar›na afl›lmaz duvarlar örerek, dünyadaki geliflmelere karfl›
kay›ts›z kalma imkân›na sahip de¤ildir.

Bunu deneyenlerin, ayakta kalamad›klar›n›, geç kalm›fl flekilde dünya üzerindeki yar›fla
bir flekilde dahil olduklar›n› gördük.

Burada önemli soru fludur: Dünyan›n gidifline seyirci mi kal›nmal›, yoksa dünyan›n gidiflini
etkileyecek ad›mlar m› at›lmal›?

Güçlü bir hükümet, güçlü bir iktidar, uza¤› görebilen bir
politik yaklafl›m, Türkiye’nin tüm parametrelerinin yeniden
flekillenmesini sa¤lam›flt›r.
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Geliflmeler uzaktan m› izlenmeli, yoksa sahaya m› inilmeli? Edilgen mi olmal›, yoksa
etken mi olmal›?

En önemlisi ülkenin ç›karlar›, âlî menfaatleri hangi hamleleri gerekli k›l›yor, nas›l bir tutum
tak›nmay› gerektiriyor?

Hiç kuflkusuz bu sorular›n cevab›n›, bu sorular› kendisine soran ülkenin flartlar›
belirleyecektir.

Türkiye olarak y›llar boyu jeostratejik önemimize çok vurgu yapm›fl›z ama, bu stratejik
önemin bar›nd›rd›¤› imkanlar› harekete geçirmeyi, d›fla dönük aktif bir politika izleyerek
ülkemizin gücünü dünyaya hissettirmeyi ihmal etmifliz.

Üzülerek ifade etmek durumunday›m ki, Türkiye’yi belirleyici rol oynamaktan, d›fla dönük
aktif bir politika izlemekten uzak tutan etkenler, Türkiye’nin harici flartlar›ndan ziyade
dahili flartlar› olmufltur.

Türkiye, gerek bölgesinde, gerekse dünya genelinde, aktif ve belirleyici bir rol oynama
mekanizmalar›na sahipken, içine kapanmay›, dengeler ad›na sahip oldu¤umuz imkânlar›n
üstünü örtmeyi, içe kapanmay› seçmifltir.

Ço¤u durumda da dengelerin d›fl›nda kalarak, ç›karlar›n› koruyabilecek etkinli¤i
gösterememifl, varl›¤›n› hissettirememifltir. Bu içe kapanmac› zihniyetin büyük bir
özgüven eksikli¤inde oldu¤u muhakkakt›r.

Nitekim bugün bile birçok tart›flma konusu üzerinden bu eski yaklafl›m gün yüzüne
ç›kmaktad›r.

Evet, bugün itibariyle net olarak söylüyorum.

Türkiye iç ve d›fl sorunlar›n› çözmede o psikolojik efli¤i aflm›flt›r.

Türkiye, art›k her alanda ç›tay› yükseltmifltir.

Demokratik istikrar›m›z ile ekonomik kalk›nmam›z paralel bir büyüme içindedir.

Devlet-Millet kaynaflmas› en üst düzeye ulaflm›flt›r.

Türkiye, imkânlar› ve kaynaklar›yla büyük bir ülke, büyük
bir devlet,  büyük bir millet oldu¤unu hissetmifltir.
Gelinen noktadan geriye gidifl olmayacakt›r.

fiimdi, dünya ile konuflurken eflit flartlarda konuflan, özgüven sorunlar› yaflamayan bir
Türkiye var.

2003-2007 döneminde ülkemiz uluslararas› sahnede grafi¤ini en yükse¤e ç›karm›flt›r.

Türkiye, bir yandan 11 Eylül terörist sald›r›lar›n›n akabinde dünyada ortaya ç›kan özgürlükleri
daraltma e¤iliminin aksine özgürlükleri ve demokrasiyi geniflletip derinlefltiren bir ülke
olmufltur.
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Efl zamanl› olarak dünya devletleri aras›nda kalk›nma h›z›n› en çok art›ran ülkelerden biri
haline gelmifltir.

Yine Türkiye, AB’yle tam üyelik müzakerelerini bafllatan bir ülke olarak dünya genelinde
ilgi oda¤›na dönüflmüfltür.

Aktif bar›fl diplomasisinin yan›s›ra, uluslararas› operasyonlarda oynad›¤› rol ve insani
yard›m dahil, küresel bar›fla çok yönlü katk›lar›n›n bu dönemde daha da görünür hale
gelmesi de Türkiye’yi ön plana tafl›m›flt›r.

Ülkemiz, dünya bar›fl ve istikrar› için karmafl›k ve zorlu
bir co¤rafyada istikrar ve güvenlik üreten bir ülke olmufltur.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh”
ilkesinin bir neticesi olarak bölgesel ve küresel bar›fla katk›da bulunmak için elinden
gelen gayreti yapmaya da devam etmektedir.

‹spanya ile eflbaflkanl›¤›n› yapt›¤›m›z “Medeniyetler ‹ttifak›” projesi küresel bar›fla,
diyaloga ve uzlafl›ya çok önemli bir katk› yapacakt›r.

Türkiye’nin y›llard›r sürüp giden Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci, müzakerelerin 3 Ekim
2005 tarihinde bafllamas›yla, Hükümetimiz döneminde en somut bir noktaya ulaflm›flt›r.

Di¤er taraftan, Türkiye-ABD iliflkilerinde baz› inifl-ç›k›fllar yaflanm›flsa da, son tahlilde
dost ve müttefiklerimizle iliflkilerimiz bizim iktidar›m›zla gerçekçi ve sa¤lam bir temele
kavuflmufl; diyalog ve iflbirli¤i alanlar› daha da stratejik bir mahiyet kazanm›flt›r.

Bugün Afganistan’dan Irak’a, çok tarafl› güvenlikten enerji konular›na kadar çok genifl
bir yelpazede iflbirli¤i süreci derinlefltirilmektedir.

Türkiye komflular›yla da bar›fl, istikrar ve iflbirli¤ine yönelik politikalar›n› dirayetle
sürdürmüfltür.

Bu dönem zarf›nda tüm komflular›m›zla sorunlar›m›z›n en asgari düzeye çekilmesi
yönünde önemli baflar›lar sa¤lanm›fl, önal›c› yaklafl›mlarla çevremizdeki buhranlar›n
Türkiye’yi en asgari düzeylerde etkilemesi sa¤lanm›flt›r.

‹zlenen cesaretli ve kendine güvenen politikalar›n önemli getirileri olmufltur. 

Komflular›m›zla düzelen iliflkiler ekonomide de hissedilmifl ve komflular›m›z›n toplam
ticaretimiz içindeki pay› bu dönem içinde % 3 gibi son derece düflük bir düzeyden %
33’e yükselmifltir.

Türkiye AB perspektifi ve komflular›yla iyi iliflkiler yan›nda Afrika Birli¤i ve Arap Birli¤i
zirvelerine, Asya’da gerçekleflen iflbirli¤i konferanslar›na da fleref konu¤u olarak davet
edilerek görüfllerini aktarm›flt›r.

Türkiye izledi¤i bar›flç› politikalarla birçok ihtilafta güven duyulan ülke olarak süreçlere
katk› sa¤lamaktad›r.
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Irak’ta tüm gruplarla iyi iliflkide olabilen ve son dönemde geliflen komflu ülkeler inisiyatifinde
baflrol oynayabilen; ‹srail-Filistin sorunda iki ülkeyle de samimi bir diyalog kurarak katk›
verebilen bir ülke durumundad›r.

De¤erli Konuklar,

K›saca K›br›s sorununa da de¤inmek istiyorum.

K›br›s’ta adil, kal›c› ve kapsaml› bir çözüme ulafl›lmas› için aktif bir politika izledik.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ekonomik ve siyasi aç›dan düne göre bugün daha iyi bir
durumdad›r.

Çok iyi biliyoruz ki, K›br›s’ta çözümün de, bar›fl›n da temelinde KKTC’nin ekonomik ve
sosyal olarak güçlendirilmesi yatmaktad›r.

24 Nisan referandumunda “Evet” diyen Türk taraf› çözümden yana, bar›fltan yana,
uzlaflmadan yana taraf pozisyonunu elde etmifltir.

KKTC, ‹slam Konferans› Örgütü toplant›lar›nda Annan Plan›nda oldu¤u gibi K›br›s Türk
Devleti ad›yla temsil edilmeye bafllam›flt›r.

Say›n Talat, KKTC Cumhurbaflkan› s›fat›yla ve resmi davetle Pakistan Devlet Baflkan›
Pervez Müflerref ile görüflmüfl, ayr›ca birçok ülkeye davet edilmifltir.

KKTC’deki ekonomik kalk›nma çarp›c› boyutlardad›r.

Milli Gelir 10 bin dolar›n üzerine ç›km›fl, 2002’ye kadar turizmde 6 bin yatak kapasitesi
art›fl› sa¤lan›rken, 2002 y›l›ndan buyana yap›lanlar ve 2009’a kadar yap›lacaklarla 7 y›lda
20 bin yatak kapasitesine ulafl›lm›fl olacakt›r.

2001 y›l›na kadar 27 y›lda 325 km köy yolu yap›lm›flken, son üç y›lda yap›lan yol yaklafl›k
300 km.dir.

Gerçeklefltirilen altyap› yat›r›mlar› ve sa¤lad›¤›m›z
desteklerle amac›m›z KKTC’nin kendi ayaklar› üzerinde
durabilen güçlü bir yap›ya kavuflmas›d›r.
Diplomatik çabalar›m›z da elde edilmifl kazan›mlardan geri ad›m atmadan bizim için milli
bir dava olan bu konuda kardefllerimizin ç›karlar›n› en genifl anlam›yla koruyacak flekilde
sürecektir.

De¤erli Konuklar,

‹zledi¤imiz siyaset ülkemizin meselelerini bütünlük içinde ele alma siyasetidir.

Bu bütünlüklü siyasetin sonuçlar› ekonomiden sosyal politikalara kadar her alanda
al›nmaktad›r.



Bak›n›z; Türkiye’nin 2002 y›l›nda ihracat› sadece 36 milyar dolar.

Geçti¤imiz y›l gerçeklefltirilen ihracat ise tam 85 milyar dolar.

2003 y›l›na kadar Türkiye’nin çekti¤i uluslar aras› yat›r›m miktar› 1 milyar dolar.

2006 y›l›nda 19,8 milyar dolar.

Sadece bu y›l›n Ocak ay›nda 6,1 milyar dolar.

Türkiye’yi bu noktalara, bu rekor seviyelere tafl›yan, iflte o on y›llard›r devam eden içine
kapanma politikas›n›n k›r›lmas›d›r.

Bugün çok flükür Türkiye, komflular›n›n tamam›yla iyi iliflkiler kuran, hem kendi lehine,
hem de komflular› lehine ad›mlar atan, stratejiler belirleyen bir ülke olmufltur.

Yunanistan’la, Bulgaristan’la, Romanya’yla, ‹ran’la, Suriye’yle iliflkilerimiz yeniden ele
al›nm›flt›r.

‹flte ihracat›n iki kattan fazla artm›fl olmas›n›n temel nedeni de bu stratejidir.

Türkiye etraf›nda öcüler üreterek hiçbir mesafe kaydedememifltir. 

Türkiye’nin hem komflular›yla, hem de Ortado¤u ülkeleriyle yak›n temas içinde olmas›ndan
rahats›zl›k duyanlar var.

fiimdi benim Türk Dünyas› ile Ortado¤u ülkeleri ile, Balkanlar’la iliflki ve iletiflim zemini
oluflturmamdan daha do¤al ne olabilir?

Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik için bütün gücümüzle çal›flmam›z dünyan›n geri kalan
bölgelerine s›rt›m›z› dönmemizi gerektirmez.

Baflta belirttim, art›k yoksulluk, terör gibi olgular da h›zla küresellefliyor.

Avrupa Birli¤i’nin de içe kapan›p, sahip oldu¤u medeniyeti,
sahip oldu¤u zenginli¤i ilelebet sürdürme flans› yok.
Geliflmeleri takip etmek ve bunlara karfl› önlem almak gibi bir zorunlulu¤u var.

‹flte Türkiye, her fleyden önce Avrupa Birli¤i’ne bu aç›l›m› getirecektir.

Do¤u ile Bat›’n›n diyalogunu, uzlaflmas›n›, anlaflmas›n›, birbirini anlamas›n› Türkiye
sa¤layacakt›r.

Bunu görmeyenler olabilir, nitekim var da.

Kendi iç politik kayg›lar›n› AB gündemine tafl›yan, tafl›maya çal›flan kesimler var.

Bunlar›n yönlendirmesi sonucunda AB’nin de Türkiye’ye iliflkin yanl›fl kararlar ald›¤›na,
zaman zaman çifte standarda varan tav›rlar tak›nd›¤›na flahit oluyoruz.

fiunu alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum: Herkes, ald›¤› karar›n, att›¤› ad›m›n nerelere
gidece¤ini ince ince hesap etmek durumundad›r.
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Birilerinin arzular›n›n, heveslerinin pefline tak›l›p, Türkiye’nin önüne set çekmeye çal›flmak,
döner, kendilerine de zarar verir.

Biz, AB’nin son zirvede ald›¤› kararlardan dolay› AB politikam›z› de¤ifltirmifl de¤iliz.

Biz standartlar›m›z› yükseltmek istiyoruz, yaflam flartlar›n›,
demokratik flartlar›, ekonomik flartlar› daha yükse¤e
tafl›mak istiyoruz.
Bundan sonraki süreçte de ayn› dinamizmle yolumuza devam edece¤iz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum:

‹stikrar ve güven ortam›, Türkiye’nin her alanda at›l›m gerçeklefltirmesinin zeminini
haz›rlam›flt›r.

Güçlü bir hükümet, güçlü bir iktidar, uza¤› görebilen bir politik yaklafl›m, Türkiye’nin tüm
parametrelerinin yeniden flekillenmesini sa¤lam›flt›r.

‹nsan haklar›nda, demokratikleflmede, ekonomik iyileflmede kaydedilen sevindirici
ilerlemeler, zincirleme olarak baflta d›fl politika olmak üzere di¤er alanlar› da olumlu
yönde etkilemektedir.

Türkiye’nin son 4- 4,5 y›ld›r elde etti¤i kazan›mlar, on y›llar boyunca yaflad›¤› krizlerin,
dura¤anl›¤›n, geriye gidifllerin ard›ndan elde edilmifl kazan›mlard›r.

Bunun her zaman hat›rda bulundurulmas› gerekti¤i inanc›nday›m.

40 y›l›n, 50 y›l›n sorunlar›n› çözme gayreti içindeyiz ve hiç flüphesiz bu, zaman alacak
bir süreçtir.

Ancak flu da görülmüfltür ki, Türkiye güçlü bir iktidarla, istikrarla, güvenle hareket etti¤i
zaman, tüm sorun alanlar›na çözümler üretebilecek, hak etti¤i konuma ulaflabilecek bir
ülkedir.

‹ktidar dönemimiz bunu net bir flekilde ortaya koymufltur.

Bundan sonraki süreçte de bu anlay›fl devam edecektir.

Hedef, 2013 y›l›nda Türkiye’yi bugünkünden çok daha ileriye götürmek, çok daha
müreffeh ve güvenli bir konuma yükseltmektir.

Gayri safi milli has›las› 1 trilyon olan, kifli bafl›na geliri 10 bin dolar› aflan, d›fl ticareti 250
milyar dolara ulaflm›fl bir Türkiye, bugünkünden çok daha farkl› bir Türkiye olacakt›r.

Türkiye, o zaman, hem bölgesinde, hem de dünya üzerinde hak etti¤i konumu elde
etmifl olacakt›r.

Ve bu da asla hayal de¤ildir.



Bunu hayal olarak görenlerin, geride kalan 4,5 y›lda yapt›klar›m›za flöyle bir göz atmas›
bile yeter.

Türk milleti, azim, inanç ve kararl›l›kla hareket etti¤i zaman aflamayaca¤› hiçbir engel
yoktur.

Yeter ki, el birli¤i, güç birli¤i yaps›n.

Yeter ki, enerjisini k›s›r tart›flmalarla zayi etmesin.

Yeter ki, hamaset ve içi bofl sloganlarla de¤il, gerçekçi ve ak›lc› politikalarla hareket
etsin.

Yüre¤inde Türkiye sevdas› tafl›yan herkesin yapmas› gereken bu ülkeye katma de¤er
üretmektir, proje üretmektir, istihdam sa¤lamakt›r, yat›r›m yapmakt›r. 

Bu ülkeye sevgimizi bu ülkeye yapt›¤›m›z hizmetle göstermeliyiz. 

Ben, bu duygu ve düflüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha bu ortam› haz›rlayanlara
teflekkür ediyor, baflar›lar diliyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.
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NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMASI
21.03.2007

Aziz Vatandafllar›m,

Sevgili Kardefllerim,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün, kültürümüzde esasl› bir yeri bulunan Nevruz Bayram›n› kutluyoruz. 

21 Mart, Orta Asya'dan Avrupa içlerine kadar uzanan müflterek kültür co¤rafyam›z için
çok önemli bir gündür.

Binlerce y›ll›k kültürümüzü yans›tan bugünü tabiat›n yenilenifli, dirilifli, tazelenmesi olarak
görüyoruz.

Bugün bizim için önemli bir bayramd›r; zira bugün bahar›n bafllad›¤›, topra¤›n dirildi¤i
gündür.

Bugün bizim için önemlidir; zira bizler topra¤› ana gibi sahiplenen, ona "toprak ana" diye
hitap eden, topraktan yarat›ld›¤›m›za inanan, nihayetinde yine toprak olaca¤›m›z› bilen
bir medeniyetin mensuplar›y›z.

fiiirleriyle, türküleriyle bu topraklar› boydan boya saran gönüllerin ozan› Afl›k Veysel'in
de dedi¤i gibi, insan›n en sad›k dostu kara toprakt›r.

Bu yüzden topra¤›n diriliflini, tabiat›n dirilifli olarak kabul etti¤imiz gibi, ayn› zamanda
insanl›¤›n yüre¤inin yeniden yeflermesi, insani de¤erlerin yeniden dirilifli olarak görüyoruz.

Bugünden sonra nas›l ki tabiat bütün renkleriyle, bütün çeflitlilikleriyle, bütün zenginlikleriyle
birlikte yeflerip bereketleniyorsa bizler de öyle yapaca¤›z.

Bu günü bütün milletimizle el ele, gönül gönüle kutlayaca¤›z.

Birbirimize her zamankinden daha s›k› sar›laca¤›z, daha s›k› kenetlenece¤iz; bütün
unsurlar›m›z›n, bütün farkl›l›klar›m›z›n bu topra¤›n, bu vatan›n asli unsuru oldu¤unu bilerek
ba¤r›m›za basaca¤›z.

Bugünü Allah'›n türlü zenginliklerle donatt›¤› tabiata bak›p, insanl›k için örnek alman›n
y›ldönümü olarak görüyoruz.

Bir a¤aç gibi benli¤imize sahip ç›k›p, bir orman gibi
kardeflçesine yaflamay› ö¤rendi¤imiz vakit, bütün kalbimle
inan›yorum ki, millet olarak hiçbir erozyona u¤ramayacak,
hiçbir yang›na teslim olmayaca¤›z.
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Tabiat nas›l farkl›l›klar›yla, çeflitlilikleriyle zenginlik arz
ediyor, bereketleniyorsa, bizler de aynen bu flekilde
çeflitliliklerimizden, farkl›l›klar›m›zdan taviz vermeden
güçlü bir birliktelik kurulaca¤›n› bilmeliyiz.
Naz›m Hikmet'in bir fliirinde ifade etti¤i gibi…"Yaflamak bir a¤aç gibi tek ve hür ve bir
orman gibi kardeflçesine…"

Bir a¤aç gibi benli¤imize sahip ç›k›p, bir orman gibi kardeflçesine yaflamay› ö¤rendi¤imiz
vakit, bütün kalbimle inan›yorum ki, millet olarak hiçbir erozyona u¤ramayacak, hiçbir
yang›na teslim olmayaca¤›z.

Millet olarak bunun en iyi örneklerinden birini, üç gün önce y›ldönümünü idrak etti¤imiz
Çanakkale Zaferi'nde sergiledik.

Her y›l, tabiat›n yeniden dirilifli manas›na gelen Nevruz'la ayn› günlerde milletimizin
yeniden diriliflini, yeniden var oluflunu temsil eden Çanakkale Zaferimizi kutluyoruz.

Bu anlaml› tevafuk, büyük milletimiz için büyük manalar tafl›yor.

O gün, bu topraklar yeni bir ruh kazanm›fl, ülkemizin dört bir yan›ndan gelen flehitlerimizin
kanlar›yla sadece bir co¤rafya olmaktan ç›karak bir vatan haline dönmüfltür.

Ayn› dayan›flma, ayn› ruh birlikteli¤i içinde bu vatana, bu ülkeye sonsuza dek sahip
ç›kaca¤›z.

Vatan›m›z›n, ülkemizin, bayra¤›m›z›n, istiklalimizin ortak oldu¤unu asla unutmayaca¤›z.

Bunlar kadar önemli bir hususu daha, bütün bunlar›n d›fl›nda istikbalimizin de ortak
oldu¤unu hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z.

Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip olman›n, bu devletin vatandafl› olman›n onurunu, flerefini

73 milyon vatandafl›m›zla birlikte yürekten paylafl›yoruz.

Artvin'den Çanakkale'ye, Hakkâri'den Mu¤la'ya, Sinop'tan Mersin'e kadar heyecanlar›m›z,
taleplerimiz birdir.

Bu ruh, Orta Asya'dan Balkanlar’a, Çin Seddi’nden Mostar'a kadar uzanan genifl
co¤rafyadaki milletlerin ortak ruhudur.

Sevinçlerimiz bir, üzüntülerimiz bir, dertlerimiz birdir.

Bu ülke, 73 milyon insan›m›z›n yurt edindi¤i koruyucu bir çat›d›r.

Bu topraklara düflen her ya¤mur damlas›n›n bereketinden kardeflçe, dostça, adilce
yararlan›r›z.

Birimizin yüzünü güldüren hadise, binimizin yüzünü güldürür, birimizin can›n› yakan ac›lar,
binimizin can›n› yakar.
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Bu yüzden sevinçlerimize gölge düflmemesi, bayramlar›m›z›n yasa dönüflmemesi için
hep birlikte mücadele edece¤iz.

Bizim millet oluflumuzun temelinde siyasi birlikteli¤imiz gibi, vicdani ve kalbi birlikteli¤imiz
vard›r.

Birbirimizin gönlünü yaralamad›kça bu ulvi birlikteli¤i bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

De¤erli Kardefllerim,

Nevruz Bayram› dolay›s›yla ülkemizin dört bir yan›nda atefller yak›lacak.

Kazakistan'da, K›rg›zistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Tataristan'da ve di¤er
kardefl ülkelerde de meflaleler tutuflturulacak.

Bölgemizdeki dost ve kardefl halklarla ortak bayram›m›z› kutlayaca¤›z.

Bizim arzumuz birli¤imize, kardeflli¤imize, kasteden nefret
tohumlar›n›n yak›lan atefllerde yok olup gitmesidir.
Kin ve nefret yayan nifak tohumlar›n›n yerini, sevgi, kardefllik ve bar›fl tohumlar› als›n.

Husumeti bir yana b›rakal›m.

Evet, bizim husumete vaktimiz yok.

"Yeni gün" manas›na gelen Nevruz'un ad›na yak›fl›r biçimde yeni sözler söyleyelim,
sevginin ve bar›fl›n dilini yüceltelim.

T›pk› büyük bilgemiz Mevlana Celaleddin Rumi'nin dedi¤i gibi…

"Dünle beraber gitti canca¤›z›m / Ne kadar söz varsa düne ait / fiimdi yeni fleyler söylemek
laz›m…"

De¤erli Kardefllerim,

De¤erli Konuklar,

Millet olarak hepimizin bir yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyac› vard›r.

Zira dünya statik de¤il, durmadan dönüyor, de¤ifliyor, gelifliyor.

Biliyoruz ki, milletimiz de dünyan›n yaflad›¤› dönüflüme benzer bir dönüflüm yafl›yor.

Milletimiz, her geçen gün kabuklar›n› k›r›yor.

De¤iflen, geliflen, büyüyen Türkiye'yle birlikte milletimizin talepleri ve ihtiyaçlar› da
de¤ifliyor, art›yor.

So¤uk savafl y›llar›n›n düflünceleriyle, eski ideolojilerin dar kal›plar›yla yeni talepleri
karfl›lamak mümkün de¤ildir.

Çok flükür ki, Türkiye o günleri geride b›rakt›, eski husumetler art›k muhatap bulam›yor.
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Türkiye'nin yükseltti¤i demokrasi ç›tas› komflular›yla da bar›fl›n ve adaletin öncüsü oldu.

Yeni günlerin, taze baharlar›n arifesindeyiz.

Bekledi¤imiz bahar geldi¤inde, milletimiz yenilenerek, tazelenerek daha emin ad›mlarla
yürüyüflüne devam edecektir.

Bak›n›z, geride b›rakt›¤›m›z dört y›l› geçen zaman, milletimiz için gerçekten bir yenilenmenin,
tazelenmenin bafllang›c› olmufltur.

Türkiye bunal›mlar›n›, korkular›n›, komplekslerini bir kenara b›rakm›fl, büyük bir at›l›m
gerçeklefltirmifltir.

Y›llard›r özlem duydu¤u güven ve istikrara kavuflmufltur.

Ülkemizin itibar› artm›fl, milletimiz kaybetti¤i özgüveni yeniden kazanm›flt›r. 

fiimdi, durmadan büyüyen, durmadan kendini yenileyen, h›zla geliflen bir Türkiye var.

Milli de¤erlerimize, manevi dokumuza s›k› s›k›ya sar›ld›¤›m›z sürece, 

birlikte hareket etti¤imiz takdirde bu ülke daha da büyüyecek, zenginleflecektir.

Bu hislerle, 21 Mart Nevruz Bayram›n›z› bir kez daha kutluyor, bu taze bahar coflkusunun
ülkemize, milletimize, komflular›m›za ve bütün insanl›¤a hay›rl›, bereketli günler getirmesini
temenni ediyorum.
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SOSYAL D‹YALOG TOPLANTISI
22.03.2007

Mahalli ‹dareler Genel müdürlü¤ü / Yol ‹fl Sendikas›

De¤erli Arkadafllar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, toplumsal geliflme için çok önemli olan “sosyal diyalog” konusundaki bu
toplant› vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek
istiyorum.

Bir kamu kuruluflu ile sivil toplum örgütü taraf›ndan birlikte düzenlenen bu toplant›ya
hem kamu yöneticilerinin hem de sivil toplum örgütü temsilcilerinin kat›ld›¤›n› görüyoruz.

Bu dayan›flma tablosu, ayn› zamanda ülkemizin sosyal diyalogda kat etti¤i mesafeyi de
göstermektedir.

Ülkemiz için hayati önem arz eden “Sosyal diyalogun” bafllang›ç noktas› iflte budur.

Buradaki, bu birlik ve beraberlik tablosudur.

Bana göre, devlet ile milletin buluflmas›, milletin temsilcileri ile devletin temsilcilerinin
ayn› istikamete birlikte yürümesi, meselelerini birlikte konuflmas›, çözümleri birlikte
üretmesi sosyal diyalogun ön flart›d›r.

Yak›n zamanlara kadar toplumdaki devlet alg›lamas›, buyurgan, vatandafl›yla aras›na
mesafeler koyan, kendi kendine konuflan, vatandafl›n› dinlemeyen bir anlay›flt›.

Hatta halk aras›nda çat›k kafll›, diyaloga kapal› insanlara “hükümet gibi adam” denilirdi.

Çünkü itiraf edelim ki, yönetimler çat›k kafll›yd›, halkla eflit iliflki kurmaya, diyaloga,
tart›flmaya kapal›yd›.

Oysa biliyoruz ki, demokrasinin en önemli boyutu diyalogdur, istiflaredir, farkl› fikirlere
aç›k olmakt›r, konuflarak, müzakere ederek meselelere çözüm yollar› aramakt›r.

Çok flükür, Türkiye art›k o eski Türkiye de¤ildir, demokratik kültürünü olgunlaflt›ran,
gelifltiren bir Türkiye’dir.

Vatandafl›na kafl çatan de¤il, birlikte düflünen, birlikte karar alan bir demokratik medeni
anlay›fl yönetime hâkim olmufltur.

Türkiye’nin birikmifl sorunlar›n› çözebilmesi için yürümesi
gereken yol da diyalog, kat›l›m, uzlaflma ve mutabakat
yoludur.
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Evet, modern ça¤da art›k, çat›k kafll› devlet adam› anlay›fl› tedavülden kalkm›flt›r.

Halk›n yönetime kat›lma mekanizmalar› aç›lm›fl, yönetim kat›l›mc› bir hüviyete bürünerek
kap›lar›n› halka açm›flt›r.

Bu medeni anlay›fl›n yönetime yans›mas› hem demokratik istikrar› hem de toplum ile
devletin birbirine karfl›l›kl› güvenini sa¤lam›flt›r.

Türkiye’nin birikmifl sorunlar›n› çözebilmesi için yürümesi gereken yol da diyalog, kat›l›m,
uzlaflma ve mutabakat yoludur.

Bugünlerde mutabakat aray›fllar›, diyalog kap›lar›n› aç›k tutmak adeta bir zaafm›fl gibi
yorumlan›yor.

Oysa, mutabakat aray›fl›, diyaloga aç›k olmak bir zaaf de¤il aksine bir erdemdir.

Otoriter zihniyetler birlikte düflünmeyi, ortak ak›lla hareket
etmeyi, demokratik kat›l›m› göze alamayan zihniyetlerdir.
Bu anlay›flta olanlar devleti halktan, halk›n taleplerinden soyutlanm›fl bir alan olarak tarif
ediyorlar.

“Devletli” olmay› millete hizmet göreviyle de¤il, imtiyazl› olmakla efl anlaml› görüyorlar.

Hatta zaman zaman bilinç altlar›ndaki otoriter yönetim anlay›fllar›n› aç›¤a vuruyorlar.

Devletin baz› makamlar›n›n, baz› mevkilerinin milletten esirgenebilece¤ini, demokrasinin
hudutlar›n›n esas›nda o kadar da genifl olmad›¤›n› söylüyorlar.

Hay›r, devletin içinde hukuksuz özel alanlar olmas›, bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu arkaik yaklafl›mlar asla kabul
edilemez.

Türkiye, demokrasi birikimiyle, 83 y›ll›k Cumhuriyetiyle bu tür yaklafl›mlar› çok gerilerde
b›rakm›flt›r.

De¤erli arkadafllar,

Bugün geldi¤imiz noktada milletimiz için sosyal diyalog her zamankinden daha çok
önemli hale gelmifltir.

Bunun için sivil toplum örgütlerimize, siyasi partilerimize, devlet kurumlar›na büyük
sorumluluklar düfltü¤ünü söylememiz gerekir.

Zira ne ekonomi, ne d›fl politika, ne sosyal politikalar art›k tek tarafl› yaklafl›mlarla ele
al›namaz.

Dün,  ifl alemi, ifl dünyas› ile çal›flanlar›n menfaatlerinin çat›flt›¤› kabul edilir, bu yüzden
mesela toplu sözleflme süreçleri çok zorlu tart›flmalara, hatta kavgalara sebep olurdu.
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fiimdi art›k, çal›flma hayat›n›n bütün taraflar› menfaatlerinin ortak oldu¤unu, üretim
olmadan eme¤in hakk›n›n korunamayaca¤›n› iyi biliyorlar.

Siyasi hayatta çat›flma varsa, yani çat›da kavga ve gürültü
varsa bunun topluma sirayeti de çat›flma ve kavga fleklinde
oluyordu.
Son y›llarda görüldü¤ü üzere siyasi güven ve istikrar›n yerleflmesi yukar›dan afla¤›ya bu
tabloyu de¤ifltirmifltir.

Merkezi yönetimdeki güven ve istikrar tablosuyla birlikte yerel yönetimlerimiz de güç
bulmufltur.

Çünkü bizim yönetim anlay›fl›m›z tekelci, merkeziyetçi, otoriter bir yönetim anlay›fl› de¤il
paylafl›mc›, kat›l›mc›, demokrat bir anlay›flt›r.

De¤erli Arkadafllar…

Kamu yönetiminde etkinli¤i, verimlili¤i, fleffafl›¤›, hesap verebilirli¤i olmazsa olmaz flartlar
olarak görüyoruz.

Yerel yönetimlerde att›¤›m›z ad›mlar da bu ilkelerimizi hayata geçirmek içindir.

Türkiye’nin özeti olarak gördü¤üm ‹stanbul’un yönetiminden Baflbakanl›¤a gelen bir
yönetici olarak kamu yönetimindeki aksamalar›n bedelinin ne oldu¤unu yaflayarak
biliyorum.

Türkiye’nin gerçeklerinden yola ç›kan ve çözümler üreten hükümetimiz merkezî yönetim
ve yerel yönetimlerde "iyi yönetiflim" ilkelerinin hayata geçirilmesi için kamu yönetimini
demokratiklefltirme ve yeniden yap›land›rma çal›flmalar›na h›z vermifltir. 

Neler yapt›¤›m›za k›saca de¤inmek istiyorum:

Yerel yönetimlerin teflkilât yap›lar›, görev ve yetkileri ve çal›flma yöntemlerine iliflkin
önemli düzenlemeler yapt›k.

Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk verdik;
merkezî idare ile yerel yönetimler aras›ndaki yetki ve kaynak da¤›l›m›n›n geleneksel
yap›s›n› de¤ifltirdik.

Bu düzenlemelerle, merkezi idarenin yürüttü¤ü ama yeterince etkin ve verimli olamad›¤›
kamu hizmetlerinin büyük ço¤unlu¤unu mahalli idarelerimize devrettik. 

Gerçeklefltirdi¤imiz reformlarla, yerel düzeyde kat›l›m› ve demokratik vatandafll›¤›
güçlendirdik.

Yerel yönetimlerin kurumsal ve mali yap›s›n›, hukuki çerçevesini, liderlik ve yürütme
kapasitesini güçlendirdik.
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Bu talep ve ihtiyaçlara cevap olmak üzere dört tane temel kanun ç›kard›k: 

• Belediye Kanunu

• Büyükflehir Belediyesi Kanunu

• ‹l Özel ‹daresi Kanunu

• Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu.

Bu kanunlar ile;

Özerk bir mahallî idarenin gere¤i olarak mahalli idareler üzerindeki idarî vesayet
uygulamalar›n›n ço¤una son verirken idarenin bütünlü¤ünü ve hukuka uygunlu¤u
sa¤layacak mekanizmalar da öngördük.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›na uygun olarak, merkezi hükümetle yerel
yönetimler aras›nda yetki ve görev bölüflümü yeniden yap›land›rd›k.

Yerel yönetimlerin görev alanlar›n› geniflleterek yetkilerini art›rd›k. 

Vatandafllar›n yönetime kat›labilmesini ve halk ile mahalli
idareler aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesini ve sorunlar›n
belediyeye aktarabilmesini sa¤layacak yeni düzenlemeler
yapt›k.
Mahalli idarelerin; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kurulufllarla
iflbirli¤i yapmalar›n› kolaylaflt›rd›k.

Nüfusu 50 binden fazla olan belediyeler ile il özel idarelerine, temel hedeflerini ve bu
hedeflere ulaflmak için gerçeklefltirecekleri faaliyetleri kapsayacak flekilde befl y›ll›k
stratejik plan yapma zorunlulu¤u getirdik.

Bugün Mahalli ‹dareler, kendi görev ve sorumluluk alanlar›nda olan hizmetleri bizzat
yapabilecekleri gibi, bu hizmetler, hizmet sat›n alma, iflletme veya ifllettirme gibi
yöntemlerle de gördürmeye yetkili olmufllard›r.

‹çiflleri Bakanl›¤›nca belirlenecek norm kadro ilke ve standartlar›na uygun olmak flart›yla,
hiçbir yerden izin veya onay almaks›z›n, sadece yetkili meclislerinin alaca¤› karar ile
teflkilatlanma ve personel istihdam politikas› belirleme yetkisine kavuflmufllard›r.

Baz› idari ifllemlerin h›zl› bir flekilde gerçekleflmesini önleyen bürokratik engeller
kald›r›lm›flt›r.

Daha etkin bir yerel meclisi yap›s› oluflturulmufl,  yerel seçilmifllerin özlük haklar›
iyilefltirilmifltir.

Yerel nitelikte oldu¤u halde, y›llard›r merkezi idare kurulufllar› taraf›ndan yürütülen pek
çok hizmet mahalli idarelere devredilmifltir.
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Siz de¤erli kat›l›mc›lar›n görevlerine bakt›¤›m›zda, yeni ‹l Özel ‹daresi Kanununda yap›lan
düzenlemelere biraz daha de¤inmeden geçemeyece¤im.

Zira biz, bu anlatt›klar›mla yetinmedik. ‹l Özel ‹darelerinin görev alanlar›n› genifllettik,
yetkilerini art›rd›k.

Bu anlamda il özel idarelerine; belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki gayris›hhi müesseseler ile
umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek gibi yeni
yetkiler verilmifltir.

‹l Genel Meclisi daha demokratik ve etkin bir yap›ya kavuflmufltur.

‹dari vesayet daralt›lm›flt›r,

Sivil toplum örgütleriyle ‹l Özel ‹dareleri aras›ndaki iflbirli¤i ve iletiflim art›r›lm›flt›r,

‹l Genel Meclisi ve ‹l Encümen üyelerinin özlük haklar› iyilefltirilmifltir,

Vali, ‹l Özel ‹daresinin bafl› ve tüzel kiflili¤inin temsilcisidir,

‹l Özel ‹darelerinde nitelikli personel çal›flt›r›lmas› kolaylaflt›r›lm›flt›r,

Tafl›t al›mlar›ndaki mevcut Bakanlar Kurulundan izin alma zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r.

Bak›n›z burada fluna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Her alanda oldu¤u gibi bu alanda da her ne yapt›ysak Türkiye’nin güçlenmesi için yapt›k,
bundan sonra da ne yaparsak Türkiye için, milletimizin refah› ve huzuru için yapaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar,

Son Valiler Toplant›s›nda ayr›nt›lar›yla konufltu¤umuz bir hususu burada özetle belirtmek
istiyorum.

Yerel yönetimlerle öteden beri yak›ndan ilgili oldu¤um için yerel kalk›nman›n Türkiye’nin
en önemli meselesi oldu¤una inanc›m› koruyorum.

Bu yüzden KÖYDES ve BELDES projelerimizle bölgesel kalk›nma sorunlar›m›za Cumhuriyet
tarihimizin en büyük cevab›n› üretti¤imizi düflünüyorum.

Sizlerden de bu konuda azami dikkat rica ediyorum.

Köy ve beldelerimizin kalk›nmas› valilerimizin, kaymakamlar›m›z›n, ‹l Genel Meclisi
üyelerimizin, belediye baflkanlar›m›z›n en önemli meseleleri aras›ndad›r. 

KÖYDES projesi bölgesel adalet ad›na bu güne kadar at›lan ad›mlar›n en büyü¤üdür.

Sadece bu projeyle Türkiye’nin iki y›lda nereden nereye geldi¤ini özetle takdim etmek
istiyorum.

Bak›n›z iki y›lda bu projeyle neler yapm›fl›z.

Proje kapsam›nda 2005 y›l›nda, içme suyuna 100 milyon YTL, yol çal›flmalar›na 100
milyon YTL olmak üzere toplam 200 milyon YTL ödenek tahsis edilmifltir. 
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‹çme sular› alan›ndaki çal›flmalar neticesinde 2005 y›l›nda susuz 239 köyümüz ile 557
köy ba¤l›s› içme suyuna kavuflmufltur.

Yeterli ve flebekeli içme suyuna kavuflan yerleflim birimlerinde yaflayan toplam nüfus
ise 812 bin 329’dur.

‹çme sular› sektöründeki çal›flmalar neticesinde 2006 y›l›nda susuz 650 köyümüz ile
799 köy ba¤l›s› içme suyuna kavuflurken suyu yetersiz 4 bin 304 köyümüz ile 2 bin 825
köy ba¤l›s› yeterli içme suyuna kavuflmufltur.

Yeterli ve flebekeli içme suyuna kavuflan toplam 8 bin 578 yerleflim biriminde yaflayan
nüfus ise 2 milyon 168 bin 883’tür.

22006 y›l›nda yol sektöründe gerçeklefltirilen çal›flmalar sonucunda, 
22 bin 342 km stabilize yol,
11 bin 664 km birinci kat asfalt yol,
10 bin 899 km ikinci kat asfalt yol,
322 adet köprü,
5 bin 081 adet menfez,
694 km ham yol,
377 km beton yol,
2.633 km tesviye yol yap›m› tamamlanm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bu anlatt›klar›m› gerçeklefltiren zaten sizlersiniz.

Sizlerden ricam bu ülkeye olan inanc›n›z› en üst düzeyde tutman›zd›r.

Biz; büyük bir ülke, büyük bir millet, büyük bir devletiz.

Toplumun bütün katmanlar›n›n gücünü kendi gücünüze katman›z en büyük sermayenizdir.

Türkiye’nin çözemeyece¤i hiçbir meselesi yoktur.

Bölgesel kalk›nma sorunlar›ndan istihdama, flehir ve köylerimizin mamur hale gelmesinden
dünyadaki itibar›m›za kadar her birimizin yapt›¤› her ifl büyük önem tafl›maktad›r.

Bu toplant› vesilesiyle topluma, millete güvenmenin önemini bütün sorunlar›n çözüm
anahtar› olarak gördü¤ümü bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.

Unutmayal›m ki, sosyal diyaloga ihtiyac› olan halk de¤il, yöneticilerdir.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye’ye hizmetlerinizden dolay› hepinizi
yürekten kutluyor, toplant›n›n ülkemiz ve milletimiz için hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri
sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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AVRUPA’NIN GENÇLER‹ ‹STANBUL’DA BULUfiUYOR
23.03.2007

Sevgili Gençler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, bu buluflman›n ruhuna en uygun dünya flehirlerinden biri olan ‹stanbul’da
sizleri a¤›rl›yor olmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Türkiye’ye hofl geldiniz.

Nice medeniyetlere befliklik etmifl, insano¤lunun tarihi gelifliminde büyük pay sahibi
olan Avrupa k›tas›n›n gençleri olarak bugün ‹stanbul’das›n›z.

Sizlerin, farkl› kültür, inanç ve medeniyetlerin as›rlar boyunca dostça, kardeflçe bir arada
yaflad›¤› bu flehirde, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’da buluflman›z bu bak›mdan
da son derece anlaml›d›r.

Sizler dostlu¤u, bar›fl›, sevgiyi, güzelli¤i konuflmak, kültürler aras› yak›nlaflmay› h›zland›rmak
üzere topland›n›z.

Gençler olarak hepiniz taptaze umutlara, büyük bir enerjiye, güzel hayallere sahipsiniz.

Dünyan›n, sizlerin bu büyük dinamizminizden, bu tertemiz idealizminizden çok büyük
kazançlar› olabilir.

Biliyoruz ki insan, hayat›n›n her döneminde gerçe¤i arar.

Hayat›n gayesi de hakikati aramak, insanl›¤a hay›rl› hizmetler yapmak, sevgi ve dostluk
kazanmakt›r.

‹nsan hakikat aray›fl›nda hayat›n baflka hiçbir döneminde gençli¤inde oldu¤u kadar arzulu
olamaz.

Hiçbir baflka dönemde ö¤renme konusunda gençli¤inde ald›¤› kadar büyük mesafeler
alamaz.

Siz genç kardefllerime bir büyü¤ünüz olarak küçük bir tavsiyemi dile getirmek istiyorum:

fiartlar ne olursa olsun lütfen kendiniz için, dünya için, insanl›k için kurdu¤unuz güzel
hayalleri asla kaybetmeyin, ideallerinizden asla vazgeçmeyin.

‹deallerini yitirenler benli¤ini de yitirirler.

Bana göre, Avrupal› olmak, insanl›¤a yeni ufuklar açmak,
dünyaya, hayata, bar›fla katk› sa¤layacak yeni fikirler
üretmek demek olmal›d›r.
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‹deallerinizi, hayallerinizi ak›l, tecrübe ve bilim süzgecinden geçirerek, dünyan›n gerçeklerini
iyi izleyerek hayata geçirmeye çal›fl›n.

Azminizi, inanc›n›z›, heyecan›n›z› hiç kaybetmeyin...

Hayat›n bir kural› var, zaman baz› fleyleri elimizden al›yor, daha sonraki dönemlerimizde
gençli¤imizde oldu¤umuz kadar dinamik, o kadar enerjik, o kadar canl› olam›yoruz.

Ancak bu fiziki gerçe¤e e¤er iç dünyalar›m›zda genç kalarak direnebiliyorsak, o zaman
ideallerimiz heyecanlar›m›z› diri tutmaya devam ediyor.

Bu gençli¤e, bu tazeli¤e, bu genç kalmay› baflarabilen ak›llara ve ruhlara insanl›¤›n çok
büyük bir ihtiyac› var.

Bugün burada, Avrupa’n›n gençlerini bir araya getiren bu buluflmada, sözünü etti¤im
bu ruhu, bu bilinci, bu enerjiyi, bu dinamizmi görmek, gelecek ad›na bana büyük umut
veriyor.

Sizlerin ortaya koydu¤unuz bu dostluk tablosu, dünyan›n
gelece¤inin bugünlerden çok daha mutlu, çok daha ayd›nl›k
ve çok daha güzel olaca¤›na dair hepimize umut veriyor.
Buradan dünyaya verdi¤imiz mesaj›n, sessiz dünya ço¤unlu¤u taraf›ndan mutlulukla
karfl›land›¤›na inan›yorum.

Çünkü insan akl›n›n, bilimin imkanlar›n›n, maddi ve manevi kaynaklar›n›n bar›fl, adalet
lehine kullan›lmas›, sessiz dünya ço¤unlu¤unun en büyük arzusudur.

De¤erli Gençler,

Ça¤›m›zda, Avrupa’n›n dünya üzerinde önemli bir yeri oldu¤unu sizler de biliyorsunuz.

Bu ayn› zamanda farkl› kültür ve medeniyetlerin bulufltu¤u, birbirini zenginlefltirdi¤i bir
zemin olarak Avrupa’ya büyük sorumluluklar yüklüyor.

Bu sorumluluk, insanl›¤›n geri kalan›na karfl› siz gençlerin özellikle duymas› gereken
evrensel sorumluluktur.

Zira, büyük romanc› Dostoyevski’nin dedi¤i gibi “Her insan, her fley karfl›s›nda herkesten
sorumludur."

Bu sorumluluk duygusuyla dünyan›n hem akl›, hem de vicdan› olman›z› sizlere tavsiye
ediyorum.

Her biriniz Avrupa’n›n fark› bir ülkesinden, farkl› bir toplumundan, farkl› bir inanç ve
kültüründen gelen, farkl› hassasiyetlere sahip gençlersiniz.

Ama ayn› zamanda çok önemli bir asgari müfltere¤e sahipsiniz: Avrupal› olmak.
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Stratejik özellikleriyle, güç dengeleriyle, ülkeler aras› menfaat iliflkileriyle, ekonomik
ortakl›klarla, tarihi dinamikleriyle, askeri ve siyasi boyutlar›yla birden çok Avrupal›l›k tan›m›
yap›labilir.

Ama bana sorarsan›z, ben Avrupal› olmay› ideallerden yola ç›karak tarif etmek isterim.

Bana göre, Avrupal› olmak, insanl›¤a yeni ufuklar açmak, dünyaya, hayata, bar›fla katk›
sa¤layacak yeni fikirler üretmek demek olmal›d›r.

Benim inand›¤›m, inanmak istedi¤im, inanmakta ›srar
etti¤im ve ülkem ad›na umut etti¤im Avrupal›l›k bir
co¤rafyaya ait olmaktan ziyade bir idealdir.
Gelece¤in Avrupa’s›n› tarif edecek olanlar sizlersiniz.

Sadece düflüncelerle de¤il, yap›p ettiklerinizle, ortaya koydu¤unuz ifllerle, birikimlerinizle,
duygular›n›zla, ülkelerinize ve insanl›¤a katt›¤›n›z renklerle gelece¤i siz flekillendireceksiniz.

Avrupa’n›n “ihtiyar bir k›ta” olarak ömrünü tamamlamad›¤›n› göstermesi, yeniden insanl›k
idealleri için evrensel de¤erler üretebilmesi siz gençlerin dinamizmine, ak›llar›n›z›
birlefltirmenize, vicdanlar›n›z› diri tutman›za ba¤l›d›r.

‹nan›yorum ki sizlerin tesis edece¤iniz o yeni Avrupa, k›ta tarihini taçland›rmakla
kalmayacak bütün insanl›¤a yeni güzellikler katacakt›r.

‹nan›yorum ki, sizler yeryüzünde bar›fl›n, dostlu¤un ve adaletin yeniden hayat›n ortak
paydas› haline gelmesinde öncülük yapacaks›n›z.

Umudum budur, hayalim budur, sizlerden beklentim budur.

Sevgili gençler,

Farkl› köken, kültür ve inançlardan geldi¤imiz do¤ru, ama sonuçta hepimiz  insan›z.

Bizi birbirimizden uzaklaflt›ran, ›rk›m›z, kültürümüz, dilimiz ve inanc›m›z de¤ildir.

Bizi birbirimizden uzaklaflt›ran, bizi birbirimizden ay›ran, bizi birbirimize yabanc› k›lan ön
yarg›lar›m›zd›r.

‹nsan› insana dost olmaktan ç›karan, düflman haline getiren, dünyay› insan›n bafl›na dar
eden iflte bu karfl›l›kl› önyarg›lar, eksik veya yanl›fl bilgilenmeden kaynaklanan tutum ve
davran›fllard›r.

Birilerinin dedi¤i gibi insan insan›n kurdu de¤ildir. ‹nsan insan›n dostudur, kardeflidir,
yoldafl›d›r.

Birbirimize uzak kalarak, birbirimizi tan›may›, birbirimizi anlamay›, birbirimizi hissetmeyi
ihmal ederek bu önyarg›lar› sadece besleriz.

Birbirimizle konuflmak, birbirimizle tan›flmak, insan olmaya dair o hepimize ait ortak
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duygular› paylaflsak, asl›nda birbirimize hiç de uzak olmad›¤›m›z›, farkl› co¤rafyalarda
ayn› özü tafl›yan birer insan oldu¤umuzu rahatl›kla görebilece¤iz.

Birbirimize  karfl› önyarg›lar›m›z› yenebilsek; dünyan›n
bugünkü ac› tablosu, üzerinden kara bulutlar eksik
olmayan, kan ve gözyafl›na bo¤ulmufl bütün o co¤rafyalar
belki de hiç olmayacak.
Belki bombalar hiç patlamayacak, masum insanlar ölmeyecek, çat›flmalar kavgalara,
kavgalar nefretlere hiç dönüflmeyecek.

Elbette, burada kimin suçlu oldu¤unu aramak için bulunmuyoruz.

‹nsanl›k idealleri bu ac› ve gözyafl› gerçe¤ine yenik düfltü¤üne göre gerçekle yüzleflmek
ve suçu belki de bütün insanl›¤a bölmek mecburiyetindeyiz.

Maalesef insanl›¤›n önünde birkaç seçenek yok; ya büyük bir ço¤unlukla bar›fl›n ve
esenli¤in yan›nda yer alaca¤›z, ya da günden güne hiç kimsenin mutlu olamayaca¤› bir
kargafla ça¤›na do¤ru sürüklenece¤iz.

Ak›l sahipleri için do¤ru olan yolun hangisi oldu¤u çok aç›kt›r.

Bu felaket senaryosunun önüne geçmek için elimizdeki en önemli güç aram›zdaki sevgi
ve dostluk ba¤› olabilir.

Bunun için birbirimize yak›n durmaya, farkl›l›klar›m›zla zenginleflmeye, renklerimizle
güzelleflmeye ihtiyac›m›z var.

Bu topraklar›n yetifltirdi¤i büyük bilge, ayn› zamanda bir evrensel hikmet p›nar› olan
Yunus Emre’nin m›sralar› bak›n as›rlar öncesinden bugünlere nas›l ›fl›k tutuyor, nas›l yol
gösteriyor:

“Gelin tan›fl olal›m, ifli kolay tutal›m.

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”

Evet, sevginin, adaletin, merhametin dilinden daha etkili, daha kal›c› bir dil yoktur.

Biz Türkçe konufluyoruz, siz Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca, Yunanca konufluyorsunuz
ama, sevginin dili, aflk›n dili, merhamet ve adaletin dili birdir.

Türk bilgesi Yunus Emre’nin yüzy›llar öncesinden söyledi¤i de, Alman düflünürü ve flairi
Goethe’nin söyledi¤i de, Rilke’nin, Dostoyevski’nin söyledi¤i de ayn› fleydir.

Yeter ki, dünyay› sadece güç iliflkileriyle, sadece resmi tarihlerin kemiklefltirdi¤i,
kat›laflt›rd›¤› ön yarg›larla okumayal›m.
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Sevgili Gençler,

‹nsanl›¤›n ortak medeniyet birikimi ça¤›m›z› önemli bir dönüm noktas›na getirmifltir.

Art›k toplumlar birbirinin kaderiyle, yaflama standartlar›yla, üretti¤i de¤erlerle do¤rudan
yüz yüzedir.

‹nsanl›¤›n ortak medeniyet birikimini ya bütün insanl›¤›n hizmetine sunaca¤›z ya da
ac›mas›z bir rekabetle güçlü olan devletler güçleri daha az olan toplumlar› bask› ve nüfuz
alt›na alacak.

Biz, binlerce y›ll›k devlet ve medeniyet birikimimizle, tarihin bu merkezi co¤rafyas›nda
bütün gücümüzle medeniyetlerin, devletlerin, toplumlar›n çat›flmadan yaflamas›n›, bar›fl›
ve adaleti esas al›yoruz.

Medeniyetlerin çat›flmas› gerekti¤ini iddia eden uluslararas› provokatörlerin, siyaset
kahinlerinin  düflünceleri insanl›¤a istikamet veremez.

Bar›fl›n savafltan daha güçlü bir irade, daha güçlü bir ak›l gerektirdi¤ini iyi biliyoruz ve
bütün gücümüzle bar›fltan yana irademizi koyuyoruz.

Vicdan sahibi bütün dünya gençli¤inin ve sizlerin de bar›fltan ve adaletten yana oldu¤unuzu
biliyoruz.

Bu güzel bahar gününde medeniyet tarihinin bu muhteflem merkezinde, ‹stanbul’da
sizlerle bu düflüncelerimi paylaflma imkan› bulabildi¤im için son derece mutluyum.

Sizin burada dile getirece¤iniz düflünceleri, gözlerinizdeki ›fl›¤› ve yüre¤inizdeki s›cakl›¤›
da her zaman hat›rlayaca¤›z.

Daima yürekleriniz genç kals›n, düflünceleriniz ayd›nl›k olsun diyor, sizleri, dostlukla,
kardefllikle kucakl›yorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken, hepinize baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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MÜS‹AD GENEL MERKEZ B‹NASININ AÇILIfiI 
24.03.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken ülkemizin büyük sanayicilerinden, hay›rseverli¤ini ismiyle
bütünlefltirmeyi baflarm›fl olan ifl adam›m›z Kadir Has beyefendiye Allah’tan rahmet
diliyorum.

‹fl dünyam›z›n, ülkemizin bafl› sa¤ olsun.

Türkiye, örnek bir ifl adam›n› kaybetmifltir ama, ülkemize kazand›rd›¤› eserler onun ad›n›
daima rahmetle anmam›za vesile olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

MÜS‹AD’›n bu yeni hizmet binas›n›n, sanayicilerimiz, ifl adamlar›m›z, ifl dünyam›z için
hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Aç›kças›, sanayici ve ifl adamlar› kurulufllar›m›z›n, kurumsal yap›lar›n› güçlendiriyor olmalar›
bizleri de memnun ediyor.

Türkiye’de her alanda kaydedilen iyileflme ve geliflme, sivil toplum örgütlerimizin de
art›k gelece¤e daha güvenle bakabilmelerini, daha rahat ve huzurlu bir ortamda ifllevlerini
yerine getirebilmelerini sa¤l›yor.

Toplumsal kesimlerin örgütlenmesi ve güçlerini birlefltirmesi Türkiye’nin dinamizmini
temsil ediyor.

Y›llarca toplumsal kesimlerin güç birli¤ine, sivil toplum mekanizmalar›na, hatta üretime,
yat›r›ma, sermaye birikimine flafl› bakan yönetimler ülkemizi idare etti. 

Geçmiflte bu türden birlikteliklerden, örgütlenmelerden korku duyanlar›n oldu¤unu ve
engelleme içinde olduklar›n› hepimiz biliyoruz.

Biz, tam tersine, sivil toplum örgütlerimizin güçlenmesini, yayg›nlaflmas›n›, çeflitlenmesini,
bütün toplumsal kesimleri temsil etmelerini ülkemiz ad›na son derece sevindirici bir
geliflme olarak de¤erlendiriyoruz.

Hükümetimizin, milletimizle birlikte, sizlerle birlikte,  her
alanda ve özellikle de ekonomide elde etti¤i baflar›n›n
muhafaza edilmesi, kazan›mlar›n korunmas›, daha da
ileriye tafl›nmas› hepimizin ortak sorumlulu¤udur.



167

2 4  M A R T  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Sivil toplumun güçlü olmad›¤›, sivil toplum ile devlet
yönetimi aras›ndaki diyalogun eksik oldu¤u bir ortamda
demokrasinin de, insan haklar›n›n da, ekonominin de
geliflme ve ilerleme flans› yoktur.
Biz, tüm bu örgütleri aynam›z olarak görüyoruz.

Sizlerin yapt›¤› elefltiriler, öneriler, katk›lar, bizim de politikalar›m›z› gerekti¤inde gözden
geçirmemizi, iyilefltirmemizi, eksiklerini gidermemizi, daha kat›l›mc› bir flekilde
oluflturmam›z›  sa¤l›yor.

Bu nedenledir ki, özgür bir ortamda, korkmadan, çekinmeden elefltirilerin dile getirilmesi,
katk›lar›n ilk elden hükümete iletilmesi, Türkiye’nin baflar›s› için elzemdir, hatta hayati
rol oynamaktad›r. ‹ktidar oldu¤umuz günden bu yana bu yaklafl›m›m›z› aç›kça ortaya
koyduk.

‹fl aleminin, üretici kesimlerin, tüccar›n, esnaf›n bütün toplant›lar›na kat›lmaya, sevinçlerini
paylaflmaya büyük özen gösterdik.

Hiçbir sivil toplum örgütüne karfl› önyarg›l› olmad›k ve hepsinin gücünü toplumun ortak
gücü olarak gördük.

Demokrasi anlay›fl›m›z, yönetim anlay›fl›m›z, sivil siyaset anlay›fl›m›z toplumdan, toplumun
taleplerinden ba¤›ms›z bir anlay›fl de¤ildir, olamaz.

Bizim felsefemiz devletin gücünü toplumdan almas›, toplumun yönetime kat›lmas›n›n
sa¤lanmas›d›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bak›n›z, demokrasi, sadece çok partili sistemle oluflturulabilecek bir düzen de¤ildir. Sivil
örgütler olacak, toplumun bilgi kanallar›n› temsil eden özgür bir medya olacak ve bunlar
hür bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilecekler.

Biz y›llard›r çok partili sistemde ilerliyoruz, ancak sistemi iflletecek di¤er mekanizmalara
karfl› önyarg›lar k›r›lmad›¤› için, hür bir ifade ortam› geliflmedi¤i için, uzun y›llar demokrasimizi
de gelifltiremedik.

Medyada tek ses, sivil toplum örgütlerinde tek ses, üniversitelerde, di¤er kurum ve
kurulufllarda tek ses Türkiye’yi sadece yapay gündemlere mahkum etti.

Bu tek seslilik ise milletimizin iradesi yönünde gerçekleflmedi.

Ço¤ulcu ve kat›l›mc› bir demokrasinin geliflmesi için toplumun bütün katmanlar›n›n
afla¤›dan yukar›ya temsil edilmesi, seslerini duyurmas› flartt›r.

Bizim yönetim anlay›fl›m›z toplumsal merkeze yasland›¤› içindir ki, bugün çok flükür, her
alanda hem çeflitlilik art›yor, hem de ifade özgürlü¤üne yönelik k›s›tlamalar tek tek
kald›r›l›yor.
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Sivil toplum örgütlerimizin çeflitlili¤i, gücü artarken, ayn› zamanda, temsil ettikleri genifl
kitlelerin taleplerini, arzular›n›, isteklerini çok daha güçlü flekilde seslendirebiliyorlar.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sayg›de¤er ifl adamlar›m›z, sanayicilerimiz,

Kuflkusuz, MÜS‹AD olsun, di¤er iflveren kurulufllar›m›z olsun, iflçi kurulufllar›m›z olsun,
temsil ettikleri kitlenin haklar› için mücadele veriyorlar.

Biz de Türkiye’nin imkanlar› dahilinde bu talepleri, bu haklar›, karfl›laman›n mücadelesi
içindeyiz.

Allah’a flükürler olsun ki, Türkiye’nin imkânlar› ve kaynaklar› son dört y›lda her alanda,
her sektörde en az ikiye katlanm›flt›r.

Bir ifl adam›n›n, bir sanayicinin, giriflimcinin, dünyan›n
neresinde olursa olsun, nas›l bir ifl ortam›, nas›l bir
ekonomik ve siyasi ortam arzu etti¤ini; nas›l bir ortamda
kendisi ve ülkesi için daha verimli olaca¤›n› çok iyi biliyoruz.
‹stikrarl› bir ortam, güvenli bir ortam bunun için ilk flartt›r ve Türkiye bizim iktidar›m›z
bunu baflarm›flt›r.

Bugün art›k belirsizlikler çok büyük oranda netleflmifltir.

Türkiye’nin istikameti bellidir, varaca¤› menzil bellidir.

2013 y›l› hedefimiz milli gelirimizi kifli bafl›na 10 bin dolara ç›karmakt›r. 

Biz art›k önümüze hedefler koyuyoruz ve bu hedefleri tutturmak için de ne gerekiyorsa
onu yap›yoruz. Enflasyonla mücadelede kaydetti¤imiz mesafe ortada.

Faizlerde, borç gerçeklefltirmelerinde elde etti¤imiz ilerlemeyi zaten biliyorsunuz.

‹hracatta, özellefltirme gelirlerinde, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesinde Türkiye’nin hangi
seviyeleri yakalad›¤›n› biliyorsunuz.

Bak›n›z, 2006 y›l›nda do¤rudan uluslar aras› yat›r›m miktar› 19,8 milyar dolara ulaflt›.
Sadece Ocak ay›nda 6,1 milyar dolar yat›r›m çekti Türkiye. Bunun ifade etti¤i en önemli
nokta fludur:

Türkiye, sadece kendi ifl adamlar›, kendi sanayicileri, kendi giriflimcileri için de¤il, uluslar
aras› yat›r›mc›lar için de bir istikrar ve güven ülkesi haline dönüflmüfltür. Makro göstergelerin
yan› s›ra yap›sal reformlarda da Türkiye önemli at›l›mlar gerçeklefltirmifltir.

Finansal sistemdeki reformlar›m›z, sosyal güvenlik sistemine iliflkin reformlar›m›z,
bankac›l›k sisteminde, vergi sistemindeki düzenlemelerimiz, yat›r›m› ve yat›r›mc›y› teflvik
eder nitelikte olmufltur.
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Bunlar h›z kesmeden devam edecektir.

Yat›r›m›n, üretimin, özellikle de istihdam›n önündeki her engel, zaman› geldikçe kald›r›lacak,
sorunlar tek tek çözüm yoluna konulacakt›r.

Ancak burada ben bir kez daha ifladamlar›m›za, hem asli sorumluluklar›, hem de sosyal
sorumluluklar› ba¤lam›nda ça¤r›da bulunmak istiyorum.

Hükümetimizin, milletimizle birlikte, sizlerle birlikte,  her alanda ve özellikle de ekonomide
elde etti¤i baflar›n›n muhafaza edilmesi, kazan›mlar›n korunmas›, daha da ileriye tafl›nmas›
hepimizin ortak sorumlulu¤udur.

Demokratik istikrar ve güveni sadece korumakla sorumlu
de¤iliz, onu gelifltirmekle de sorumluyuz.
Zira, bugünkü kazan›mlar›m›z› büyük ölçüde demokratik istikrar zeminine borçluyuz.

Bu nedenle istikrar ve güveni bozmaya yönelik her türlü olumsuz çaban›n karfl›l›¤›n›
istikrars›zl›¤›n faturas›yla karfl›laflmak istemeyen kesimler vermelidir, verecektir.

Bak›n, Türkiye’nin geçmiflte Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde, genel seçimlerde, ya da
yerel seçimlerde nas›l tecrübelerden geçti¤ini hepimiz hat›rl›yoruz.

Baflta ekonomik dengeler olmak üzere dengelerin nas›l sars›ld›¤›n›, tamiri mümkün
olmayan tahribatlar aç›ld›¤›n›, ülkemizin sinirleri gerilerek istikrar ve güvenin nas›l
zedelendi¤ini biliyoruz.

Ama 2004 Yerel seçimlerinde çok flükür Türkiye bu kâbusu bir kez daha yaflamad›.
Ekonomik göstergelerde hiçbir sapma olmad›, hedefler tutturuldu. Bu kararl›l›¤›m›z›, bu
y›l yap›lacak seçimlerde de ortaya koyuyoruz.

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin de, genel seçimin de, takviminde ve tamamen anayasal
kurallar dahilinde gerçekleflece¤ini bildirdik, hedeflerimizi bunlardan ba¤›ms›z olarak
ortaya koyduk ve bu hedeflerden sapmama kararl›l›¤› içinde olduk. 

Nitekim ekonomik çevreler de bu samimiyetimizi ve kararl›l›¤›m›z› gördüler ve istikrar
ve güvene dair hiçbir flüpheye prim vermediler.

Ancak bak›yorsunuz, bundan ciddi flekilde rahats›z olanlar var.

Türkiye’nin normalleflmesini, demokratik mekanizmalar›n iflleyiflini kendi ç›karlar›n›n
aleyhine görenler, seçimleri bir gerginlik ortam›na, bir sinir harbine çevirmek istiyorlar.

Hay›r, buna izin vermeyece¤iz.

Milletimiz de buna izin vermeyecek.

Zira biz, bir kavgan›n taraf› de¤iliz, biz Türkiye’nin kazan›mlar›n›n, demokrasinin, hukukun,
adaletin, milletin taraf›y›z.



Türkiye’nin huzurundan, istikrar ve güven ortam›ndan adeta rahats›z olup, Türkiye’yi bir
gerilimin ortas›na çekmek isteyenler beyhude bir çaba içindedir.

Bir kez daha alt›n› çiziyorum, Evet biz bu gerilim davetine icabet etmeyecek, gerilimin
asla taraf› olmayaca¤›z.

Ancak ifl adamlar›m›z da, yat›r›mc›lar›m›z da, iflçimiz de, esnaf›m›z da, çiftçimiz de bunu,
bu oynanan oyunu, bu art niyeti görmeli ve bu zihniyeti çok iyi tan›mal›d›r.

Bak›n konuflmam›n bafl›nda, sivil örgütlerin, medyan›n elefltiri ve katk›s›n›n politikalar›m›z›n
oluflmas›nda son derece önemli yer tuttu¤unu söylemifltim.

Keflke, siyasi muhalefet de toplumsal kesimlerle ayn› düzeyde olsayd›.

Keflke, siyasi muhalefet de y›k›c›, tahrip edici bir muhalefet dili seçmek yerine Türkiye’nin
sevincine ortak olabilseydi.

Varsa, yanl›fllar›m›z düflüncelerini söylesinler, önerilerini getirsinler ve desinler ki,
Türkiye’nin ç›kar› orada de¤il buradad›r.

Evet, keflke Türkiye’de demokratik olgunluk siyasetin ç›tas›n› buraya ç›karsayd› da
Türkiye iktidar›m›z›n sa¤lad›¤› bu tarihi imkân› çok daha iyi de¤erlendirseydi. 

Ama hay›r.

Bir iki tekerleme tutturmufllar, 4 buçuk senedir ayn› tekerlemeleri döne döne, evire
çevire söyleyip duruyorlar.

Ne mutlu ki, Türkiye slogan ile düflünceyi, gerçek ile yalan› birbirinden ay›racak bir
olgunlu¤a ulaflm›flt›r.

Her fley aç›k ve demokratik bir toplumda halk›n gözü önünde cereyan etmektedir.

Kapal› kap›lar ard›nda art niyetli senaryolar yazan siyasi zihniyetler milletimizin bu
demokratik olgunlu¤una gölge düflüremeyecek düzeye inmifltir.

Negatif propagandalar, karalama kampanyalar›, hukuk ve adaleti karanl›k odalara
hapsetmek isteyenler art›k müflteri bulamayacak kadar güç kaybetmifllerdir.

Bu ülke için üretti¤iniz de¤erlerden dolay› sizleri, sizler gibi di¤er sivil toplum örgütlerini
bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Ve bu düflüncelerle sözlerime son verirken, MÜS‹AD’›n bu yeni binas›n›n bir kez daha
hay›rl› olmas›n› diliyorum.

MÜS‹AD’a ve mensubu tüm arkadafllar›m›za baflar›lar diliyorum.

Sizlere de teflekkür ediyor, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyorum.
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ET VE SÜT SEKTÖRLER‹NDE KÜRESEL V‹ZYON
KONFERANSI
24.03.2007

Sayg›de¤er Bakanlar,

Uluslararas› Kurulufllar›n De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Davetliler,

Tar›m Bakanl›¤›m›z ile Türkiye Süt, Et, ve G›da Sanayicileri ve Üreticileri Birli¤inin birlikte
düzenledi¤i konferansa hofl geldiniz.

De¤erli bakanlar›n, uzmanlar›n sektörün sorunlar›n› ve gelecek vizyonunu de¤erlendirece¤i
konferans›n ülkelerimiz için yol gösterici olmas›n› diliyorum.

Türkiye olarak sahip oldu¤umuz zengin tar›msal potansiyel ve co¤rafi imkânlar›m›z
dolay›s›yla Tar›m Sektörüne ve bu ana sektörün en önemli unsurlar› olan et ve süt
üretimine özel bir önem atfediyoruz.

Bu sektörün g›da, beslenme, üretim ve tüketim boyutlar›yla stratejik önemi bütün
dünyada oldu¤u gibi bizim ülkemiz için de her geçen gün önem kazan›yor.  

Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik sürecini baflar›yla yönetmeye çal›flan bir hükümet olarak
tar›m sektörünün geliflmesi hükümetimiz için en büyük öncelikler aras›nda yer al›yor.

Hiç kuflkusuz, ekonominin sektörel dinamikleri ülkelerin, hükümetlerin izledi¤i di¤er
bütün politikalarla do¤rudan ilgilidir.

Türkiye, dünyan›n en büyük ekonomileri aras›ndaki ç›tas›n› her y›l daha yukar›ya do¤ru
yükseltirken, Tar›m sektörümüz de bu geliflmeye paralel olarak önemli geliflmeler
kaydetmektedir. Evet Türkiye, demokrasisiyle, hukuk düzeniyle, ekonomisiyle birlikte
büyüyor, gelifliyor, kalk›n›yor.

Bu geliflme sürecinin en aç›k iflareti de  on dört y›ld›r Türkiye’de düzenlenen uluslar
aras› toplant›larda Türkiye’ye gösterilen yak›n alakad›r.

Siz de¤erli konuklar›m›z›n flereflendirdi¤i bu uluslar aras› toplant› da gelecek vizyonumuzu,
imkânlar›m›z› ve kaynaklar›m›z› birlikte konuflaca¤›m›z iyi bir platformdur. 

Türkiye, bölgesinde bar›fl›n, istikrar›n, demokrasinin adresi
haline geldikçe, d›fla do¤ru aç›l›m›n› gelifltirdikçe içeride
bütün üretici kesimler bu istikrar ortam›n› ülkemizin
kalk›nmas› için bir imkân olarak de¤erlendirmektedir.



De¤erli Konuklar,

Set Bir’in son genel kurulunda demifltim ki; “bu stratejik sektörün sorunlar›yla ilgilenmek,
çözüm önerilerini birlikte aramak ve bulmak hükümet olarak bizim boynumuzun borcudur
ve önde gelen vazifemizdir”

Evet, bu vaadimizin takipçisiyiz.

T›pk› di¤er bütün sektörlerde oldu¤u gibi.

Zira Türkiye, bir sanayi ülkesi oldu¤u gibi dünyan›n en dikkate de¤er tar›m ülkelerinden
biridir.

Genifl ve verimli arazilerimizle, meralar›m›zla, küçük ve
büyük bafl hayvan potansiyelimizle, dünyada efline az
rastlanacak zenginlikteki ziraat potansiyelimizle imkânlar›
her geçen artan bir büyük ülkeyiz.
Sahip oldu¤umuz imkânlar› en iyi biçimde de¤erlendirmek için bütünlüklü bir kalk›nma
stratejisi yürütüyoruz.

Öncelikle makro ekonomik hedeflerimizi gerçeklefltirdik ve ülkemizi istikrara kavuflturduk.

fiimdi, ekonominin bütün sektörlerinin sorunlar›n› tek tek ele al›yor, sorunlar›n› çözüyoruz.

KÖYDES ve BELDES projelerimizle, baflta tar›m ve hayvanc›l›k sektörlerimizde önemli
sonuçlar vermesini bekledi¤imiz tarihi bir k›rsal kalk›nma hamlesini gerçeklefltiriyoruz.

Köylerimizin su ve yol sorununu çözmeyi amaçlad›¤›m›z bu proje, tar›m ve hayvanc›l›¤›m›z›
da olumlu flekilde etkileyecektir.

De¤erli konuklar,

Hükümetimiz döneminde tar›m sektörünün büyümesinde yüzde 73 gibi büyük bir art›fl
olmufltur.

Son 10 y›l hesaba kat›ld›¤›nda 2004 ve 2005 y›llar›nda sektör ilk kez üst üste büyümüfltür.

2002 y›l›nda 4 milyar dolar olan tar›msal ürün ihracat› yüzde 111 oran›ndaki bir yükseliflle
2006 y›l›nda 8,57 milyar dolara yükselmifltir.

2002 y›l›nda 19,5 Milyon ton olan bu¤day üretimi 2005 y›l›nda 21,5 milyon tona ulaflm›flt›r.

Böylelikle Türkiye kaliteli bu¤day ihtiyac›n› kendisi temin eder hale gelmifl ve 2005 y›l›nda
Dünya genelinde un ihraç eden ülkeler aras›nda birinci s›raya yükselmifltir.

Yine m›s›r üretiminde 2002 y›l›nda 2,1 milyon ton olan üretim 2005 y›l›nda 4,2 milyon
tona ç›karak yüzde 100’lük bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
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Çeltik üretiminde yüzde 87 art›fl sa¤lanm›fl,  360 bin ton olan çeltik üretimi 2006 y›l›nda
675 bin tona ulaflm›flt›r.

Ayçiçe¤inde 850 bin ton olan üretim 2006’da 675 bin ton olarak gerçekleflmifltir, bu da
yüzde 24 art›fla karfl›l›k gelmektedir.

2002 y›l›nda 8,4 milyon ton olan süt üretimi 2006 y›l›nda yüzde 37 artarak 11,5 milyon
ton olarak gerçekleflmifltir.

Beyaz et üretimi, 727 bin tonluk seviyeden yüzde 35 art›flla 2006 y›l›nda 985 bin tona
ulaflm›flt›r.

Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatifleri taraf›ndan kulland›r›lan kredi miktar› bizim
iktidar›m›z döneminde yüzde bin oran›nda artm›flt›r.

2002 y›l›nda 550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi kulland›r›l›rken 2006 y›l›nda kredi
kullanan çiftçi say›s› 1 milyon 92 bine, kulland›r›lan kredi miktar› ise 5 milyar 172 milyona
ulaflm›flt›r.

Keza, 2002 y›l›nda sat›lan traktör say›s› 8 bin 100 iken 2006 y›l›nda çiftçimiz taraf›ndan
42 bin traktör sat›n al›nm›flt›r.

Art›fl oran›, yüze 418.

Evet, Türkiye’nin nereden nereye geldi¤ini Türkiye üzerine düflünen herkes görmek
durumundad›r.

De¤erli Konuklar,

De¤erli Arkadafllar,

Evet, bu seviyelere demokrasiyle, istikrarla, irade sahibi bir yönetimle geldik.

Bundan sonra da ayn› iradeyle, ayn› kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz. 

Bütün politikalar›m›z› bir bütünlük içinde, birbirini tamamlayan bir yaklafl›mla gerçeklefltirdik.

Ayn› bütünlük anlay›fl›n› sürdürerek ülkemizi kalk›nd›rmaya devam edece¤iz.. 

Türkiye, bölgesinde bar›fl›n, istikrar›n, demokrasinin adresi haline geldikçe, d›fla do¤ru
aç›l›m›n› gelifltirdikçe içeride bütün üretici kesimler bu istikrar ortam›n› ülkemizin kalk›nmas›
için bir imkân olarak de¤erlendirmektedir.

Baz›, ar›zi sorunlar›m›z var ama, bunlar› aflmak için bütün gücümüzle çal›fl›yoruz.

Gerçeklefltirdi¤imiz hedefleri yeterli görmüyoruz, çok
daha ileri hedefler için, devlet olarak özel sektör olarak
gecemizi gündüzümüze kat›yoruz.
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De¤erli Konuklar,

Hükümetimiz döneminde hayvanc›l›k yapan çiftçilerimize sa¤lanan desteklere bakt›¤›m›zda
da benzer bir art›fl görülebilir.

2002 y›l›nda çiftçilerimize yaklafl›k 36 milyon YTL yem bitkileri deste¤i ödenmiflken biz
2006 y›l›nda bu rakam› 36 milyon YTL’den 163 milyon YTL’ ye ç›kard›k.

Bu sayede 2002 y›l›nda 216 bin hektar olan yem bitkileri ekilen alan yüzde 369 artarak
2006 y›l›nda 800 bin hektara ulaflm›flt›r.

Suni tohumlamada 600 bin olan suni tohumlama say›s› 2006 y›l›nda 2 milyon 100 bin
rakam›na yükselmifltir..

Su ürünleri üretiminde de durum benzer 2002 y›l›nda 1, 275 olan üretim tesisi say›s›,
2006 y›l›nda 1,498'e ulaflm›flt›r.

Hükümetimiz döneminde sa¤lanan di¤er baz› tar›msal desteklere bakacak olursak,

Mesela 2002 y›l› ile k›yasland›¤›nda toplam tar›msal desteklerde yüzde 156’l›k bir art›fl
söz konusu iken, üretim esasl› pirim desteklerinde bu oran yüzde 400’e ç›kmaktad›r

Hayvanc›l›¤a yönelik destekleme düzeyinde de bir rekor söz konusudur. Destek miktar›
yüzde 718 artm›flt›r.

Kooperatiflere, Cumhuriyet tarihinin en fazla deste¤i bizim dönemimizde verilmifltir.

1999–2002 döneminde 287 Kooperatif projesine 87 milyon YTL destek verilmiflken;

2003–2006 döneminde 895 Kooperatif projesine 591 milyon YTL destek vermifliz.

De¤erli Arkadafllar,

Sevgili Misafirler,

Hükümetimiz döneminde tar›mda yap›sal de¤iflim ve dönüflüm çal›flmalar›na da ayr› bir
önem verdik.

Tar›m sektörünün sorunlar›n› çözmek için 11 tane temel kanunu  hayata geçirdik.

Bunlar;

Tar›m Kanunu, G›da Kanunu,

Bitki Islahç› Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin Kanun,

Tar›m Sigortas› Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu, 

En önemli girdilerden birisi olan tohumluk üretiminin düzenlenmesine iliflkin Tohumculuk
Kanunu,

Pazarlama altyap›s›n›n gelifltirilmesine yönelik Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu,
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Örgütlenmeye iliflkin Tar›msal Üretici Birlikleri Kanunu ve Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
Kanununda De¤ifliklik,

Ayr›ca AB uyum sürecinde Ç›kar›lan Organik Tar›m Kanunu ve Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay›
Destekleme Kurumu Kanunu.

Bu de¤iflikliklerimizin hepsi önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önünü açacak büyük
de¤iflikliklerdir.

Türk tar›m sektörünün karfl› karfl›ya oldu¤u en ciddi sorunlardan biri de tar›m arazilerinin
miras yoluyla bölünerek afl›r› küçülmesiydi.

Hükümet olarak bu soruna kesin çözümü 5403 say›l› Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m›
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle; bölünebilir parsel büyüklüklerini yüzde 100 art›rarak,10
dekardan 20 dekara ç›kararak sa¤lad›k.

Bütün bu çabalar›m›z Türkiye’nin imkânlar›n›, kaynaklar›n› gelifltirmek içindir.

Evet, Türkiye büyük bir ülkedir, zengin bir ülkedir.

‹mkânlar›m›z›, zenginliklerimizi dünyaya aç›larak de¤erlendirece¤iz. 

Bu düflüncelerle hepinize sayg›lar sunuyor, konferans›n hay›rl›, yararl› ve ufuk aç›c›
olmas›n› diliyorum.
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3. YEREL YÖNET‹MLERDE KADIN fiURASI
27.03.2007

De¤erli Arkadafllar›m,

Sevgili Han›mlar,

Sizleri sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Yerel Yönetimlerde Kad›n fiuras›’n›n ülkemize ve Türk siyasi hayat›na yeni fikirler, yeni
de¤erler ve önemli aç›l›mlar katmas›n› temenni ediyorum.

Ak Parti iktidar›, bildi¤iniz gibi bir ilki gerçeklefltirerek 5. hizmet y›l›nda ilk günkü aflk ve
tazelikle görevini sürdürüyor.

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda Türkiye’nin uzun y›llar hasretini çekti¤i huzur ve istikrar
ortam›n›n bu dört y›l› aflk›n zaman›n tamam›nda hüküm sürdü¤ünü görüyoruz.

Bu gerçek bile, Türkiye’nin iyi yönetildi¤inin bir delilidir.

Ekonomide nereden nereye geldi¤imizi biliyorsunuz, aradaki fark akla kara kadar belirgindir,
barizdir.

Ak›ll›, donan›ml›, dikkatli, cesaretli, halk›n ihtiyaçlar›n› ve ülke menfaatlerini bire bir
gözeten bir yönetim anlay›fl›yla Türkiye, uçurumun kenar›ndan döndürülmüfl, dünyan›n
en h›zl› büyüyen, en çok ümit vadeden ülkelerinden biri haline gelmifltir.

Ancak biz yine de geçen dört y›l› aflk›n zaman› yanl›fllar›n düzeltilmesi, Türkiye’nin
gidiflat›n›n do¤ru bir güzergâha oturtulmas› olarak görüyoruz.

Türkiye fluan sa¤lanan istikrar ve güven ortam›yla güçlü bir zemin oluflturmufltur.

‹nan›yorum ki, bu zemin üzerinde önümüzdeki dönemde daha büyük bir at›l›m ve büyüme
gerçeklefltirece¤iz.

Çünkü bu iktidar dönemimizde bir yandan Türkiye’yi imkânlar ölçüsünde en ileri kalk›nma
noktalar›na tafl›maya gayret ederken, bir yandan da geçmifl iktidarlar›n milletimizin s›rt›na
yükledi¤i a¤›r yükü hafifletmeye çal›flt›k.

Devrald›¤›m›z tablo bizim beklentilerimizin de ötesinde bir felaket tablosuydu, son derece
k›t imkânlarla yola ç›kt›k.

Dünyan›n en zor ifli, en meflakkatli görevi bir çocuk
büyütmek ve yetifltirmektir, hayattaki baflka hiçbir fley
annelik kadar büyük fedakarl›k gerektirmez.
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Hat›rlay›n›z o günlerin Türkiye’si adeta müflis bir tüccar gibi, kartopu gibi büyüyen borç
ve faiz yükü sebebiyle kaynaklar›n› günü gelmeden tüketen bir ülke haline gelmiflti.

Biz böyle kötü bir miras devrald›k, gelece¤e dönük imkânlar› tüketilmifl, istismar edilmifl,
iflasa sürüklenmifl bir Türkiye gerçe¤iyle yüzlefltik.

Ama mazeret üretmedik, bu kötü tablonun arkas›na gizlenmedik, milletimizin bize
yükledi¤i sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirerek Türkiye’yi içine düfltü¤ü girdaptan
ç›karmak için hemen kollar›m›z› s›vad›k, ifle koyulduk.

Burada bütün kesimleriyle milletimizin bize verdi¤i büyük deste¤i, özel sektörümüzün
gelece¤i kazanmak ad›na ortaya koydu¤u büyük azim ve gayreti anmadan, flükran
hislerimizi ifade etmeden geçemeyiz.

Türkiye böyle bir güç birli¤iyle, böyle sa¤lam bir varolma iradesiyle aya¤a kalkm›flt›r,
bugünlere gelmifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bütün ülkeler dönem dönem çeflitli sebeplerle, yönetim zafiyetleriyle ya da dünyadaki
konjonktürel geliflmelerle böyle zor dönemler, böyle a¤›r krizler yaflayabilir.

Burada önemli olan o ülkelerin insanlar›n›n varolufl iradelerini kaybetmemeleri, düfltükleri
yerden yeniden aya¤a kalkmak için gerekli direnç ve gücü gösterebilmeleridir.

fiükürler olsun milletimiz tarih boyunca b›çak ne zaman
kemi¤e dayanm›flsa, ne zaman üstümüzde kara bulutlar
dolaflmaya bafllam›flsa yumruk gibi birbirine kenetlenerek
dimdik aya¤a kalkmay› baflarm›flt›r.
Biz bu enerjinin, bu sinerjinin, milletimizin bu büyük potansiyelinin daima fark›nda idik,
bizi bugünlere tafl›yan de¤iflimi hayata geçirirken en büyük dayana¤›m›z da milletimizin
iradesiydi.

Millet derken, elbette bu ülkenin her bir ferdini, her insan›m›z›, her vatandafl›m›z›
kastediyoruz.

Ancak bu bütün içinden bir parçay› özellikle öne ç›karacak olursak, bu kad›nlar›m›z olur,
olmal›d›r.

Kabul etmeliyiz ki, Türkiye’nin çok uzun y›llar boyunca devam eden s›k›nt›l› zamanlar›
boyunca s›rt›m›za yüklenen faturalar›n en a¤›r›n› kad›nlar›m›z ödemifltir.

E¤er hayat›n her alan›nda h›zl› bir çöküfl yaflanmas›na, her gün kepenkler kapanmas›na,
her gün iflsizler ordusuna yeni iflsizler kat›lmas›na, devletin memuruna ödeyecek paras›
bile kalmamas›na ra¤men bu ülkenin s›rt› yere gelmediyse, bunda kad›nlar›m›z›n ayakta
kalma direncinin büyük rolü vard›r.
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Onlar aile oca¤›n› ayakta tuttular, yokluklar içinde, s›k›nt›lar içinde, ak›llara durgunluk
verecek mücadelelerle her gün sofralara çorba koymay›, afl koymay› baflard›lar.

Umutsuzlu¤un hayat›n önündeki en önemli tehdit oldu¤u zamanlarda bile çocuklar›m›z›n,
gençlerimizin moralini yükseltmek, hayallerini canl› tutmak için didindiler.

Okullarda, hastanelerde, ifl yerlerinde, fabrikalarda, tarlalarda, belki herkesten daha az›na
raz› olarak bu ülkenin pes etmemesinde, direncini kaybetmemesinde bafl rolü oynad›lar.

Sosyal hayat›n ar›zalar›n› giderdiler, insanlar›m›z›n yaralar›n› sard›lar, herkesin tükendi¤i
yerde onlar çaresizli¤in çaresi oldular, toplumsal hayata da kol kanat gerdiler.

Bunu yaparken onlar› besleyen, onlar› güçlendiren, onlar› zenginlefltiren en önemli unsur,
kad›n ruhuydu, kad›n ruhundaki cevherdi.

Dünyan›n en zor ifli, en meflakkatli görevi bir çocuk büyütmek ve yetifltirmektir, hayattaki
baflka hiçbir fley annelik kadar büyük fedakarl›k gerektirmez.

Kad›n ruhu iflte bu zor görevin üstesinden gelecek, bu büyük fedakarl›¤› gözünü k›rpmadan
yerine getirecek kadar büyük bir cevhere, büyük bir güce, sevgiye ve merhamete sahiptir.

Yani bir toplumu güçlü k›lan, dirençli k›lan, yenilmez k›lan her fleye...

‹flte bu sebeple, Türkiye’nin bugüne kadar iyiye do¤ru, güzele do¤ru, ileriye do¤ru ald›¤›
her mesafede en büyük pay kad›nlara aittir.

Bu sebeple hayat›n her alan›nda kad›nlar›m›z› bafl›m›z›n tac› olarak görüyoruz.

Buna elbette siyaset de dâhildir, hem merkezi siyaset, hem yerel siyaset...

De¤erli han›mlar,

AK Parti çat›s› alt›nda buluflan idealist, hayal sahibi, umut sahibi, hedef sahibi insanlar
olarak, inan›yorum ki hepimiz siyaseti bu ülkeye hizmetin bir arac›, bir yolu olarak görüyor,
buna inan›yoruz.

Bizim as›l murad›m›z siyaset yapmak, siyaset sahnesinde yer sahibi olmak, birtak›m
mevki ve makamlara kavuflmak de¤ildir, hiçbir arkadafl›m›n bundan farkl› bir beklentisi
oldu¤una da inanm›yorum.

Ama öte taraftan, s›kl›kla yap›ld›¤› gibi sonu millete hizmete ç›kan bu yolda gençle yafll›y›,
do¤uluyla bat›l›y›, köylüyle kentliyi nas›l birbirine rakip görmüyorsam, kad›nla erke¤i de
bir rekabet yar›fl›n›n iki taraf› olarak görmüyorum.

Eskilerin çok yerinde söyleyifliyle kad›nla erkek bir elman›n
iki yar›s› gibi birbirine denk, birbirini tamamlayan,
bütünleyen varl›klard›r.
Biz modern dünyan›n düfltü¤ü yanl›fla düflerek kad›nla erke¤i birbirine k›rd›rma hatas›n›
ifllemeyece¤iz.
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Elbette kad›n haklar›n› savunaca¤›z, elbette kad›na uygulanan ayr›mlar› ve fliddeti nefretle
k›nayacak, bununla mücadele edece¤iz, bunlar bizim görevimiz.

Ancak kad›nlara siyaset hakk› lütfediyormufl gibi bir tav›r içine girmeyece¤iz.

Çünkü biz AK Parti olarak bafltan beri zaten siyaseti, t›pk› sosyal hayat gibi, t›pk› aile gibi
kad›nla erke¤in birlikte yapt›¤›, birlikte üretti¤i, birlikte hayata geçirdi¤i bir u¤rafl olarak
gördük, görüyoruz.

Bugün partimizin yetkili kurullar›nda, teflkilat›nda, bakanlar kurulumuzda, bürokrasinin
her kademesinde görevlerini baflar›yla yürütmekte olan han›m arkadafllar›m›z da,
bulunduklar› yerlere gösterifl amac›yla gelmediler, hak ettikleri için, lay›k olduklar› için
kendi gayretleriyle, kendi kaliteleriyle geldiler.

Han›mlar›m›z›n siyaset içindeki a¤›rl›klar›n› asla yapay flekilde, zorlama gayretlerle artt›rmak
e¤ilimi içinde de¤iliz, buna da gerek duymuyoruz.

Biz siyasette kad›nlar›m›z›n ruhlar›yla, enerjileriyle, fikirleriyle, hassasiyetleriyle, hedefleriyle
birlikte bulunmalar›n› Türkiye için son derece gerekli ve önemli görüyoruz.

AK Parti’nin kuruluflundan bugünlere gelinceye kadar hem parti faaliyetlerimizde, hem
de hükümetimizin bütün icraatlar›nda kad›nlar›m›z›n oynad›klar› a¤›rl›kl› rollerden,
üstlendikleri önemli görevlerden bu tavr›m›z en aç›k biçimde zaten görülebilir.

‹nan›yorum ki önümüzdeki dönemde, geçen dönemin verdi¤i flevk ve ilhamla çok daha
fazla han›m, siyasette yer almaya, ülke için fikir, proje, hizmet üretmeye talip olacakt›r
ve baflar›l› da olacakt›r.

Her zaman ifade ediyorum; Türk siyasetinin kad›n inceli¤ine, zekas›na, nezaketine,
zenginli¤ine çok ihtiyac› var. Özellikle de yerel yönetimlerde...

Neden yerel yönetimlerde? Çünkü belediyeler, insan›m›za en yak›n oldu¤umuz,
ihtiyaçlar›yla, beklentileriyle bire bir ilgilenme imkan› bulabilece¤imiz, insani derinli¤i çok
daha zengin faaliyetler yürütüyor.

Belediyelerimiz insan›m›z›n derdiyle o kadar hemhal olmal›lar ki, adeta her ihtiyac› olan›n
yard›m›na adeta ana flefkatiyle koflmal›lar.

fiehirleflmeden altyap›ya, çevresel hizmetlerden sosyo-
kültürel hayat›n canland›r›lmas›na kadar pek çok alanda
kad›n duyarl›l›¤›n›n çok zengin, çok verimli fikirler, projeler,
hizmetler üretebilece¤ine çok inan›yorum.
Bu flura vesilesiyle ben bir kere daha han›mlar›m›z› merkezi olsun, yerel olsun Türkiye’nin
problemlerini düflünmeye, bu problemlere çareler gelifltirmeye, yar›nlar›m›z›
bugünlerimizden daha güzel, daha mutlu, daha ayd›nl›k hale getirecek aray›fllar edinmeye
ça¤›r›yorum.
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Yani siyasete ça¤›r›yorum, gelin potansiyelinizle, kalitenizle, hedeflerinizle ve umutlar›n›zla
siyasette hak etti¤iniz yeri al›n.

Bunun hem Türk siyasetine, hem de Türkiye’nin yar›nlar›na çok hay›rl›, çok bereketli
katk›lar› olacakt›r, buna da bütün samimiyetimle inan›yorum.

fiura’n›n bu yolda hay›rl› neticeler vermesini, aç›l›mlar getirmesini temenni ediyorum,
sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.



181

2 9  M A R T  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

TEM‹Z ‹NTERNET KAMPANYASI ARAMA KONFERANSI
29.03.2007

De¤erli Davetliler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, çocuklar›m›z›n, gençlerimizin dolay›s›yla ülkemizin gelece¤i için hayati derecede
önemli buldu¤um Temiz ‹nternet Kampanyas› Arama Konferans›nda, aran›zda olmaktan
büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bugün burada,  yararlar› ve zararlar›yla toplumsal geliflme üzerinde önemli etkileri olan
bilgi teknolojileri ve interneti de¤erlendirmek, sak›ncalar›ndan ar›nd›rmak, gelece¤e
dönük bir temiz internet perspektifi oluflturmak için bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Bildi¤iniz gibi, bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki yenilikler, gerek ekonomik, gerek sosyal
hayat›n her alan›n› ve toplumun tüm kesimlerini çeflitli biçimlerde etkisi alt›na al›yor.

21.Yüzy›la flimdiden damgas›n› vuran bu teknolojiler, yeni bir toplumsal dönüflüme, yani
“Bilgi Toplumu”na geçiflin de zeminini oluflturuyor.

Bugün, Bilginin dünya ölçe¤inde paylafl›labilmesi için güçlü biliflim altyap›s›n›n belirli
ülkelerde s›n›rl› kalmayarak bütün ülkelere yay›lmas› art›k zorunlu hale gelmifltir.

Art›k biliflim ve telekomünikasyon alan›nda ülkeler aras›ndaki teknolojik uçurumlar›n
kapat›lmas›, geliflmekte olan ülkelerin de yeterli biliflim altyap›s›na sahip olmalar›
gerekiyor.

Bunun için de uluslararas› iflbirli¤i flartt›r.

Elbette bilgi toplumunu olufltururken, hayat›m›za kat›lan yenilikleri iyi de¤erlendirmek,
yararlar› yan›nda muhtemel zararlar›n› da hesaba katmak durumunday›z.

Özellikle de genç nüfusumuzun ruh sa¤l›¤›n›, zihin sa¤l›¤›n› korumak mecburiyetindeyiz.

Gelece¤imizin güvencesi olan çocuklar›m›z› ve gençlerimizi her türlü bilgi kirlili¤inden
ve kötü al›flkanl›klardan korumak vicdani sorumlulu¤umuz oldu¤u kadar, anayasam›z›n
da bize yükledi¤i bir görevdir.

Günümüzde, internet üzerinden birçok bilgiye ulaflmak mümkün hale gelmifltir, bu bir
gerçektir.

‹letiflim özgürlü¤ü içinde yer alan ‹nternet kullan›m›nda
da dikkat etmemiz gereken kurallar, çocuklar›n ‹nternet'ten
güvenli bir flekilde yararlanmalar›n› sa¤lamak aç›s›ndan
önem tafl›yor.
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Ancak bütün teknik araçlar gibi, internet ve bilgi teknolojileri de iyi ya da kötü amaçlarla
kullan›labilir.

Teknolojinin geliflmesi ve alternatif yeni eriflim yöntemlerinin oluflmas›yla birlikte her
türlü bilgiye, belgeye ulafl›m yolu basitleflmifltir.

Bilgiye, belgeye ulafl›m›n kolaylaflmas› insanl›¤›n
medeniyet yolculu¤u bak›m›ndan önemli bir imkân, önemli
bir f›rsatt›r.
Ancak bu imkan›, bu f›rsat› ideal amaçlar do¤rultusunda kullanmal›, ilaç üretmemize
yarayacak bilgiyi, zehir üretmek için kullanmamal›y›z.

Bilgi, günümüzün en güçlü arac›d›r.

Bu araç insanl›¤a yarar sa¤lamak için de, zarar vermek için de kullan›lmaya elverifllidir.

Bu nedenle buradan çok önemli bir ça¤r›da bulunuyoruz:

Gelin, interneti silah olarak kullanmak isteyen, uyuflturucuya, cinsel sapk›nl›¤a dönüfltüren
sanal çetelere karfl› hep birlikte mücadele edelim.

SABAH gazetesinin bafllatt›¤› “Temiz ‹nternet” kampanyas›na hep birlikte destek olal›m.

Bizler hükümet olarak bu konuda üzerimize düflen sorumlulu¤un bilinciyle, bunun hukuki
altyap›s›n› oluflturmak için çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›rd›k.

Daha önce ulusa seslenifl  konuflmamda temiz internet için ça¤r›da bulunmufl ve bu
konudaki hassasiyetlerimi aktarm›flt›m.Sabah gazetesine bu ça¤r›ya kulak vererek böyle
olumlu bir ad›m att›¤› için teflekkür ediyorum.

‹nternet kafelerde ve benzeri mekanlarda internetin yanl›fl amaçlarla kullan›m›na engel
olmak konusunda kararl›y›z.

Biz internet kafeleri bilgi istasyonlar› olarak görmek istiyoruz.

Bu amaçla faaliyetlerini sürdürdükleri müddetçe en büyük destekçileri biz olaca¤›z.

Ancak, amac›n›n d›fl›nda, gençlerimize, çocuklar›m›za kötü al›flkanl›klar, kötü fikirler
yans›tan suç merkezleri olarak çal›flacaklarsa, bilsinler ki karfl›lar›nda bizi bulacaklard›r.

Ne internetin sanal çetelere mesken olmas›na ne de internet kafelerin suç merkezi
haline getirilmesine izin vermemiz sözkonusu olamaz.

Bu konuda  yasal eksiklikleri gidermek, sanal çetelerle mücadelenin hukuki altyap›s›n›
tamamlamak üzere yapt›¤›m›z düzenleme TBMM'ye sevkedilmifltir.

Buradan bir kez daha uyar›yorum. Herkes, sorumlulu¤unun bilinci içinde olmal›, aya¤›n›
denk almal›d›r.
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Bununla birlikte temiz internet mücadelesinin sadece güvenlik tedbirleriyle baflar›ya
ulaflamayaca¤›n› da biliyorum.

Bu konuda toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz.

En baflta internet servis sa¤lay›c›lar›, içerik sa¤lay›c›lar›, internet kafe iflletmecileri olmak
üzere internet kullan›c›lar›, anne babalar, ö¤retmenler, gazeteciler, televizyoncular ve
sivil toplum örgütlerinin bu kampanyaya en aktif flekilde kat›lmas›n› arzuluyoruz.

‹nterneti, her türlü kirlilikten, çirkinlikten, zararl› alanlardan birlikte ar›nd›ral›m.

‹nterneti, yavrular›m›z için güvenli bir alana, temiz bir bilgi ve iletiflim kayna¤›na
dönüfltürelim.

Çocuklar›m›z› ve gençlerimizi internetteki bilgi kirlili¤inden korumak için en baflta
ebeveynlere görev düflüyor.

Bu sorunu önce aile içinde çözüme kavuflturmal›y›z.

Biz hükümet olarak, okullar›m›za daha genifl bantl› internet imkân›n› getirdik. Bu projede
güvenli internet için gereken teknik ve idari önlemleri ald›k. Ancak, bu konuda ailelere
de evlerinde önemli görevler düflmektedir.

Onun için buradan özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum: 

• Her fleyden önce çocu¤unuzla iyi bir iletiflim içinde olunuz.

• Çocu¤unuzun yafl›na uygun olacak kullanma süresini belirleyiniz. 

• Unutmay›n›z ki, uzun süre bilgisayar veya Internet kullan›m› çocu¤unuzun
sosyalleflmesine olumsuz etki yapabilecektir.

• Çocu¤unuzun oyuna, kitap okumaya, spor yapmaya ve sanata vakit ay›rmas›n› sa¤lay›n›z.

• Her konuda oldu¤u gibi, bu konuda da ebeveyn olarak çocuklar›n›za iyi birer örnek
olunuz.

• Bilinçli ve güvenli ‹nternet kullan›m kurallar›n› ö¤reniniz ve uygulay›n›z.

• ‹nternet'te mümkünse çocu¤unuzla birlikte gezininiz.

• Çocu¤unuzun hangi sitelere girdi¤i, hangi sohbet ortamlar›nda bulundu¤u konusunda
fikir sahibi olunuz.

• Çocu¤unuzun ‹nternet ortam›nda güvenli¤ini sa¤lamak ve zararl› içeriklerden korumak
amac›yla gerekli güvenlik ve filtreleme programlar›n› edininiz.

• Yanlar›nda velisi olmayan 12 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n ‹nternet kafelere al›nmamas›
gerekir.

• Bu konuda da sizlerin gerekli hassasiyeti gösterece¤inizden eminim.
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Sevgili Gençler,

Sevgi Çocuklar,

Sizler de biliyorsunuz ki, hayat›n her alan›nda haklar›m›z oldu¤u gibi, haklar›m›z› ve
özgürlüklerimizi kullan›rken uymam›z gereken, dikkat etmemiz gereken kurallar vard›r.

‹letiflim özgürlü¤ü içinde yer alan Internet kullan›m›nda da dikkat etmemiz gereken
kurallar, çocuklar›n Internet'ten güvenli bir flekilde yararlanmalar›n› sa¤lamak aç›s›ndan
önem tafl›yor.

Sizlerin daha bilinçli, daha güvenli bir Internet kullan›c›s› olman›z› sa¤layacak baz›
önerilerim, tavsiyelerim olacak:

-‹nternet ve bilgisayarda bilgi birikiminizin art›r›lmas›na yönelik kullan›n›z. Bunun yaparken
sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinize de zaman ay›r›n›z.

• ‹nternet'te mümkünse ailenizle birlikte gezininiz, sadece ailenizin ve okul ö¤retmenlerinizin
onaylad›¤› siteleri ziyaret ediniz.

• ‹nternet ortam›nda tan›mad›¤›n›z kiflilerle sohbet etmeyiniz, iletiflim kurmay›n›z.

Sonuç olarak, internetin amac› bilgi edinmek ve paylaflmakt›r.

‹nternet kullanarak, yapmak istedi¤iniz iflinizi kolaylaflt›r›r, bilgi birikiminizi art›r›rs›n›z.

Ancak, internetin olumlu etkilerinin yan› s›ra olumsuz etkilerinin de oldu¤unu unutmamak
gerekir.

Bizim görevimiz toplumumuzu bu olumsuz etkilerden korumakt›r.

‹nan›yorum ki,  baflta internet servis sa¤lay›c›lar› ve internet kafe iflletmecileri olmak
üzere  bütün internet kullan›c›lar›, anne babalar, ö¤retmenler, medya mensuplar› ve sivil
toplum örgütleri bu kampanyaya en aktif flekilde kat›lacaklard›r.

Bu umutla sözlerime son verirken, “Temiz ‹nternet” kampanyas›n›n ülkemize hay›rl›
olmas›n› diliyor, katk›da bulunan bütün kurum ve kiflilere, bu program› düzenleyen Sabah
gazetesi yönetimine teflekkür ediyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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ANADOLU SA⁄LIK TUR‹ZM‹ Z‹RVES‹
05.04.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sa¤l›k ve turizm sektörümüzün seçkin temsilcileri...

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye’nin son dört buçuk y›ldaki kazan›mlar›n› kal›c› hale getirmek, bafllad›¤›m›z de¤iflim
at›l›m›n› sürdürmek ve ülkemizin istikrar›n› korumak ad›na büyük öneme haiz bir sürece
girmifl bulunuyoruz.

As›l s›nav›m›z flimdi bafll›yor; baflar›lar›n devam›n› getirmek, ulafl›lan hedefleri daha ileri
hedeflerle de¤ifltirmek, Türkiye’nin ayd›nl›k ufuklara yürüyüflünü h›zland›rmak ad›na daha
çok çal›flmak, daha çok üretmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye’nin büyüme süreci boyunca turizm sektörü ekonomimize en fazla katk›da bulunan
sektörlerden biri oldu.

Sadece üretti¤i ekonomik de¤erle de¤il, ülkemizin uluslararas› planda imaj›n› yenilemesinde
de, ülkemizin dinamizminin dünyaya yans›t›lmas›nda da turizm sektörümüz çok de¤erli
katk›lar sa¤lad›.

Hükümet olarak bu potansiyeli ilk günden görerek turizmcimizin önünü açman›n, bu
alanda yat›r›m yapanlara azami deste¤i sa¤laman›n gayreti içinde olduk.

Bununla da yetinmeyerek Türk turizminin önümüzdeki on y›l›n›, yirmi y›l›n› planlamak,
turizm stratejimizi belirlemek için de reform niteli¤inde çal›flmalar gerçeklefltirdik.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z taraf›ndan Türkiye Turizm Stratejisi ve
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› haz›rland›, Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan kabul
edildi, yürürlü¤e girdi.

Böylece Türk turizminin yak›n, orta ve uzun vadedeki yol haritas›n› ç›karm›fl olduk.

Bunu da sektörün temsilcileriyle görüflerek, fikirlerini alarak, öneri ve uyar›lar›n› dikkate
alarak gerçeklefltirdik.

Bu planlaman›n, bu projeksiyonlar›n Türk turizmine neler kazand›raca¤›n› inflallah hep
birlikte görece¤iz, yaflayaca¤›z.

Bunun ilk iflaretlerini son dört buçuk y›l içinde artan bir grafikle zaten müflahede ettik,
her yeni göstergeyle müflahede etmeye de devam ediyoruz.

Kalk›nman›n birinci ad›m› planlamad›r, önünüzü
göreceksiniz ki do¤ru yönde ilerledi¤inizi bilebilesiniz.



De¤erli Turizmciler,

Son 25 y›lda turizm alan›nda artan bir ivmeyle büyüyen Türkiye, hükümetimiz döneminde
performans›n› ciddi seviyede artt›rarak dikkat çeken bir ülke konumuna gelmifltir.

2005 y›l› itibariyle Türkiye en çok turist çeken ülkeler s›ralamas›nda 9. turizm geliri
s›ralamas›nda 8. s›rada yerini alm›flt›r.

Ancak, bundan daha önemli olan gösterge, Türk turizminin artan büyüme grafi¤iyle y›ll›k
ortalama turist say›s›ndaki art›fl bak›m›ndan dünyada birincili¤i yakalam›fl olmas›d›r.

Türkiye’nin uluslararas› turizm gelirlerinin ihracata oran› 1980 y›l›nda yüzde 13 iken, bu
oran 2005 y›l›nda yaklafl›k olarak yüzde 25’e yükselmifltir.

Turizm gelirlerinin Gayr-› safi Milli Has›la’ya oran› yaklafl›k olarak yüzde 5’dir.

‹flte bu parlak tablo bizim Türk turizminin gelece¤ine olan inanc›m›z› artt›rmakta, güvenimizi
tazelemekte, umutlar›m›z›, hedeflerimizi büyütmektedir.

fiimdi turizmimizi bu noktadan daha ileriye nas›l tafl›r›z, hep birlikte bunun aray›fl›, bunun
çal›flmas› içindeyiz.

Turizmimiz konusunda ilk günden beri ›srarla söyledi¤imiz
bir fley var; turizmi deniz, kum, günefl üçgenine mahkum
etmeyece¤iz.
Elbette Türk turizmi içinde bunlar›n bir yeri, bir a¤›rl›¤› var ama Türkiye turizm ad›na
insanl›¤a sunabilecek daha pek çok zenginli¤e de sahip...

Biz hükümet olarak turizme çok genifl bir perspektiften bak›yor, turizmimizi çok yönlü
bir faaliyet alan› olarak görüyoruz.

Bu anlay›fl›m›z› oluflturulan strateji planlar›na da aynen yans›tt›k.

Turizmimizi destinasyon odakl› ve çok fonksiyonlu olarak gelifltirilmek ve tüm yurda
yaymak yolunda çal›flmalar›m›z› bütün h›z›yla sürdürüyoruz.

Bunun içinde termal turizm var, k›fl turizmi var, yayla turizmi var, kültür, golf, deniz
turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi çok çeflitli turizm alanlar› var.

Türkiye bütün bu alanlarda son derece zengin bir yap›ya ve potansiyele sahip, bunu
de¤erlendirmek hem bizim, hem siz turizmcilerimizin görevi...

De¤erli Dostlar,

Sa¤l›k turizmi, son y›llarda a¤›rl›¤›n›, yayg›nl›¤›n› gittikçe artt›ran, büyüme potansiyeli çok
yüksek, turizmin içinde adeta kendi bafl›na bir sektör olabilecek zenginli¤e sahip bir
alan...

H›zla geliflip büyüyen bir alan...
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Bu geliflmenin fark›nda olarak, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi sa¤l›k turizminin önemli
adreslerinden biri haline getirmek, bu pastadan ald›¤›m›z pay› da büyütmek ad›na bugün
bu zirvede bir araya geldik.

Bu buluflma hem genelde turizmimiz, hem de özelde sa¤l›k turizmimiz için son derece
önemli bir buluflmad›r.

Türkiye y›llar y›l› her alanda her geliflmeye olup bittikten sonra, ifl iflten geçtikten sonra
karar vermek zorunda kald›.

Art›k, sadece rakamsal olarak de¤il, zihniyet olarak, anlay›fl olarak, vizyon olarak da büyük
bir de¤iflim içindeyiz.

‹fl iflten geçmeden yol haritam›z› ç›karman›n, hedeflerimizi oluflturman›n, ifl plan›m›z›
ç›karman›n gayreti içinde oluyoruz.

Bu aray›fl hem hükümet olarak bizim aray›fl›m›z, bizim ihtiyac›m›zd›r, hem de turizm
sektörümüzün siz de¤erli temsilcilerinin aray›fl›d›r.

Kalk›nman›n birinci ad›m› planlamad›r, önünüzü göreceksiniz ki do¤ru yönde ilerledi¤inizi
bilebilesiniz.

Bir hedefiniz olmazsa, bir plan›n›z olmazsa y›llar boyunca
oldu¤u gibi yerinizde sayars›n›z da haberiniz olmaz.
Bu bak›mdan Türk turizminin masaya yat›r›ld›¤› her toplant›y›, her etkinli¤i oldu¤u gibi
Anadolu Sa¤l›k Turizmi Zirvesi’ni de büyük bir heyecanla karfl›lad›¤›m› ifade etmek
isterim.

Beklentimiz büyüktür, bunun için bu alanda sarfedilmifl her sözü, dile getirilmifl her
projeyi, her öneri ve uyar›y› da çok ciddiye al›yoruz.

Sizlerin de bu konuyu en az bizler kadan önemsedi¤inizden hiç flüphem yok.

Turizmimiz için de, sa¤l›k turizmimiz için de gelece¤e dönük önemli hedeflerimiz var.

2006 y›l› verilerine göre yaklafl›k 1 milyon civar›nda olan yatak kapasitemizi, inflallah
2013 y›l›nda 1.5 milyona, y›ll›k 21 milyon kiflilik yabanc› ziyaretçi say›m›z› da yaklafl›k 40
milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.

16.8 milyar dolar olan 2006 y›l› turizm gelirimiz, ayn› büyüme trendini sürdürmemiz
halinde 2013 y›l›nda yaklafl›k 50 milyar dolarl›k bir büyüklü¤e ulaflacakt›r ki, bu rakam
Türkiye ekonomisi için gerçekten önemli bir rakamd›r.

Bu tablo içinde gerek sa¤l›k turizmine, gerekse onun bir parças› olarak termal turizme
önemli bir rol biçiyoruz.



De¤erli Arkadafllar,

Türkiye jeotermal kaynaklar aç›s›ndan dünyan›n en zengin ilk yedi ülkesi aras›ndad›r.

Avrupa’da kaynak potansiyeli aç›s›ndan birinci, kapl›ca uygulamalar› konusunda ise
üçüncü s›radad›r.

Hedefimiz termal turizmde dünyan›n en büyük termal destinasyon ülkesi haline gelmektir.

Sadece termal turizmde de¤il, do¤rudan sa¤l›k turizminde de Türkiye yükselen y›ld›zlar
aras›ndad›r.

Tedavi amac›yla ülkemize gelen yabanc› misafirlerimizin say›s› her y›l biraz daha art›yor.

Bunda elbette bu alanda son y›llarda yapt›¤›m›z aflamalar›n, son derece donan›ml› ça¤dafl
hastane ve t›p merkezlerimizin say›s›ndaki art›fl›n önemli pay› var.

Hükümet olarak özel sektörümüzün sa¤l›k yat›r›mlar›n› desteklemek konusunda da azami
hassasiyeti gösteriyor, aç›k deste¤imizi her vesileyle ortaya koyuyoruz.

Bütün bunlar Türkiye’nin hayr› içindir, büyümesi kalk›nmas› içindir.

‹flsizlerimize istihdam alan› açmak, ekonomimize art› de¤erler katmak içindir.

Türkiye’yi ilerlemenin, kalk›nman›n, kültürel yak›nlaflman›n sembol ülkelerinden biri
haline getirmek içindir.

Bunun için hepimizin eme¤ini ortaya koymas›, fikirlerini ortaya koymas›, enerjisini ortaya
koymas› gerekiyor.

Biz turizm sektörümüzü çok bireyli bir aile gibi görüyoruz,
bu ailenin ayn› duyguda birleflmesi, ayn› çizgide uyum
içinde dayan›flma içinde ilerlemesi ülkemiz aç›s›ndan çok
önemli...
Ben bu iradeyi sektörümüzde görüyorum, inflallah gelece¤imiz de bu iradeden do¤an
enerjiyle, sinerjiyle ayd›nlan›yor, güzellefliyor.

Ben bu güzel zirveden Türkiye’nin, turizmimizin hayr›na çok güzel neticeler al›naca¤›n›,
önemli tespitler ortaya ç›kaca¤›n›, ilerleme ad›na çok önemli kazan›mlar elde edilece¤ini
umuyor, ümit ediyorum.

Bu duygularla zirvenin hay›rl› olmas›n›, baflar›l› geçmesini temenni ediyor, hepinize
sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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KIRIKKALE TOPLU AÇILIfi TÖREN‹
06.04.2007

Aziz Vatandafllar›m,

De¤erli K›r›kkaleliler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Milletimizin iradesiyle görevi teslim ald›ktan sonra, köylerimizi ilçelere, ilçelerimizi
flehirlere, flehirlerimizi birbirine ba¤layarak Türkiye’yi kalk›nd›raca¤›m›z›, büyütece¤imizi
söyledik.

Acil Eylem Plan› ad›n› verdi¤imiz tarihi belgeyle nas›l bir rota izleyece¤imizi milletimize
anlatm›flt›k.

Bu tarihi belgede Türkiye’yi, milleti krizlerden kurtar›p düzlü¤e ç›karman›n yolunu çizmifl,
yapacaklar›m›z konusunda milletimize sözler vermifltik.

Bugün, milletimize verdi¤imiz sözlerin büyük ço¤unlu¤unu yerine getirmifl olman›n
heyecan›n›, mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Her gün bir baflka flehrimize, ilçemize, hatta köylerimize kadar gidiyor, bu heyecan›
halk›m›zla paylafl›yoruz.

Çünkü biz geçmifl hükümetlerin yapt›¤› gibi kendimizi devlet dairelerine, Ankara’n›n
koridorlar›na hapsetmiyoruz.

Milletimize yaln›zca ekranlardan, televizyonlardan ulaflmay› benimsemiyoruz.

Türkiye’nin bütün flehirleriyle, 7’den 70’e bütün vatandafllar›m›zla çok daha sahici, çok
daha insani ba¤lar kuruyoruz.

Baflkalar› milletimizle aram›zdaki gönülden gönüle, kalpten kalbe uzanan bu gizli yolu
görmez, göremez.

Onlar zaten son dört buçuk y›lda Türkiye’nin kat etti¤i mesafeyi, nereden nereye geldi¤ini,
nas›l olup da yüksek bir seviyeye ulaflt›¤›n› da görmüyorlar, görmek istemiyorlar.

Milletimizin hak ve özgürlük taleplerini, adalet ve kalk›nma taleplerini, istikrar ve güven
taleplerini; dertlerini, feryad›n› duymuyorlar, duymak istemiyorlar.

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör, duymak istemeyen kadar sa¤›r de¤ildir.

Biliniz ki, ülkesi için, milleti için de¤er üreten, emek üreten
her vatandafl›m›z›n bizim hükümetimizin bafl›n›n üzerinde
yeri vard›r.
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Bu yüzden siyaseti bir kör dövüflüne çeviriyor, Türkiye’yi bir k›s›r döngüye hapsediyorlar.

Çözüm yerine çözümsüzlük, huzur yerine kriz üretiyorlar.

Biz o anlay›fllar› düfltükleri siyasi batakl›¤›n içinde kendi hallerine b›rakt›k.

Biz onlarla u¤raflm›yoruz, milletimizin bizden istedi¤i adalet ve kalk›nma taleplerini yerine
getiriyor; emek üretiyor, de¤er üretiyor, istihdam üretiyoruz.

Türkiye’yi özlemini duydu¤umuz müreffeh yar›nlara
kavuflturmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz.
Aziz Vatandafllar›m,

De¤erli K›r›kkaleliler,

Bizim aln›m›z ak, gönlümüz pak, vicdan›m›z rahat.

Bu yüzden her gün bir baflka flehrimizde milletimizle göz göze, yüz yüze bulufluyor,
birlikte dertlefliyor, hasb›hal ediyoruz.

Bizler K›r›kkale ilimizin sorunlar›n, dertlerinin fark›nday›z.

K›r›kkale ilimiz maalesef tek bir fabrikaya, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na endeksli
olarak hayatiyetini sürdürüyordu.

Ama bugün, ev eflyalar›ndan, el arabas› imalat›ndan, plastik sanayisine, biçerdöver yedek
parça üretimine, ka¤›t sanayine kadar çeflitli alanlarda faaliyet gösteren 17 fabrikan›n
daha K›r›kkale ilimizde faaliyete geçiflinin heyecan›n› yafl›yoruz.

‹nflallah bundan sonra çok daha kalk›nm›fl bir K›r›kkale görece¤iz.

K›r›kkale ilimiz maalesef Türkiye’nin baflkentine, en büyük flehirlerinden birine bu kadar
yak›n olmas›n›n sa¤layaca¤› avantajlardan faydalanam›yor.

Ben, K›r›kkaleli, iç Anadolulu sanayicilerimizi, ifl adamlar›m›z› K›r›kkale’ye yat›r›m yapmaya
davet ediyorum.

K›r›kkale için katma de¤er üretecek, K›r›kkaleli vatandafllar›m›z için istihdam üretecek
her giriflimcinin, her yat›r›mc›n›n arkas›nday›z.

Öte yandan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun yeniden yap›land›r›lmas›, bugünün
flartlar›na uygun üretim yapar hale getirilmesi gündemimizdedir.

Bu konudaki hukuki çal›flmalar tamamland›. Önümüzdeki dönemde yeniden yap›land›rma
çal›flmalar› için kanun tasar›s› haz›rlan›yor.

K›r›kkale’de sadece sanayinin gelifltirilmesi için de¤il, tar›msal üretimin gelifltirilmesi,
modernize olmas› için de yo¤un çaba harc›yoruz.

K›r›kkale, bir çok Anadolu flehrimiz gibi ekme¤ini a¤›rl›kl› olarak tar›mdan ç›karan bir
ilimiz.
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Biz bunun fark›nday›z.

Bunun için K›r›kkale’de daha önce baflmühendislik seviyesinde yürütülen Devlet Su
‹flleri teflkilat›n›, il müdürlü¤ü konumuna getirdik.

Önümüzdeki y›llarda K›r›kkale’de sulu tar›m›n gelifltirilmesine ait yat›r›mlara h›z verece¤iz.

Ceritmüminli, Akçakavak, ve Sulakyurt sulama göletleri hükümetimizin program›ndad›r.

Ancak bütün y›llar›n ihmalini bir anda gidermek kolay de¤il, biraz sab›r gerekiyor.

De¤erli K›r›kkaleliler,

Biz, bu yolculu¤a milletimizle el ele vererek ç›kt›k, sonuna kadar da el ele, omuz omuza
yürüyece¤iz.

Bugün de kalk›nma, büyüme, ilerleme heyecan›n› paylaflmak üzere siz de¤erli K›r›kkaleli
kardefllerimizin huzuruna geldik.

‹ktidar›m›z süresince K›r›kkaleli kardefllerimize, dostlar›m›za sa¤lanan imkânlar, hizmetler
için hay›rl› olsun demeye geldik.

TOK‹ eliyle yapt›rd›¤›m›z 896 konut hay›rl› olsun.

Bir k›sm› ulafl›ma aç›l›flm›fl olan, bir k›sm›nda ise çal›flmalar› devam eden bölünmüfl
yollar›n›z hay›rl› olsun.

Bu yollar sadece K›r›kkale için de¤il, ülke genelinde seyahat
eden, nakliyat ifli yapan vatandafllar›m›z›n can ve mal
güvenli¤i için de çok büyük önem tafl›yor.
K›r›kkale Kayseri duble yol çal›flmas›n› tamamlad›k.

K›r›kkale Samsun duble yol çal›flmalar› ise devam ediyor, inflallah buras› da en k›sa
zamanda tamamlanarak ulafl›ma aç›lacak.

Elmada¤ K›r›kkale yolunu ise daha kolay bir ulafl›m a¤›na kavuflturaca¤›z.

Böylece, Ankara ve K›r›kkale’yi Karadeniz ve Do¤uya ba¤layan yollar konforlu, güvenli
bir ulafl›m a¤›na kavuflacakt›r.

Gerek devlet imkânlar›yla, gerekse vatandafl›m›z ve devletimizin el ele vererek infla
etti¤imiz ilkö¤retim okullar›n›z hay›rl› olsun. fiehirleraras› otobüs terminaliniz hay›rl› olsun.

KÖYDES kapsam›nda köylerimizin önemli bir k›sm›nda biten, di¤er k›sm›nda ise yap›m›
süren içme suyu flebekeleri, yol çal›flmalar› hay›rl› olsun.

Teflvik yasas› kapsam›na dahil etti¤imiz K›r›kkale ilimizde, sa¤lanan teflviklerden sonra
faaliyete geçen iflletme say›s›ndaki, istihdamdaki, üretimdeki, gelirlerdeki art›fl hay›rl›
olsun.



194

0 6  N ‹ S A N  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Burada sayamad›¤›m köprü hizmetleri, tar›m destekleri, ö¤renci burslar›, yoksul
kardefllerimize sa¤lanan g›da ve kömür yard›mlar› gibi sosyal destekler hay›rl› olsun.

Yine belediyemizin tamamlad›¤›, bafllatt›¤› do¤algaz çal›flmalar›, park çal›flmalar›, kapal›
pazaryeri, ticaret ve kültür merkezi de hay›rl› olsun.

Gönül isterdi ki, her bir hizmetin tek tek aç›l›fl›nda sizlerle birlikte olal›m. 

Ancak, bizler de kendi h›z›m›za yetiflemiyoruz.

Bu nedenle tek tek aç›l›fllar yapmak yerine, toplu aç›l›fl törenleri gerçeklefltirmek
durumunda kal›yoruz.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z hizmetlerin, yap›m› devam eden çal›flmalar›n meydana
gelmesinde emek sarf eden bütün kardefllerime, dostlar›ma buradan teflekkür ediyorum.

Biliniz ki, ülkesi için, milleti için de¤er üreten, emek üreten her vatandafl›m›z›n bizim
hükümetimizin bafl›n›n üzerinde yeri vard›r.

Bu ülkeye hizmet eden herkesi bizler bafl tac› ederiz.

Aziz Vatandafllar›m,

De¤erli K›r›kkaleliler,

Devletimizin imkânlar›n›, kaynaklar›n› bütün flehirlerimize adil olarak da¤›t›yor, milletimize
gerekli deste¤i, teflviki sa¤l›yoruz.

Son dört y›l› aflk›n zamanda, milletimizin büyüme, kalk›nma, ilerleme taleplerini yerine
getirmek için büyük ad›mlar att›k, atmaya devam ediyoruz.

Türkiye adalet rotas›, kalk›nma rotas›, büyüme rotas›,
yat›r›m rotas› üzerinde ilerliyor.
Türkiye, son dört buçuk y›lda, Ak Parti hükümetinin gerçeklefltirdi¤i reformlarla büyük
bir dönüflümün alt›na imza att›.

Bak›n›z; Ak Parti iktidar›yla birlikte ne kadar büyük bir dönüflümün yafland›¤›n› bir de
rakamlarla görelim.

Sadece bu rakamlar bile art niyetli ama a¤z› kalabal›k olan kimselere cevap vermeye
yeterlidir.

Bizim iktidar›m›zdan önceki 10 y›ll›k dönemi kapsayan 1993–2002 y›llar› aras›nda, Türkiye
ekonomisi yaln›zca yüzde 2,6 oran›nda büyümüfltür.

Oysa 4 y›ll›k Ak Parti iktidar› döneminde ise Türkiye’nin büyüme ortalamas› tam yüzde
7,3 olmufltur.

Türkiye, tam 20 çeyrek üst üste büyüyerek tarihinde görülmemifl bir rekora imza atm›flt›r.
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‹ktidar› devrald›¤›m›zda Gayri Safi Milli Has›la 181 Milyar dolard›, flu anda beklentilerin
de üzerine ç›karak 400 milyar dolar olmufltur.

Fert bafl›na Milli Gelir 2002’de 2 bin 598 dolard› flu anda, neredeyse iki kat›ndan daha
fazla yükselerek 5 bin 477 dolar seviyesine ulaflt›.

Bizim göreve geliflimizin hemen öncesinde, yani Ekim 2002’de enflasyon oran› 33, 45
oran›nda gerçekleflmifltir.

Hiç kimse enflasyonun dizginleyebilece¤imize inanm›yordu, hayal kuruyorsunuz diyordu.

Baflkalar›n›n hayal dedi¤ini bizim hükümetimiz sadece ilk iki y›l›n›n sonunda baflard›.

35 y›l sonra ilk kez 2005 y›l› sonunda enflasyon tek haneli olarak gerçekleflti.

‹ktidara geldi¤imizde Türkiye’nin y›ll›k toplam ihracat› 36,1 milyar dolar seviyesindeydi.

2006 y›l›nda ihracat›m›z 85 milyar dolar› aflt›.

2002 y›l›nda turizm gelirimiz 8,5 milyar dolar idi

2006 y›l› itibariyle bu rakam 16,8 milyar dolar seviyesine ulaflm›flt›r.

1954 Y›l›ndan 2003 y›l›na kadar uluslar aras› do¤rudan yat›r›mlar maalesef baz› istisnalar
d›fl›nda y›ll›k 1 milyar dolar› aflmam›flt›r.

2006 itibariyle ülkemize giren do¤rudan sermaye miktar›, 20.2 milyar dolar gibi bir rekor
seviyeye ulaflm›flt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

De¤erli K›r›kkaleliler,

Bak›n›z, bildi¤iniz gibi bu büyüme rakamlar› Pazartesi günü aç›kland›.

Türkiye’nin daha önce hiç flahit olmad›¤›, hiç tecrübe etmedi¤i seviyelere ulaflt›¤›m›z›
bu oranlarla gördük.

Hemen arkas›ndan, birileri yine her zaman yapt›klar› gibi ç›kt›lar, hani nerede bu büyüme,
hani nerede bu milli gelir diye ortal›¤› buland›rmaya bafllad›lar.

Onlar, tabii ki bu oranlar›n ne anlama geldi¤ini anlayamazlar.

Onlar, tabii ki bu rekorlar›n önemini kavrayamazlar.

Çünkü onlar hayatlar›nda bu baflar›lar› hayal bile edemezler.

Bütün yapacaklar› ortal›¤› buland›rmak, baflar›lar› gölgelemek, milletin sevincine gölge
düflürmek, hizmet etmek isteyenlerin yoluna tafl koymakt›r.

Türk Milleti kendi yolunu kendi iradesiyle açm›flt›r, bu
yolun güvenli¤ini de bu millet sa¤layacakt›r.
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Demokrasiyi, hukuku, adaleti, kalk›nmay› yüreklerine sindiremeyenler dün oldu¤u gibi
yar›n da bu aziz milletten hak ettikleri dersi alacaklard›r.

Milletin yoluna tafl koyanlar bilsinler ki, Türk milleti kendi
ç›karlar›n› milletin menfaatlerinin üzerinde tutanlar› çok
iyi tan›yor.
Buradan milletime, vatandafl›ma sesleniyorum:

Allah aflk›na, elinizi vicdan›n›za koyun, haf›zan›z› flöyle bir zorlay›n, bir hesap yap›n.

2002 y›l›na kadar bakkalda, manavda, kasapta, çarfl›da, pazarda fiyatlar ne s›kl›kla
de¤ifliyordu, son 4 y›ld›r ne s›kl›kla de¤ifliyor bir karfl›laflt›r›n.

2003’ten önce maafl›nla ne kadar al›flverifl yapabiliyordun, flimdi ne kadar yapabiliyorsun,
bunun bir hesab›n› yap›n.

Bunlar›n muhasebesini yapt›¤›n zaman, Türkiye’nin de nereden nereye geldi¤ini, daha
da önemlisi nereye do¤ru gitti¤ini göreceksin.

Bak›n bu oranlar aç›kland›, Türkiye geçen y›l yüzde 6 büyüdü, kifli bafl›na milli gelir 5 bin
477 dolar oldu.

Biz demiyoruz ki, ‹sviçre gibi olduk, Almanya gibi olduk, Japonya gibi olduk…

Oralarda kifli bafl›na milli gelir 30 bin, 40 bin dolarlara kadar yükselmifl.

Biz, 5 bin 500 dolara yaklaflt›k. Ama sevindirici olan, 4 senede bunun ikiye katlanmas›d›r.

Sevindirici olan, bu ülkelerden daha h›zl› bir büyüme trendini yakalam›fl olmam›zd›r.

Sevindirici olan, önümüzdeki 5 y›lda hedefimizi 10 bin dolar olarak koymufl olmam›z, bu
hedefe kararl›l›kla ilerlememizdir.

Türkiye bunu da görecek inflallah.

Türkiye bu iktidarla geçmifl 4 buçuk y›lda yaflad›¤› heyecan›, coflkuyu, sevinci gelecek
5 y›lda, 10 y›lda katlayarak yaflayacakt›r.

Milletimizin deste¤i, milletimizin duas› arkam›zda oldu¤u sürece Türkiye’nin aflamayaca¤›
engel yoktur.

Biz buna inan›yoruz. Biz bu millete, bu ülkeye inan›yoruz, bu kadroya güveniyoruz.

Türkiye’nin ufku aç›kt›r, yolu ayd›nl›kt›r.

Önümüzdeki engelleri el ele, omuz omuza, birbirimize verdi¤imiz desteklerle aflaca¤›z.

Bu vesileyle bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z, K›r›kkale ilimize kazand›rd›¤›m›z hizmetlerin bir
kez daha hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri  sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.  
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KARADEN‹Z SAH‹L YOLU AÇILIfiI
07.04.2007

De¤erli Karadenizliler,

Sevgili Hemflerilerim,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle bu tarihi günde aran›zda olmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek
istiyorum.

Evet. Tarihi bir gün diyorum, çünkü bugün Karadenizlilerle birlikte milletimiz, en büyük
özlemlerinden birine daha kavuflmufl oluyor.

Bugün Karadeniz Sahil Yolu’nun aç›l›fl›n› yap›yoruz.

Bu proje sadece Karadeniz bölgemizin de¤il, 70 milyonluk ülkemizin, 81 vilayetimizin
yar›m as›rl›k bir rüyas›, yar›m as›rl›k bir özlemiydi.

‹flte rüyalar gerçek oluyor, iflte özlemler, hasretler sona eriyor.

1960’l› y›llardan önce belirlenen bu güzergâhta bütün Karadeniz’in ihtiyac›na cevap
verecek bir yolun yap›labilmesi y›llarca konufluldu, tart›fl›ld›.

O günden bugüne tam 34 hükümet geçti.

1987 y›l›na geldi¤imizde ilk ihale yap›ld› ve ilk kazma vuruldu.

Ancak, o günden bizim hükümetimize kadar da tam 12 hükümet daha geçti.

Bütün hükümetlerin üzerinde durdu¤u Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nin tamamlanabilmesi
için en az bir 24 y›l daha gerekiyordu.

Evet, ayn› yavafl tempoyla bu proje yürütülseydi, Türkiye güven ve istikrara kavuflmasayd›,
Karadeniz Sahil Yolu’nun bu aç›l›fl törenini en iyimser tahminle 2024 y›l›nda ancak
yap›labilecekti.

Bunu nereden ç›kar›yorum.

Bak›n›z, Karadeniz Sahil Yolu’nda 16 y›lda 220 kilometrelik mesafe al›nabilmifl.

Biz ise sadece 4 y›lda 316 kilometre yol yapm›fl›z.

‹flte buradan hareketle söylüyorum.

Ülkemizi, flehirlerimizi, ekonomimizi bir bütün olarak
sahiplenmezsek insan›m›z›, vatandafl›m›z› bir bütün olarak
sahiplenmifl olamay›z.
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Çok flükür bugün, Türkiye istikrara kavuflmufltur.

Ekonomik ve sosyal kalk›nma yolunda önemli ad›mlar at›lm›fl, büyük bir at›l›m
gerçekleflmifltir.

30 y›ll›k, 40 y›ll›k beklentiler karfl›lanm›fl,  30 -40 y›ld›r bekletilen projeler h›zla hayata
geçirilmifltir.

T›pk› 30-40 y›l boyunca bafl edilemeyen enflasyon canavar›n›n dizginlenmesi gibi.

T›pk› milletimizi periflan eden yüksek faiz ateflinin söndürülmesi gibi.

Biliyorsunuz, yüksek faiz tabii bir felaket olarak kabul ediliyordu ve sadece paras› olanlar
para kazanabiliyordu.

Çok flükür faizin de belini k›rd›k.

Ekonomik kriz kavram›n› tedavülden kald›rd›k.

T›pk› bol s›f›rl› paralar› tedavülden kald›rd›¤›m›z gibi..

Sevgili Hemflerilerim,

Türkiye’yi bir bafltan bir bafla flantiye alan›na çevirdik.

Türkiye’nin bütün yollar›n› efl zamanl› olarak açmaya bafllad›k.

81 vilayetimizde modern flehircili¤in gerektirdi¤i konutlar infla ettik, etmeye devam
ediyoruz.

‹flte güvenin semeresi…

‹flte istikrarla birlikte büyümenin meyvesi..

‹flte modern yollara ulaflan ülkemizin sahip oldu¤u eflsiz eserler.

Bugün, Karadeniz Sahil Yolu’nu aç›yoruz.

Ülkemize, milletimize, Karadenizli hemflerilerimize hay›rl› olsun.

Halk›m›z bu yollarda kazas›z, belas›z seyahat edecek inflallah.

Bu yol, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçeklefltirdi¤i en
büyük modernleflme, kalk›nma projelerinden biridir.
Ad›m ad›m ülkemizin kalk›nma hedeflerini gerçeklefltirdi¤imizin en aç›k göstergesidir.

Zira bu uzun yolda sadece insanlar, flehirler birbirine kavuflmayacak, bu yol sayesinde
Karadeniz bölgemiz büyük bir ekonomik cazibe merkezi olacak.

Eflsiz tabiat güzelliklerine kavuflamayan milyonlarca vatandafl›m›z bu yol sayesinde nas›l
da zengin ve güzel bir ülkede yaflad›klar›n› görecekler.

Turizmin geliflmesinde en önemli unsurlardan biri de ulafl›m imkânlar›d›r.
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‹flte bu yol, Karadeniz bölgemizin de Akdeniz gibi eflsiz bir turizm cenneti haline gelmesine
önemli bir vesile olacakt›r.

Karayollar› Genel Müdürlü¤ümüzün Cumhuriyet tarihinde gerçeklefltirdi¤i en büyük
projedir bu.

Samsun’dan Sarp S›n›r Kap›s›na kadar uzanan bu duble yol tam 542 kilometredir.

Bu uzun yol ile sadece 6 flehrimiz kurtulufla ermiyor ayn› zamanda ülkemiz ilk kez
emniyetli bir yol ile Avrasya’ya ba¤lanm›fl oluyor.

Evet, bu rüyay› gerçeklefltirmek isteyen bizden önceki 34 hükümet buna muvaffak
olamad›.

Karadeniz’in kurtulufluna vesile olacak bu yolun aç›l›fl› çok flükür bize nasip oldu.

T›pk›, 14 y›ll›k Bolu Tüneli’ni açmak bize nasip oldu¤u gibi.

Ayn› flekilde, bir kördü¤üm haline gelen Antalya Alanya yolunu da biz açt›k.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt› Projesini proje olmaktan ç›kar›p gerçeklefltirdik.

Yolu ve suyu olmayan köy b›rakmamak için geceli gündüzlü çal›flt›k, çal›flmaya devam
ediyoruz.

Türkiye’nin dünyaya aç›lan kap›lar› ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Antalya, Dalaman havaalanlar›n› modern Türkiye’ye yarafl›r
biçimde süratle infla ettik.
Çok flükür, ülkemizin ekonomisini büyütmek, adaletle her bölgesini, her flehrini kalk›nd›rmak
bize nasip oldu.

Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 4bin 326 kilometre duble yola sahip olan Türkiye’mizde
bizim dönemimizde 6 bin 355 kilometre yeni duble yol yapt›k.

Sevgili Hemflerilerim,

Elbette, Türkiye’ye kazand›rd›klar›m›z› s›ralamaya buradaki süremiz yetmez.

Ülkemizin nereden nereye geldi¤ini görmek isteyenler Türkiye’nin yollar›na düflsünler.

fiehirlerimizin hangi mant›kla, nas›l birbirine kavufltuklar›n› görsünler.

‹lçelerimizin, köylerimizin flehir merkezlerine nas›l ba¤land›klar›n› görsünler.

KÖYDES projesiyle, BELDES projesiyle köylerimizin ve beldelerimizin nas›l bir h›zl›
kalk›nma seferberli¤ine girdiklerini görsünler.

Biz, Türkiye’yi bir bütün olarak sahiplendik.

Diyarbak›r’›n köyünde hastas›n› kar üzerinde k›zakla hastaneye ulaflt›ramayan vatandafl›m›z›n
derdi de bizim derdimizdir.
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Karadeniz’in yalç›n da¤lar›nda ürününü satamayan, flehre ulaflt›ramayan vatandafl›m›z›n
meselesi de bizim meselemizdir.

Karadeniz’in f›nd›¤› da, çay› da, Akdeniz’in narenciyesi de, Malatya’n›n kays›s› da,
Do¤u’nun hayvanc›l›¤› da, Ege’nin zeytini de bizim meselemizdir. 

Ülkemizi, flehirlerimizi, ekonomimizi bir bütün olarak sahiplenmezsek insan›m›z›,
vatandafl›m›z› bir bütün olarak sahiplenmifl olamay›z.

Karadeniz’in büyük rüyas›n› gerçeklefltirirken ayn› zamanda ülkemizin her köflesindeki
canlanman›n, dirilmenin heyecan›n› yafl›yoruz.

Bak›n›z bugün, 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu’nun tamam›n› duble yol olarak
hizmete aç›yoruz.

Bu yol, ayn› zamanda ülkemizi dünyaya ba¤layan uluslararas› bir yol.

Yap›m çal›flmalar› h›zla devam eden 7 kilometrelik iki tünel ve 1 viyadük alan› hariç
açt›¤›m›z Karadeniz Sahil Yolu Türkiye’nin nelere muktedir oldu¤unun en aç›k göstergesidir.

Keflke bu yollar yar›m as›r, bir as›r önce yap›lm›fl olsayd›, altyap› sorunlar› çok önceleri
çözülmüfl olsayd› da bugün daha farkl› sorunlar› çözmek için burada olsayd›k.

Keflke, bu ülkenin eme¤ini, al›n terini yolsuzluklarla,
usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla ya¤malayanlar Türk
milletinin onca de¤erli y›llar›n› çalmasayd› da bugün
Türkiye dünyan›n en güçlü ülkeleri aras›nda olsayd›.
Ne yaz›k ki, hâlâ zemin düzenlemeyle, altyap›yla u¤rafl›yoruz.

Bütün olumsuzluklara ra¤men, memnuniyetle ifade etmeliyim ki, çok büyük mesafeler
ald›k.

Çok daha büyük mesafeler alaca¤›z.

Ülkemizi bir girdaptan, bir karanl›k tünelden ç›kard›k ve bugünlere getirdik. 

‹nflallah, ülkemizin ertelenmifl bütün taleplerini karfl›layaca¤›z.

Ülkemizi daha mamur hale getirece¤iz.

‹flte, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu yollar turizm ve ticaret merkezlerine, limanlara, havaalanlar›na
büyük bir canl›l›k getirecektir.

Bunu baflarmak hükümetimiz için büyük bir onur, büyük bir flereftir.

Lütfen dikkatle bak›n›z.

Karadeniz Sahil Yolu’nun ilk ihalesi 1987 y›l›nda yap›ld›.

1987 y›l›ndan 2002 y›l›n›n sonuna kadar projenin sadece yüzde 40’› gerçekleflebildi.
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Evet, 2003 y›l›n›n bafl›ndan 2006 y›l›n›n sonuna kadar biz 542 kilometrelik yolun yüzde
60’›n› tamamlad›k.

Tekrar hat›rlat›yorum. 16 y›lda yüzde 40, 4 y›lda yüzde 60.

‹flte bizim fark›m›z.

16 y›lda yap›lan›n bir buçuk kat›n› 4 y›lda gerçeklefltirdik.

Bafllatt›¤›m›z bütün ifllerde elde etti¤imiz sonuç afla¤› yukar› böyledir.

Çok daha büyük rekorlar›m›z var.

Milletimizin yüzünü a¤artan rekorlar.

‹hracat rekorlar› k›r›yoruz, turizm rekorlar› k›r›yoruz, üretim rekorlar› k›r›yoruz. 

Bak›n›z bir kez daha karfl›laflt›rman›z› rica ediyorum.

Evet, Cumhuriyetimizin kurulufl y›llar›ndaki zorluklar› bir yana b›rak›rsan›z, 1940’tan,
1950’den bu yana olan tarihleri esas al›rsan›z bile, 70 y›lda 60 y›lda sadece 4 bin 326
kilometre duble yol yap›lm›fl olmas›n› izah edemezsiniz.

‹flte bu yüzden 4 y›l gibi k›sa bir zamanda 6 bin 355 kilometre yol yapan bir iktidar, bir
hizmet anlay›fl› bütün Türkiye’nin kalk›nmas› için büyük önem arz ediyor.

Zira ancak bu kalk›nma h›z›yla Türkiye’nin onlarca y›l ertelenmifl taleplerini karfl›layabiliriz.

Tekrar söylüyorum.

Bu gayret, bu heyecan, bu azim, bu yüksek irade güçlü
bir siyasi iradenin, güçlü bir demokratik idarenin eseridir.
Bunu baflard›¤›m›z için mutluyuz, bunu baflard›¤›m›z için bahtiyar›z. 

Türkiye’nin t›kanan bütün kanallar›n›, bütün yollar›n› aç›yoruz açmaya devam edece¤iz.

Sevgili hemflerilerim,

Bugün, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz güvenli bir yola
kavuflman›n sevincini yafl›yor.

‹nflallah bütün yollar›m›z bu güvenli¤e kavuflacak.

Araç güvenli¤i için, can güvenli¤i için, ticaret için, ülkemizin dünya ile bütünleflmesi için
yap›yoruz bunu.

Bu yollar› açarken usulsüzlüklere, hukuksuzluklara meydan vermiyoruz, vermeyece¤iz.

Her kuruflunun hesab›n› millete verece¤imizin fluuruyla bu yollar› aç›yoruz. 

Bu vesileyle, bu iflin maliyeti hakk›nda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. 
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Bak›n›z, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Karadeniz Sahil Yolu’nun proje bedeli 6 milyar 543 milyon
YTL.

Bildi¤iniz gibi ilk ihale, merhum Özal zaman›nda 1987’de Çarfl›bafl›-Trabzon-Arakl› k›sm›
için yap›ld›.

1987’den 2002 sonuna kadar 2 milyar 298 milyon YTL harcama yap›lm›fl.

2002 sonundan 2006 sonuna kadar 316 kilometre yol yap›ld›.

Dedi¤im gibi iki tünel ve bir viyadük için çal›flmalar h›zla devam ediyor. 

Bu yol için harcad›¤›m›z miktar 3 milyar 551 milyon YTL.

Toplam harcama 5 milyar 849 milyon YTL (yap›lan ifl tutar›).

Toplam aç›lan yol 535.5 kilometre.

1987’den bu güne 18 adet ihale yap›ld›.

Bu yol çal›flmas› eski periyotta devam etseydi bu projenin 2024’te bitmesi gerekirdi.

Bu rakamlar›, Türkiye’nin bu flartlar›nda gösterilen fedakârl›¤›n büyüklü¤ünü siz aziz
hemflerilerimin dikkatlerine sunmak için verdim.

Burada, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›m›za ve Karayollar› Genel Müdürlü¤ümüze özellikle teflekkür
ediyorum.

Hükümetimizin hizmette s›n›r tan›mayan h›z›na ayak uydurmak için canla baflla çal›flan
teknik personele, mühendislerimize, iflçilerimize ülkemiz ad›na ayr›ca teflekkür ediyorum.

Sözlerime son verirken, Karadeniz Sahil yolu’nun Karadenizliler baflta olmak üzere bütün
milletimize, ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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84 OKUL VE E⁄‹T‹M KURUMUNUN TOPLU AÇILIfi TÖREN‹
09.04.2007

De¤erli Davetliler,

Sevgili Ankaral›lar,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, Cumhuriyetimizi yaflatacak, daha ileriye götürecek yeni nesillerin e¤itimi
aç›s›ndan son derece anlaml› bu tören vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük mutluluk
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Yaklafl›k dört y›ld›r Baflbakan olarak kat›ld›¤›m törenlerin beni en çok sevindireni, ülkemizin
gelece¤i ad›na umutlar›m›z› yeflerten bu okul aç›l›fllar›d›r.

Bu okullar› açarken, yüz binlerce çocu¤umuzun, gencimizin gelece¤inin ayd›nland›¤›n›
görüyorum.

‹flte, bugün Ankara’da tam 84 tane e¤itim tesisini aç›yoruz.

Eskiden bu aç›l›fllar tek tek yap›l›rd› ama art›k Türkiye’nin geldi¤i düzey, ald›¤› mesafe
buna imkan tan›m›yor.

Her gün ülkemizin bir baflka köflesinde toplu aç›l›fllar yap›yoruz.

Geçti¤imiz hafta sonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük projelerinden biri olan 542
kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu’nu trafi¤e açt›k.

Cuma günü K›r›kkale’de 6 okul, Cumartesi günü Ordu’da, Giresun’da ve Trabzon’da 13
okul ile birlikte yurtlar, kütüphaneler açt›k.

Çok flükür, bu h›z›, bu mesafeyi yakalad›k.

Ülkemizin her flehrinde okullar açarken, hastaneler açarken, fabrikalar açarken, ifl ve
istihdam kap›lar› açarken art›k sadece toplu aç›l›fllara yetiflebiliyoruz.

‹fl bafl›na geldi¤imizde Türkiye’nin en büyük önceliklerini e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet
olarak belirlemifltik.

Türkiye’nin yükseliflinin bu temeller üzerinde olaca¤›n› ›srarla vurgulam›fl, bütün gücümüzle
bu alanlardaki eksiklerimizin telafisine yo¤unlaflm›flt›k.

Türkiye’de yaflayan her vatandafl›m›z kamunun imkanlar›n›
da, kaynaklar›n› da biliyor ve elini tafl›n alt›na koymas›
gereken yerde kamunun yükünü paylafl›yor.
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‹flte, bu bak›fl aç›m›z›n sonucu olarak 4.5 y›l gibi k›sa bir zaman içinde 110 bine yaklaflan
say›da  derslik infla ettik.

Bu y›lsonu itibar›yla hedefimiz 130 bin dersli¤e ulaflmak.

Bu süreçte büyük bir toplumsal destek gördük ve hay›rsever vatandafllar›m›z Türkiye’mizin
dört bir yan›nda hay›rda yar›flt›lar.

Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daremiz, Belediyelerimiz, Valiliklerimiz toplumun öncelikli
ihtiyaçlar›n› karfl›lamada hükümetimizin çal›flma h›z›na paralel bir hizmet aflk› sergilediler.

Onlar›n hepsine ülkem ad›na, ülkemin çocuklar›, ö¤retmenleri, anne ve babalar› ad›na
teflekkür ediyorum.

De¤erli Davetliler,

‹flte, flimdi bu güzel bahar gününde 84 tane ilim ve irfan yuvas›n›n, ek dersliklerin, e¤itim
merkezlerinin, sosyal tesislerin  aç›l›fllar›n› yap›yoruz.

Mamak, Alt›nda¤, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut,  Gölbafl› ilçelerimizde
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz okullar›n yar›s› hay›rsever vatandafllar›m›z taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Ayr›ca, hay›rsever vatandafllar›m›z 3 spor salonu, 1 sosyal tesis ile 2 okulun restorasyonunu
gerçeklefltirmifllerdir.

Görüldü¤ü gibi kamu ile vatandafllar›m›z›n ortaya koydu¤u eserler  yar› yar›yad›r.

Yani tam da Türkiye’nin özlemini duydu¤u geliflme ve kalk›nma tablosu. 

Bu tablodan büyük onur duyuyorum.

Yak›n zamanlara kadarki özel sektör mant›¤›, devletten nemalanan, gözünü devlet ve
kamu imkanlar›na dikmifl bir özel sektör anlay›fl›yd›.

Art›k öyle de¤il.

Türkiye’de yaflayan her vatandafl›m›z kamunun imkanlar›n› da, kaynaklar›n› da biliyor ve
elini tafl›n alt›na koymas› gereken yerde kamunun yükünü paylafl›yor.

‹flte, Ankara’da bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z 84 e¤itim kuruluflunun yar›s›n›n hay›rsever
vatandafllar›m›z taraf›ndan yap›lm›fl olmas› bu dayan›flman›n en aç›k örne¤idir.

Bu okullar›n ekonomik maliyetinden çok, hükümet olarak,
bakanl›k olarak, valilik olarak, millet olarak kendi
gelece¤imize yat›r›m yapm›fl olmam›z mutluluk vericidir.
Burada yap›lan ifl Türkiye’nin ruhuna sahip ç›kmakt›r, kimli¤ine sahip ç›kmakt›r, gelece¤ine
sahip ç›kmakt›r.

Hay›rsever vatandafllar›m›z› can› gönülden kutluyorum.
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Valimizi, kaymakamlar›m›z›, belediye baflkanlar›m›z›, Milli E¤itim müdürlerimizi yürekten
tebrik ediyorum.

Yap›lan ifl büyük ifltir.

Bak›n›z, sadece bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z toplam 1228 derslik yaklafl›k 40 bin ö¤renciye
hizmet verecektir.

Bir kez daha alt›n› çiziyorum.

Bu okullar›n yan› s›ra;

• 13 tane Atölye,
• 300 ö¤rencinin bar›nabilece¤i  bir pansiyon
• 4 spor salonu,
• 1 sosyal tesis ve
• 2 restorasyonun toplu aç›l›fl›n› yap›yoruz.

‹flte, bu vesile ile de bu milletin olmas› gereken gündeminin alt›n› çiziyoruz.

Evet, bizim gündemimizde e¤itim var, yol var, hastane
var, fabrika var, K›sacas› yat›r›m var, kalk›nma var. En
fazla da e¤itim var.
De¤erli Davetliler,

Bak›n›z, 2002 y›l›nda biz iktidara geldi¤imiz zaman Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesi  16,5
milyar YTL iken, bu rakam› 2007’de 21,3 milyar YTL rakam›na yükselttik.

Milli E¤itim Bakanl›¤›  Bütçesinin Konsolide Bütçeye Oran› 2003’de yüzde 6.91 olarak
gerçekleflirken, bu oran› 2007 y›l›nda yüzde 10.40’a ç›karm›fl durumday›z.

Ayn› flekilde 2002 y›l›nda 494 milyon YTL  olan YURTKUR bütçesini de, 2006’da yaklafl›k
4 katl›k büyümeyle 1 milyar 712 milyon YTL’ye yükselttik.

2003’ten beri her y›l kamunun kullan›m› için ayr›lan kadronun yaklafl›k yüzde 50’sini Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve üniversitelere tahsis ettik.

Geçti¤imiz dört y›lda ülkemizin okullaflma oran› konusunda önemli ilerlemeler sa¤lad›k.

2003 y›l› bafl›nda yüzde 11 olan okul öncesi e¤itimde okullaflma oran›n›  bizim dönemimizde
yüzde 25’e ç›kard›k.

Son dört y›l içinde 537 bin 451 bilgisayar› e¤itimin hizmetine sunduk. 

Ö¤rencilerimizin yüzde 90’›n› ADSL ile internete kavuflturduk.

Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL sistemi kurduk.

3 bin kapal› köy okulunu yeniden hizmete soktuk.
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“Haydi K›zlar Okula” kampanyas›yla  228 bin k›z ö¤renciyi okullu yapt›k.

40 y›l önce haz›rlanm›fl olan ve bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzak kalan müfredat›,
ö¤renmeyi ö¤retme esas›na dayal› olarak ö¤renci merkezli olacak biçimde de¤ifltirdik.

4 y›lda ilkö¤retim ö¤rencilerine 411 milyon 282 bin 131 adet ders kitab›n› ücretsiz olarak
da¤›tt›k.

Ö¤retmenlik mesle¤ini, ö¤retmen, uzman ö¤retmen ve baflö¤retmen fleklinde
kademelendirdik.

Uygulama sonunda 92 bin 382 kifli uzman ö¤retmen, 338 kifli de baflö¤retmen olmaya
hak kazand›.

Ek ders ücretlerini yüzde 40 art›rd›k.

YURT-KUR’da 1962'den 2003’e kadar geri dönüfl 24 trilyon iken, 2003-2006 aras›nda
geri dönüfl 456 trilyon olmufltur.

YURT-KUR’un verdi¤i burs ve kredi 45 YTL’den, 150 YTL’ye ç›kar›lm›flt›r.

Üniversitelerin araflt›rma fonlar› 2002 de 70 milyon YTL iken, biz bu fonlar› 2007’de 300
milyon YTL’ye ç›kard›k.

116’s› müstakil yurt olmak üzere orta ö¤retime yönelik 318 adet yeni yurt yapt›k.

Bir milyon kifliyi belediyelerimizin düzenledi¤i kurslarla okur yazar yapt›k.

Üniversite önündeki y›¤›lmay› azaltmak için 15’i devlet 2’si vak›f olmak üzere 17 yeni
üniversite kurduk.

Keza, hükümetimiz döneminde özürlü e¤itimi alan›nda da önemli geliflmeler sa¤lad›k.

Özürlülerimizin durumlar›n› dikkate alarak yeni okullar infla ettik.

Yine özürlü insanlar›m›z›n devlet imkânlar›yla okullar›na
tafl›nmas›n› temin ettik, tafl›namayanlara evlerinde e¤itim
imkân› sa¤lad›k ve ailelerine ayda 404 YTL yard›m
yapmaya bafllad›k.
‹nan›yorum ki, bafllatt›¤›m›z bu büyük e¤itim seferberli¤i ile büyük bir de¤iflim
gerçeklefltirdik, adeta e¤itime ça¤ atlatt›k.

Elbette, ayn› h›zla, ayn› azim ve kararl›l›kla bu çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.

Cumhuriyetimize, milletimize yak›flan budur.

Bizim de milletimize hizmet etmekten baflka bir derdimiz yoktur.

Bu bilgi ça¤›nda, bir bilgi toplumu olma yolunda at›lmas› gereken bütün ad›mlar› atmak
zorunday›z.
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‹flte, bu aç›lan okullarla da bunu yap›yoruz.

Yap›m›nda hiçbir imkan›n esirgenmedi¤i, teknik donan›m› eksiksiz bu modern okullarla
daha ayd›nl›k daha müreffeh bir Türkiye hedefimize her gün biraz daha yaklafl›yoruz.

Buradan geriye dönüfl yok.

Bugün burada oldu¤u gibi bundan sonra da baflaraca¤›z.

Yeter ki milletçe bu dayan›flmam›z›, bu birli¤imizi bozmayal›m, bu heyecan›m›z›
kaybetmeyelim.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bu okullar› infla eden hay›rseverlerimizi, buna
öncülük eden milli e¤itim camiam›z›, valimizi, belediye baflkanlar›m›z› bir kere daha
kutluyor, teflekkür ediyorum.

Açt›¤›m›z bu okullar›n, bu ilim ve irfan yuvalar›n›n ülkemize, baflkentimize ve çocuklar›m›za
hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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‹L BAfiKANLARI TOPLANTISI
11.04.2007

De¤erli Arkadafllar,

Sevgili AK Partililer,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum.

Türkiye’nin AK Parti iktidar›yla geçirdi¤i y›llarda elde etti¤i kazan›mlar›n her geçen gün
daha da belirgin flekilde ortaya ç›kt›¤›, milletimizin özgüveninin, gelecek heyecan›n›n
artt›¤› bir dönemde sizlerle bir kere daha beraber olman›n mutlulu¤u içindeyim.

AK Partililer, olarak çeflitli vesilelerle s›k s›k bir araya geliyor, topluca muhasebemizi,
özelefltirimizi yap›yor, fikir al›flveriflinde bulunuyor, heyecan›m›z› tazeliyoruz.

Sadece bu toplant›lar bile AK Parti’nin kat›l›ma ne kadar büyük önem verdi¤ini, Türkiye’yi
flehir flehir, bölge bölge nas›l bir bütünlük içinde ele ald›¤›n›, AK Parti siyasetinin nas›l
bir dayan›flma ve paylafl›mla teflekkül etti¤ini aç›kça ortaya koymaya yeter...

Bu beraberli¤i ilk günkü tazeli¤iyle sürdürüyoruz; çünkü buradan bir sinerji do¤uyor, yeni
fikirler, yeni aç›l›mlar do¤uyor.

Hiçbir arkadafl›m›z yakas›nda AK Parti rozetini, teflkilat say›s›n› tamamlamak için ya da
böyle toplant›lar daha kalabal›k görünsün diye tafl›m›yor.

Aksine her bir arkadafl›m yüre¤inde tafl›d›¤› Türkiye sevdas›na yak›flan bir dinamizm
içinde bilgisiyle, fikirleriyle, projeleriyle ve bizzat yapt›klar›yla ülkemizin büyük medeniyet
yolculu¤unun hem bir neferi, hem de bir öncüsü olarak çal›fl›yor, çabal›yor.

‹lk günden beri söylüyoruz; AK Parti, bu ülkenin refah› için, kalk›nmas› için, insan›m›z›n
mutlulu¤u için gecesini gündüzüne katmaya azmeden hizmet sevdal›lar›n›n bulufltu¤u
yerdir.

Bizim için bu ülkenin gelece¤ini ayd›nlatacak her fikir, bu ülkeye hizmet için harcanm›fl
her emek son derece de¤erlidir, bunlar› zayi edemeyiz, bunlara Türkiye’nin çok ihtiyac›
var.

Siyaset tarihi için çok uzun say›lamayacak bir geçmifle sahip olan AK Parti’nin, bu kadar
k›sa zaman içinde ulaflt›¤› bu siyasi seviyeden, AK Partililerin siyasete kat›lmak, milletimize
hizmet etmek için gösterdikleri yo¤un çabalar›ndan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum.

Demokratik siyaset milletin de¤erleriyle, milletin
tercihleriyle sürtüflmek de¤il, milletin de¤er ve
beklentilerine uygun siyaset yapmakt›r.
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AK Parti bu özelli¤iyle Türk siyasetine örnek oluyor, demokrasimizin olgunlaflmas›na
önemli katk›larda bulunuyor.

Siyaseti kay›kç› kavgalar›na çevirenlerin, söylemini tek seslili¤e kurban edenlerin, gündelik
menfaatler u¤runa demokratik yerini, duruflunu, seviyesini kaybedenlerin flu tablodan
alacaklar› çok dersler vard›r.

Ama onlar millete ders verme ihtiras›ndan, cüretinden, abesli¤inden ar›n›p, almalar›
gereken bu dersleri alabilirler mi, iflte oras› flüpheli...

Demokratik siyaset millete politika dayatmak de¤il, politikalar›n› milli iradeye dayand›rmakt›r.

Demokratik siyaset milletin de¤erleriyle, milletin tercihleriyle sürtüflmek de¤il, milletin
de¤er ve beklentilerine uygun siyaset yapmakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bizim çok önemli bir sorumlulu¤umuz var...

Bu ülkede siyasetin demokratik bir zemininin oldu¤unu, siyaset yapanlar›n da her fleyden
önce demokrasiye sadakatle ba¤l› olmalar› gerekti¤ini unutanlara duruflumuzla,
söylemimizle, dirayetimizle biz bu gerçe¤i hat›rlataca¤›z.

Türkiye’nin çalkant›larla, krizlerle, bunal›mlarla geçen demokrasi geçmifli içinde, bafl›
s›k›fl›nca, hesab› flafl›nca, siyasi az›¤› tükenince demokrasiye s›rt›n› dönmekten, bugün
milletimizin utançla and›¤› foto¤raflara girmekten kaç›nmayan bir siyasi zihniyet daima
olmufltur.

Görüyorsunuz bugün de siyasi t›kan›kl›¤›n› aflmak için, milletin vermedi¤i gücü ve yetkiyi
baflka yerlerden almak için nerede bulunduklar›n›, neyi temsil ettiklerini unutanlar ç›k›yor.

Türkiye’nin aflmas› gereken as›l zorluk iflte budur.

Türkiye’nin son dört buçuk y›lda nereden nereye geldi¤i hepinizin malumu, milletimizle
birlikte çok büyük bir de¤iflimi hayata geçirerek karanl›klardan ayd›nl›klara ç›kt›k.

Ama bu ülkenin geçirdi¤i de¤iflimden etkilenmeyen, bu milletin yaflad›¤›n› yaflamayan,
kendini hala bu milletin iradesinin üstünde gören baz› köhne zihniyetler maalesef
yerlerinde saymaya devam ediyor.

Onlara göre binlerce y›ld›r varl›¤›n› sürdüren, tarihe nice medeniyet sayfalar› b›rakm›fl
bu yüce millet, korumak için bugün hala can›n› verdi¤i, kan›n› verdi¤i bu güzel ülke için
do¤ru karar› verecek yeterli¤e sahip de¤ildir.

Bu milletin zekas›n›, bu milletin iradesini, bu milletin liyakatini tart›flmaya cüret edenler
kendilerinden utanmal›d›r.

Hiç kimse do¤runun sadece kendi inhisar›nda oldu¤u zann›na kap›lmas›n, hiç kimse
kendi mesnetsiz vehimlerini bu millete dayatmas›n ve hiç kimse kendi siyasi menfaatleri
için asla bu ülkenin huzurunu kaç›rmaya cüret etmesin.



Sözünü demokrasi s›n›rlar› içinde söyleyemeyen, itiraz›n› meflru çerçevede dile
getiremeyen, siyaseti pazara ç›kan, vehim tezgahlar›nda rehin b›rakan zihniyetler, günü
geldi¤inde milletten hak etti¤i cevab› alacakt›r.

Siyasetçi her fleyden önce vatandafl›na söyledi¤i her sözde samimi olacak, millete yalan
söylemeyecek, ikircikli davranmayacak, iki yüzlü hiç olmayacak.

Demokrasiye samimiyetle inan›yorsan›z, flartlar ne olursa olsun inand›¤›n›z de¤erlerin
arkas›nda dimdik duracaks›n›z, m›r›n k›r›n etmeyeceksiniz, m›z›kç›l›k yapmayacaks›n›z,
delikanl› olacaks›n›z.

Demokrasiye sayg›l›ysan›z, milli iradeye de millet meclisinin kararlar›na da sayg›l›
olacaks›n›z.

Böyle yaparsan›z sonunda kazan›rs›n›z, ülkenize de kazand›r›rs›n›z.

Aksi halde millet iradesinin çelik duvar›na toslar, samimiyetsizlikten s›n›fta kal›rs›n›z.

Bu ülkenin siyasi tarihini bilen herkes flahittir; bu millet
oyu kendisinden isteyip s›rt›n› baflka yerlere dayamaya
kalkanlar› asla affetmez, affetmemifltir.
De¤erli Arkadafllar›m,

Kestirmeden söyleyeyim; AK Partili olmak dalgal› siyasete, konjonktürel ve kendi iflinize
gelen kararlar›n ç›kt›¤› bir demokrasiye inanmak demek de¤ildir.

Bütün zaferlerin demokrasiyle kazan›ld›¤›na, gerekirse demokrasiyle kaybetmenin de
bir zafer oldu¤una inanmakt›r.

Her fleyin özünde karar merciinin millet oldu¤u gerçe¤ini sindirmifl olmak demektir.

Bizim siyasetteki varl›¤›m›z›n yegane sebebi, bu millete hizmettir, bu ülkeye hizmettir.

Biz siyasetimizin baflar›s›n› ülkemizin medeniyet yolunda ald›¤› mesafelerin uzunlu¤uyla
de¤erlendiririz, büyüklü¤üyle de¤erlendiririz.

Bir yerden ders alacaksak, milletin sesine kulak verir, dersimizi de onlardan al›r›z.

Biz kimsenin kula¤›na milletin bilmedi¤i bir fley f›s›ldamay›z, kimsenin de bizim kula¤›m›za
milletin sözünden gayr›s›n› f›s›ldamas›na izin vermeyiz.

Çünkü, biz y›llar y›l› f›s›lt›lara kulak vermekten milletin sesini iflitmez hale gelenleri de,
onlar›n ak›betlerini de çok gördük, çok yaflad›k.

Allah bize o günleri göstermesin, yolumuzu flafl›rtmas›n, milletimizle muhabbetimizi
bozmas›n.

Çünkü, toplumsal ruhun uza¤›na düflen akl›n ve izan›n da uza¤›na düflüyor, topluma
tepeden bakan bir süre sonra topluma hükmetme gayretine giriyor.
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Toplumunun de¤erlerine yabanc›laflan, bir zaman sonra hayata da yabanc›lafl›yor,
sa¤›rlafl›yor.

Bugün maalesef, siyasetin k›rk y›l öncesinden söylem devflirmesinin ard›nda da bu
zafiyet vard›r.

Türk toplumu bugün k›rk y›l öncesinden çok daha baflka, çok daha ileri bir noktadad›r,
ama nereden bilecekler, baz›lar› orada tak›l›p kalm›fl, bir ad›m ilerlememifl.

Tabiat›yla o günün demode lisan›yla her gün gündemi iflgal etmenin gayreti içindeler.

Ne zaman uyanacaklar, ne zaman bu milletin h›z›na yetiflecekler, o da belli de¤il...

De¤erli Arkadafllar›m,

3 Kas›m 2002’den bu yana sadece bu millete gönülden hizmet etmekle, bu ülkenin da¤
gibi biriken problemlerine çareler bulmakla kalm›yor, Türk siyasetine milletimizin uzun
y›llard›r bekledi¤i ruhu, seviyeyi, kaliteyi kazand›rman›n da zorlu mücadelesini veriyoruz.

Türkiye’nin seçim sürecine girdi¤i, milletimizin kritik kararlar›n arifesinde oldu¤u maalesef
bu günlerde AK Parti’nin bu duruflunun ne kadar de¤erli oldu¤unu bir kere daha görüyor
müflahede ediyoruz.

‹nan›yorum ki, dört buçuk y›l boyunca geceli gündüzlü çal›flarak Türkiye’yi dünyan›n en
çok geliflen, en çok kalk›nan birkaç ülkesinden biri haline getiren AK Parti siyasetiyle,
eski kavga siyasetlerini ›s›t›p ›s›t›p gündeme koyanlar›n fark›n› milletimiz de net olarak
görmüfltür, görmektedir.

AK Parti’nin insan öncelikli, vakur, cesur, kararl› ve dinamik siyaseti, milleti tekerlemelerle
idare etmeye çal›flanlar› ayan beyan aç›¤a ç›kart›yor.

Bu yüzden kürsüler dolusu hakaretler ya¤d›rmalar›, her güne öfkeyle uyanmalar› bizim
aç›m›zdan gayet anlafl›l›rd›r, onlar› anlay›flla karfl›l›yoruz.

Ama bunu yaparken siyasetinin ç›tas›n› yeniden ayaklar alt›na düflürmelerine de izin
verecek de¤iliz.

AK Parti de¤iflimin, kalk›nman›n, geliflmenin oldu¤u gibi siyasi seviyenin, demokratik
duruflun, toplumsal kat›l›m›n ve özgürlüklerin de teminat›d›r, gelecekte de böyle olacakt›r.

Benim her AK Partiliden beklentim, Türkiye’nin
meselelerine oldu¤u kadar, siyaset eti¤ine ve demokrasi
kültürüne de sahip ç›kmalar›d›r.
Çünkü, siyasetin ruhuna ihanet edilerek, demokrasiye ihanet edilerek Türkiye’nin
meseleleri çözülemez, Türkiye’nin yak›n tarihi bunun ne kadar böyle oldu¤unun en canl›
delilidir.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Sizlerin AK Partili siyasetçiler olarak bu sorumlulu¤u bugüne kadar oldu¤u gibi gelecekte
de hakk›yla tafl›yaca¤›n›zdan eminim.

Siyasetin zaaflar›ndan ar›nmas› son derece önemli...

Bir tek do¤ru örnek bile, bütün yanl›fl örnekleri görünür
hale getirmeye yeter...
Ama ben inan›yorum ki AK Parti siyaseti, özünde tafl›d›¤› ve iktidar imtihan›ndan da
Allah’a flükür aln›n›n ak›yla ç›kan de¤erler sistemiyle Türkiye’nin gelece¤ine ilham
verecek, örnek olacakt›r.

K›flk›rtmalara kap›larak rotam›z› asla de¤ifltirmeyece¤iz, milletimizin gelecek hedeflerine,
çocuklar›m›z›n beklentilerine, Türkiye’nin büyük de¤iflim at›l›m›na sahip ç›kmaya devam
edece¤iz.

Ekonomimizin iyi gidiflat›n›, toplumumuzun huzur ve istikrar›n› hassasiyetle koruyaca¤›z.

Bu ülkenin k›sa zamanda çok fley baflard›¤›n› bilecek, ama daha çok fley yapmas›
gerekti¤ini de unutmadan çal›flaca¤›z.

Bugün ufukta beliren ayd›nl›k yar›nlara ulafl›ncaya kadar h›z›m›z› kesmeyece¤iz, tempomuzu
düflürmeyece¤iz.

Bunu yaparken milletimizin hay›r duas›ndan baflka bir beklentimiz de olmayacak.

Bu birlik ve beraberlik, bu dikkat ve hassasiyet, bu vakar ve ciddiyet içinde yolumuza
emin ad›mlarla devam edece¤iz.

‹nan›yorum ki, milletimizin AK Parti’ye olan inanc› ve muhabbeti her geçen gün artacak,
Türkiye yol ald›kça ba¤lar›m›z daha da güçlenecektir.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, her birinize kat›l›m›n›z için teflekkür ediyor, sevgilerimi,
sayg›lar›m› sunuyorum.
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REKABET KURUMU 10. KURULUfi YILDÖNÜMÜ  
13.04.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, Rekabet Kurumumuzun 10. kurulufl y›ldönümünü kutluyor,
bugüne kadar eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Türkiye’de demokrasi ve hukukun, istikrar ve huzurun yerleflmesine paralel olarak
ülkemizin ekonomisi çok h›zl› ve sa¤l›kl› bir flekilde büyüyor.

Büyümenin, kalk›nman›n, refah art›fl›n›n kuflkusuz en önemli dinami¤i toplumun bütün
kesimlerinin istikrar zemininden duyduklar› güven duygusudur.

Zira ekonomi di¤er toplumsal, siyasal dinamiklerle birlikte büyüme ya da küçülme
e¤ilimine girer.

Bu yüzden Türkiye’nin imkanlar› ile harekete geçirilmesi gereken potansiyellerini daima
birlikte ele almak durumunday›z.

Biliyorsunuz, geçmiflte zaman zaman yüksek oranl› büyüme dönemleri olsa da, bunlar
kal›c› olmam›fl, uzun y›llar boyunca Türk ekonomisi adeta yerinde saym›flt›r.

Dikkat ediniz; 1993-2002 y›llar› aras›nda Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme h›z›,
yaln›zca yüzde 2,6 seviyesindedir.

Oysa son dört buçuk y›ld›r ekonomimiz istikrarl› flekilde büyümektedir.

20 dönem üst üste büyüme kaydederek bu alanda bir ilke imza att›k.

Yine 2002-2006 aras› ortalama büyüme h›z› da yüzde 7,6 olarak gerçekleflti.

Bu büyüme devam edecek.

Çünkü, Türkiye bu güçlü iradeyi gerekti¤i gibi göstermifl, hiçbir alanda geri ad›m atmadan
hem geçmiflin yaralar›n› sarm›fl hem de gelecek vizyonunu ortaya koymufltur.

Gelecek vizyonumuz, Cumhuriyetimizin 100.y›l›nda bu ülkede yaflayan herkesin gurur
duyaca¤›  müreffeh, kalk›nm›fl ve öncü bir Türkiye’dir.

Cumhuriyetimizin “muas›r medeniyet” hedeflerine ulaflman›n yolu tam bir güven
duygusuyla ülkemizin sahip oldu¤u zengin imkanlar› hayata geçirmektir.

Ne fikir üretmek yerine kayg› üretmek bu milletin dertlerine
çare oldu ne de tafl üstüne tafl koymadan slogan atmak
bu ülkenin hastal›klar›na flifa oldu.
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Ülke olarak, millet olarak bugüne kadar büyük badireler aflt›k, inflallah bundan sonra da
kararl›l›kla ülkemizin bütün yollar›n› ayd›nlatmaya devam edece¤iz.

Bak›n›z, 181 milyar dolardan devrald›¤›m›z gayri safi milli has›lay›, 4 y›l gibi k›sa bir sürede
400 milyar dolara yükselttik.

2 bin 598 dolardan ald›¤›m›z kifli bafl›na milli geliri, 5 bin 477 dolara yükselttik.

Ve burada önemli olan fludur: Türkiye ekonomisi sa¤l›kl› bir flekilde büyümektedir ve
büyümeye de devam edecektir.

Özel yat›r›mlar›n gayri safi yurt içi has›laya oran›, 1993-2002 aras›nda yaln›zca binde 2.

2003-2006 aras›nda ise bu oran yüzde 4,4 olmufltur.

Yani Türkiye, sanal bir büyüme içinde de¤il, sa¤lam, sa¤l›kl›, istikrarl› ve özel sektör
odakl› bir büyüme içindedir.

Türkiye bugün, Almanya, ‹talya, ‹ngiltere, Fransa ve ‹spanya’dan sonra, Avrupa’n›n en
büyük ekonomisi olmufltur.

Bu nas›l oldu?

Bak›n bu büyümenin en önemli unsuru, aç›k, fleffaf, güven veren, istikrarl› politikalar›n
uygulanmas›d›r.

Türkiye’nin, o her zaman tekrarlanan, ancak bir türlü kuvveden fiile geçirilemeyen
potansiyeli, flu dört y›l içinde azami derecede aç›¤a ç›kar›lm›fl, harekete geçirilmifltir.

Türkiye, her alanda yasaklar›ndan, korkular›ndan, öcülerinden, tabular›ndan, zincirlerinden
kurtuldukça, ülke ekonomisi de o oranda at›l›m göstermifltir.

Türkiye’nin y›llar boyu temel ihtiyac› milletin ve devletin ayn› istikamete bakmas›yd›
ama, siyaset kurumu, yönetim iradesi bu büyük özlemi bir türlü gerçeklefltiremiyordu.

‹flte bu rüya gerçekleflmifltir.

Türkiye, gereksiz, zararl›, ça¤d›fl› tart›flmalarla gücünü
da¤›tmak yerine üretici gücünü ortaya ç›karm›flt›r.
Geride b›rakt›¤›m›z 4 buçuk y›l içinde gerçeklefltirdi¤imiz büyük at›l›m, yapay gündemlere
de¤il ülkenin gerçek meselelerine e¤ilmemiz sayesinde mümkün oldu.

Ne fikir üretmek yerine kayg› üretmek bu milletin dertlerine çare oldu ne de tafl üstüne
tafl koymadan slogan atmak bu ülkenin hastal›klar›na flifa oldu.

Burada, kimseyi, ama kimseyi ilzam etmek kast›yla söylemiyorum ve gelece¤e sa¤lam
bir muhasebe ile güven içinde, huzur içinde yürümemiz için söylüyorum.

Bu ülke, bu memleket, bu vatan, bu bayrak, bu istiklal bizim, hepimizin.
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Kim bu ülkenin kalk›nmas› için çaba gösteriyor, bu devletin uluslararas› sayg›nl›¤›n›
art›r›yor, bu milletin huzur ve refah›na hizmet ediyorsa as›l vatansever, as›l hamiyetperver
odur.

Milletini en çok seven, milletine ençok hizmet edendir.
Millet olarak, ülke olarak  hepimiz bu güven duygusu içinde olmal›y›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye bugün art›k dünya ekonomisinin en önemli aktörleri aras›nda yerini alm›flt›r.

‹flte, ihracat›m›z bunun en büyük göstergesi. 36 milyar dolardan 90 milyar dolara vard›k.

‹flte, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar bunun en büyük göstergesi. Bak›n, 2006 y›l›nda
20,2 milyar dolar do¤rudan yat›r›m ald›k.

Bu y›l›n sadece ilk üç ay›nda ald›¤›m›z do¤rudan yat›r›m miktar› 12 milyar dolar oldu.

Türkiye bu seviyeleri tarihinde daha önce hiç göremedi.

Ancak ifl bunlarla bitmiyor.

Bu hedeflere kavuflmufl olmakla yetinemeyiz.

Zira, çok çetin bir rekabetin içindeyiz.

Bu rekabet ortam›nda imkanlar›m›z› iyi kullanarak, potansiyelimizi iyi de¤erlendirerek,
f›rsatlar› iyi görerek öne geçmek zorunday›z.

Durursak, düfleriz, bunu idrak etmek zorunday›z.

Ancak burada önemli bir noktay› da göz önünde bulundurmak zorunday›z.

Biz, ne yurt içinde, ne de uluslar aras› arenada, baflkas›n› ezerek, baflkas›n›n üzerine
basarak, baflkas›n› yok ederek, ac›mas›z, insafs›z bir rekabetle kalk›nma mücadelesi
içinde olamay›z.

Biz, bafl›ndan beri söylüyoruz, ekonomi politikalar›m›z› insan merkezli, insan odakl›
kurduk, böyle de yürütmeye devam edece¤iz.

Ne olursa olsun büyüyelim, ne olursa olsun kalk›nal›m, her fleye ra¤men kazanal›m gibi
bir anlay›fl içinde asla olmad›k, olmay›z.

Önceli¤imiz insand›r, toplumdur.

Bu yüzden, eme¤in, al›nterinin, iflçinin hakk› önemlidir.

Bu yüzden, bölgesel adalet önemlidir,

Bu yüzden üst gelir gruplar›yla alt gelir gruplar› aras›ndaki makas› daraltmak önemlidir.
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Ekonomiyi sadece büyük rakamlarla anlamak ve anlatmak yerine toplumsal boyutunu
daima önemsemek zorunday›z.

Aksi halde, güçlü olan zay›fa karfl› merhametini yitirir.

Aksi halde, devlet idaresi milletin taleplerine cevap vermek yerine güçlülerin imtiyaz
taleplerine teslim olur.

Türkiye, milletimizin her ferdinin katk›lar›yla,
fedakarl›klar›yla bugünlere geldi.
‹nflallah Türkiye bunlar›n çok daha ilerisini de görecektir.

Bir yandan dünyayla rekabet edecek, bir yandan bölgesinde istikrar unsuru olacak, bir
yandan huzur ve refah merkezi olacak, bir yandan da vatandafllar›n› daha fazla refaha
kavuflturacakt›r.

Özgüven içinde olal›m, emin olal›m.

Büyük ve güçlü bir ülkeyiz.

Türkiye’yi çok daha ileriye tafl›yacak her türlü imkana ve kayna¤a sahibiz.

Yeter ki, istikrar ve güven ortam›n› muhafaza edelim.

Yeter ki, milletimiz ve devletimiz ileri ufuklardan gözünü ay›rmas›n.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

‹flte rekabet kurumu, Türkiye’nin bu d›fla aç›l›rken, büyürken izledi¤i rotada, insani olan›
koruma çabas›nda olan bir kurumumuzdur ve 10 y›l boyunca da bu noktada önemli ifller
yapm›flt›r.

Bak›n, Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecinde emin ve kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin hayat standartlar›n› en yüksek düzeye ç›karman›n mücadelesi içindeyiz.

Biz istiyoruz ki, halk›m›z her aç›dan mümkün olan en iyi flartlarda hayat›n› sürdürsün.

Dikkat ediniz, biz çevre politikalar›n›, Avrupa Birli¤i bizi als›n diye de¤il, bunu halk›m›z
hak etti¤i için Türkiye’de de uygulama kararl›l›¤› içindeyiz.

Biz, hijyene iliflkin düzenlemeleri, AB’ye üye olal›m diye de¤il, çocuklar›m›z›, gençlerimizi
korumak için yap›yoruz, yapaca¤›z.

Demokratikleflme ve insan haklar› konusunda att›¤›m›z ad›mlar›, ataca¤›m›z ad›mlar›
insan›m›z hak etti¤i için at›yoruz.

Rekabet konusunda da öyle.

Ben büyük flirketim, ben güçlü flirketim, ben ne dersem o olur demeye hiç kimsenin
hakk› yoktur, olamaz.
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Bu anlay›fl, hizmet odakl› bir anlay›fl de¤ildir.

Bu anlay›fl, hak ve hukuk dairesi içinde bir anlay›fl da de¤ildir.

Bunu düzenleyemezsek, bunu denetleyemezsek, bunu kontrol edemezsek, birileri,
k›rarak, dökerek, ma¤dur ederek alabildi¤ince zenginleflir, birileri de fakirleflir.

Tekellerin, kartellerin bu ülkeye geçmiflte dayatt›klar›n› hepimiz biliyoruz.

Onlar›n 70 milyon insan›m›za ödetti¤i maliyeti iyi biliyoruz.

O maliyetler ödenmeseydi, o doymak bilmeyen adamlar›n imtiyaz talepleri de¤il de
milletimizin adalet talebi karfl›lansayd› bugün çok daha ileri noktalarda olurduk.

Piyasay›, pazar› susturup, rakiplerini sindirip, haks›z bir rekabet ortam› oluflturanlar›
hat›rl›yoruz.

Serbest piyasa kurallar›n› kötüye kullanarak, Türkiye’nin ekonomik geliflimini sekteye
u¤ratanlar› da hat›rl›yoruz.

Piyasaya müdahale etmeden, rekabet ortam›n›n dengelerini sarsmadan, haks›zl›¤a prim
vermeden bu ar›zalar› gidermek zorunday›z ki, biraz önce de belirtti¤im gibi, gerçekten
insan odakl› büyüyebilelim.

Bu noktada Rekabet Kurumu hayati derecede önemli bir sorumluluk yüklenmifl durumda.

Büyüyen Türkiye’yle birlikte bu sorumluluk daha da önem kazan›yor, daha da hassasiyet
kazan›yor.

‹nan›yorum ki, bu hassasiyet de devam edecek ve Türkiye sa¤l›kl› flekilde büyümeye
devam edecektir.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir kez daha Rekabet Kurumu’nun 10. Kurulufl
Y›ldönümünü kutluyorum.

Eme¤i geçen herkese bir kez daha teflekkür ediyor, sizleri de en kalbi duygular›mla
selaml›yorum.
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MER‹DYEN DESTEK DERNE⁄‹ PROGRAMI
19.04.2007

De¤erli Arkadafllar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugüne kadar binlerce okul, hastane, fabrika, yol aç›l›fl›na kat›ld›¤›m›z gibi bugün de
burada hay›rl› bir faaliyetin bafllang›c› için bir araday›z.

Sözlerime bafllarken bu anlaml› çaban›n hay›rl› sonuçlar vermesini diliyorum. 

Bilgi toplumunun yeni araçlar›ndan internet, bilginin yeryüzündeki dolafl›m›n› kolaylaflt›r›rken
bir çok negatif unsuru da beraberinde getiriyor.

Bilgiden, bilgiyi kullanma araçlar›ndan geri kalamayaca¤›m›za göre ça¤›m›z›n bu güçlü
iletiflim araçlar›n›  bilginin do¤ru kullan›m› için harekete geçirmek zorunday›z.

Zira, küreselleflmenin bu güçlü enstrüman› karfl›s›nda milli ve manevi de¤erlerin afl›nmas›
sadece bizim ülkemiz, bizim insan›m›z için de¤il, küresel düzeyde ve bir çok alanda yeni
sorunlara yol açabilmektedir.

Emniyet ve asayifl sorunlar›ndan hukuk alan›na kadar yeni sorunlar, yeni suç biçimleri
ortaya ç›km›flt›r.

Geçti¤imiz günlerde bir büyük gazetemizin de Ankara’da bafllatt›¤› Temiz ‹nternet
Kampanyas›nda bu sorunlar›n alt› çizilmifltir.

Temiz internet, temiz yönetim, temiz bas›n bütün bu talepler sa¤l›kl› bir toplumun
olmazsa olmaz flartlar› haline gelmifltir.

Toplumsal sorumluluk duyan herkes bu alanlarda gelecek nesillerin emniyetini, ruh ve
beden sa¤l›¤›n› düflünmeye, tedbirler almaya mecburdur.

De¤erli Arkadafllar,

Bildi¤iniz üzere Türkiye son dört buçuk y›l içinde her alanda oldu¤u gibi biliflim sektöründe
de önemli geliflmeler yaflam›fl, e devlet uygulamas› ça¤›n h›z›na uygun olarak hayata
geçmifltir.

Bilgiye eriflimi kolaylaflt›ran bu uygulamalardan kast›m›z
kuflkusuz Cumhuriyetimizin muas›r medeniyet hedeflerinin
gerisinde kalmamak, ça¤›n h›z›na uygun olarak milletler
aras› rekabette hak etti¤imiz kalk›nmay› sa¤lamakt›r.
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Milli e¤itim sistemimiz baflta olmak üzere ça¤›n bu güçlü arac›n›n çocuklar›m›z taraf›ndan
kullan›lmas› için büyük bir seferberlik bafllat›lm›fl, hemen bütün okullar›m›z internet ve
ADSL sistemiyle buluflmufltur.

Bilgiye eriflimi kolaylaflt›ran bu uygulamalardan kast›m›z kuflkusuz Cumhuriyetimizin
muas›r medeniyet hedeflerinin gerisinde kalmamak, ça¤›n h›z›na uygun olarak milletler
aras› rekabette hak etti¤imiz kalk›nmay› sa¤lamakt›r.

Bu vesileyle bir hususun alt›n› çizmek istiyorum.

Ça¤›m›z›n h›zl›, etkili ve güçlü iletiflim arac› olan internet,
küreselleflen dünyada çok önemli bir fonksiyon
görmektedir.
Lakin, burada dikkat etmemiz gereken yeni bir durumla karfl› karfl›yay›z.

Hepimiz teyakkuz halinde olmal› ve bu imkan›n manevi dinamiklerimiz için bir zaafa, bir
y›k›ma, bir tahribata de¤il bir uyan›fla, dirilifle vesile olmas›n› sa¤lamal›y›z. 

Aksi halde bugün uç veren sorunlar yar›n hiçbir devletin ve toplumun bafl edemeyece¤i
sorunlara yol açabilir.

‹nternet yay›nc›l›¤›yla birlikte akademik, entelektüel bilginin serbestçe ve özgürce
dolafl›m›ndan teknik bilgiye kadar bütün alanlarda sadece kolayl›klar gelmemifl ayn›
zamanda yeni zorluklar da gelmifltir.

Bilgi kirlenmesi, yanl›fl bilgilerin do¤rular›n yan›nda yer almas›, hukukun çi¤nenmesi,
internetin ahlaki çözülmenin arac› haline getirilmesi, istismar›n, fliddetin yayg›nlaflmas›
nesillerin beden ve ruh sa¤l›klar›ndan sorumlu hiç kimsenin kabul edebilece¤i hususlar
de¤ildir.

Geçti¤imiz y›l dünyan›n bütün ülkelerinde küresel bir soruna dönüflen karikatür krizi de
göstermifltir ki, dünyan›n bar›fla ve adalete, diyalog ve iletiflime en çok ihtiyaç duydu¤u
bir dönemde internet uluslaras› provokasyonlar›n arac› olarak da kullan›labiliyor.

Keza, aile kurumu baflta olmak üzere toplumu ayakta tutacak milli ve manevi de¤erlerimiz
y›k›c› sald›r›lara maruz kalabiliyor.

Bir çok hukuksuzlu¤un, menfur cinayetin de bu yolla ifllendi¤i kriminal analizlerle, polis
ve mahkeme kay›tlar›nda ortaya ç›kmaktad›r.

Öyleyse bütün anne ve babalar›n, bütün kurumlar›n toplumun bekas›n› tehdit eden bu
araçlara yeni bir dikkatle bakmas› gerekiyor.

De¤erli Arkadafllar,

Müslümanlar olarak peygamberler silsilesinin sonuncusu, ilahi vahyin tafl›y›c›s›, do¤ruluk
ve ahlak timsali, rahmet elçisi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in do¤umunu
kutlad›¤›m›z anlaml› bir haftaday›z.
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O, farkl›l›klar›m›z›n kin ve nefret, düflmanl›k ve çat›flma kayna¤› olmamas› gerekti¤ini
söyleyen, tarihi tecrübesinde bunun en parlak örneklerini ortaya koyan güçlü bir mesaj›n
sembolüdür.

Tarih boyunca bu mesaj›n ulaflt›¤› her yerde insanlar›n canlar›, mallar›, dinleri, dilleri,
namus ve flerefleri emniyet alt›nda olmufltur.

Bunun için bizim tarihimiz, medeniyet ve devlet tecrübemiz eflsiz bir ilham kayna¤›d›r.

Bizim tarihimizde kimsenin mukaddeslerine dokunmak,
kimseye kendi inand›¤›n› dayatmak yoktur. Bu anlay›fl›n
hakim oldu¤u co¤rafyalarda, bütün inançlar yüzy›llarca
bar›fl ve emniyet içinde yaflayabilmifltir.
Onun için insanl›¤›n bu haftada, onun zamanlar› aflan ebedi mesaj›n›, sevgi, bar›fl ve
adaleti hat›rlamas›n› ümit ediyoruz.

Bugün, sevgili Peygamberimizin hikmetli sözlerine, özünde bar›fl ve adalet olan kutlu
mesaj›na her zamankinden çok daha fazla ihtiyac›m›z var.

‹slam'›n bar›fl, sevgi ve adalet mesaj›n› yüceltmeli, sevgili peygamberimizin ça¤r›s›n›
daha gür bir sesle duyurmal›y›z.

‹nan›yorum ki, Kutlu Do¤um Haftas› vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin, bu yoldaki
çabalara önemli katk›lar› olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Biz, bütün yeryüzünde adaleti, bar›fl›, sevgi ve hoflgörüyü savunuyoruz. 

Medeniyetler Aras› ‹ttifak projesine öncülük ederken savafl›n, çat›flman›n, öfkenin,
fliddetin yerini akl›n, sevginin, bar›fl›n almas›n› istiyoruz.

Medeniyetler aras› rekabet, toplumlar aras› rekabet, devletler aras› rekabet bir tahakküm
iliflkisiyle de¤il birbirini do¤ru anlama çabas›yla bar›fla, adalete, kalk›nmaya hizmet edebilir.

‹flte, tam bu noktada do¤ru bilgiye eriflim büyük önem kazanmaktad›r. 

Özellikle, insanlar›n mukaddes de¤erleri hakk›ndaki bilgilenme ça¤›m›zda hayati derecede
kritik bir ehemmiyet kazanm›flt›r.

Ne yaz›k ki, ‹slam alemi bugün kendi kendiyle konuflurken de, kendi d›fl›ndaki dünya ile
temas ederken de kat› önyarg›larla yüzyüzedir.

Bugün, Irak ve Afganistan baflta olmak üzere dünyaya yans›t›lan ‹slam imaj› hiçbir
Müslüman toplumun ve ‹slam’›n asla hak etmedi¤i bir görüntüdür. 

Ad› “bar›fl” olan bir dinin önderinin izini süren milyarlarca Müslüman’dan hiçbiri, ama
hiçbiri fliddet, nefret ve kin duygular›yla hareket edemez.
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Hele din ad›na fliddet uygulaman›n hiçbir dini, insani, hukuki izah› olamaz.
‹nanc›na güvenen inanç hürriyetinden, düflüncesine güvenen düflünce hürriyetinden
korkmaz.

Her türlü ba¤nazl›k, tahammülsüzlük demokrasinin düflman›, insani de¤erlerin karfl›t›d›r.

Dün Malatya’da meydana gelen cinayet her türlü laneti hak eden bir cinayettir.

Ne yaz›k ki son zamanlarda bizim kültürümüze, inanc›m›za ve medeniyetimize yabanc›
bir kin ve nefret edebiyat›n›n yay›lmak istendi¤ini görüyoruz. Öfke ve fliddet içeren bu
söylemin ne kadar tehlikeli olabildi¤ini son menfur hadiselerde hep beraber gördük.

Bu konuda daha önce çok aç›k uyar›larda bulundum.

Vatan elden gidiyor, din elden gidiyor gibi k›flk›rt›c› söylemlerin genç dima¤lar› nas›l
zehirledi¤i ortadad›r.

Tahammülsüzlük ve ba¤nazl›¤› kimse pompalamas›n. Çünkü bu topraklar›n mayas›na
uygun olmayan bu söylem tutmaz.

Sadece bu ülkeye, bu millete zarar verirsiniz.

E¤er illa da düflman icat etmek istiyorsan›z iflte ben size gösteriyorum.

Türkiye'ye sizin ekti¤iniz kin ve nefret tohumlar›ndan daha büyük zarar verecek bir
düflman› ben bilmiyorum.

Diyorum ki, gelin hep birlikte sesimizi yükseltelim, düflmanl›¤a düflman olal›m, husumete
husumet edelim.

Bu topraklarda yüzy›llard›r farkl› din ve mezhepler bar›flca bir arada yaflamaktad›r.

Bu durumu de¤ifltirmeye, bu bar›fl ve hoflgörü kültürünü sarsmaya kimsenin gücü
yetmeyecektir. Ülkemizin huzuruna, kardefllik iklimimize kast edilmifltir. 

Türk milleti ad›na bu vahfleti nefretle karfl›l›yor, fliddetle k›n›yorum.

Ancak flunu da belirtmeden geçemem; kimse bu vahfleti f›rsat bilerek Türkiye'ye, Türk
milletinin sahip oldu¤u yüksek de¤erlere haks›zl›k yapmaya kalk›flmas›n.

Bunu yapanlar o vahfletin sorumlular›yla ayn› amaca hizmet edeceklerini iyi bilmelidir.

De¤erli Kardefllerim,

Bugün burada aç›l›fl› yap›lan Veb Portal› inan›yorum ki, do¤ru bilgilerin, hakikatin tafl›y›c›s›
olacakt›r.

Meridyen Destek Derne¤i’ne bütün anne ve babalar ad›na teflekkür ediyorum.

Gayretlerinin insanl›¤a hizmet etmesini diliyorum.

Burada bar›fla, selama, kardeflli¤e, merhamete, flefkate hizmet edecek bir bilgi havuzu
oluflturacak olan siz kardefllerime en samimi duygular›mla selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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‹STANBUL-BURSA FER‹BOT HATTI VE 
OSMANGAZ‹ FER‹BOTU’NUN F‹LOYA KATILIM TÖREN‹
21.04.2007

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Yine, yeni bir bafllang›ç için bir araday›z.

Ülkemize bir büyük de¤er, kal›c› bir eser daha kazand›r›yoruz.

Evet, ‹stanbul ile Bursa aras›ndaki mesafeyi 75 dakikaya indiriyoruz. 

Bütün sektörlerde flahlanan Türkiye, denizcilik sektöründe, deniz ulafl›m›nda da bir
özlemine daha kavufluyor.

Türkiye’yi denizcili¤iyle, hava tafl›mac›l›¤›yla, kara yollar›yla, demir yollar›yla dünyan›n en
modern ülkeleri aras›na kat›yoruz.

Karadeniz Sahil Yolundan sonra flimdi de üç taraf› denizlerle çevrili olan ülkemizin
denizlerini insan›m›za kazand›ran bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Büyük heyecan, büyük mutluluk içindeyiz.

Bak›n›z, Osman Gazi h›zl› feribotu, 1200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle sadece Türkiye’nin
de¤il, dünyan›n en modern deniz ulafl›m araçlar›ndan biri olarak halk›m›z›n hizmetine
giriyor.

Bu devasa feribotun esas önemi h›z›ndan geliyor... Evet, ‹stanbul-Bursa aras›n›n 75
dakikaya inmifl olmas›n›n ekonomik de¤eri paha biçilmez bir kazan›md›r.

‹stanbul’un iki semti aras›ndaki mesafe kadar Bursa’n›n ‹stanbul’a yak›nlaflm›fl olmas›
ülkemize kazand›r›lan bu eserin önemini anlatmaya yeter.

Yaln›zca iki büyük flehrimiz birleflmifl olmuyor.

Kütahya’dan, Afyonkarahisar’dan Eskiflehir’e kadar ulafl›m sektörümüz yeni bir boyut
kazan›yor.

Feribotun, dünyan›n en geliflmifl yeni  teknolojileri ile donat›lm›fl olmas› ayr›ca gurur
vericidir.

Bildi¤iniz gibi Yenikap›’dan kalkacak feribot Mudanya liman›na varacak.  

Ça¤dafll›¤›n en önemli kriteri slogan atmak de¤il, vehim
üretmek de¤il eser ortaya koymakt›r.
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Mudanya, sadece Bursa’n›n kap›s› de¤il, bütün Orta Anadolu, Bat› Akdeniz ve ‹ç Ege’nin
‹stanbul’a ve Trakya’ya aç›lan kap›s› olacak.

Mudanya-Bozüyük karayolu mesafesi 135 km; bundan sonra, Orta Anadolu ve Bat›
Akdeniz’den gelen ve Bozüyük-Sakarya-‹stanbul istikametinde devam eden karayolu
trafi¤inin yönü Mudanya’ya dönecek.

Bozüyük’ten Mudanya’ya uzanan kesintisiz 135 km bölünmüfl karayolu ile Mudanya’ya
ulafl›lacakt›r.

Buradan da ‹stanbul denizyoluyla 75 dakika olacak. Osman Gazi Feribotu’nun hizmete
sunulmas›, bölge için tarihî bir and›r.

Evet, Türkiye’nin bütün yollar›n› aç›yoruz.

Sadece kara yollar›n›, deniz yollar›n›, hava yollar›n›, demir yollar›n› de¤il ayn› zamanda
halk›m›z ile devletimiz aras›ndaki yollar› da aç›yor, gönülleri birbirine ba¤l›yoruz.

Vatandafl›n devlete eriflimi bizim iktidar›m›zdaki kadar hiç kolay olmad›. 

Devleti vatandafltan esirgeyenler, hukuku vatandafltan
esirgeyenler, demokrasiyi, adaleti vatandafltan esirgeyenler
bugüne kadar hizmeti de vatandafltan esirgediler.
Ama biz, ülkemizin, milletimizin imkan ve kaynaklar›n›, ülkemize, milletimize kazand›r›yoruz.

‹flte meydan, ‹flte ça¤dafl Türkiye. Lafla de¤il iflle, eserle güçlenen modern Türkiye.

Bizim milletimizle bütünleflmifl yönetim anlay›fl›m›z budur. Bu hizmet aflk›, bizim hayat
biçimimizdir. Biz eserlerimizle milletimizin gönlünde yer tutuyoruz.

Sevgili ‹stanbullular,

Ça¤dafll›¤›n en önemli kriteri slogan atmak de¤il, vehim üretmek de¤il eser ortaya
koymakt›r.

Ne demek istedi¤imi görmek isteyen Türkiye’nin yollar›na düflsün, Bat›dan Do¤uya,
Kuzeyden Güneye ülkemizi bir bütün olarak bafltan bafla bir görsün. 

Niçin, duble yollarla donat›yoruz ülkemizi?

Niçin, 250 bin modern konut yap›yoruz?

Niçin, gecekondu bölgelerini ›slah ediyoruz?

Niçin, 81 vilayetimizi birbirinden ay›rmadan hepsine hizmet götürüyoruz?

Çünkü, bir bütünlük içinde ülkemizi kalk›nd›r›yoruz.

Çünkü, haks›z rekabete maruz kalm›fl bir tek flehrimiz, bir tek insan›m›z kalmas›n istiyoruz.
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Çaresiz kalan insanlar›n Anadolu’nun uçsuz bucaks›z, bereketli topraklar›n› b›rak›p göç
etmelerini durdurmak, ‹stanbul’a sahip ç›kt›¤›m›z gibi 81 flehrimize sahip ç›kmak istiyoruz.

Ulaflt›rma alan›nda sa¤lam bir durufl sergiliyor,  ülkemizin bütün yollar›n› birbirine
ba¤l›yoruz.

Havac›l›k alan›n› denizcili¤e, demir yollar›n› kara yollar›na feda etmiyoruz.

Hepsinde büyük bir at›l›m içindeyiz.

Türkiye’de yak›n zamanlara kadar  Atatürk’ün “‹stikbal göklerdedir” sözünü herkes teorik
olarak bilirdi ama flimdi bütün vatandafllar›m›z istikbalin göklerde oldu¤unu yaflayarak
görüyor.

Evet, biz ispatlad›k istikbalin göklerde oldu¤unu...

Biz ispatlad›k Türkiye’nin t›kanan yollar›n›n aç›labilece¤ini…

Gecekondular›n, sa¤l›ks›z konutlar›n insan›m›z için de¤iflmez bir kader olmad›¤›n›…

Enflasyonun dizginlenebilece¤ini...

Kalk›nman›n, refah›n, adaletin, üretimin mümkün oldu¤unu…

Kifli bafl›na düflen milli geliri 2 bin 500 Dolardan 5 bin 500 Dolara ç›kard›k. fiimdi hedefimiz
önümüzdeki dönemde 10 bin dolar› yakalamakt›r. Bunu da inflallah, milletimizin manevi
deste¤iyle baflaraca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Att›¤›m›z ad›mlar›n her alanda semerelerini  gördük.

Bak›n›z, “Deniz tafl›mac›l›¤› alan›nda, mevzuat›n uyumunda ve özellikle güvenlikle ilgili
idari kapasitenin güçlendirilmesinde iyi düzeyde geliflme kaydedilmifltir.”

Bu tespit sadece bizim de¤il, Avrupa Birli¤inin de 2006 y›l› ‹lerleme Raporundaki
tespitleridir.

‹ddia ile söylüyoruz ki, bizim dönemimizde en sa¤l›kl› ve iyi büyüyen sektör gemi infla
ve deniz tafl›mal›¤› ile birlikte denizcilik sektörüdür.

Bu sektörü havac›l›k takip ediyor diyebiliriz.

Deniz tafl›mac›l›¤›nda yük ve yolcu gemileri ile bal›kç› gemilerine, özel tüketim vergisi
s›f›rlanm›fl akaryak›t verilmesi, sektöre en büyük deste¤imiz olmufltur. 

2006 y›l›nda sektöre verilen bu kapsamdaki destek 263 milyon YTL’dir. Bunun yüzde
38’i kamuya aittir.

Bugün, tafl›mac›l›k fiyatlar› artan maliyet fiyatlar›na ra¤men (yak›t ve iflçilik ücretleri) 2003
y›l›ndaki tafl›mac›l›k fiyatlar› ile afla¤› yukar› ayn›d›r.

Bu da, bu indirimin vatandafla yans›d›¤›n› göstermektedir.
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Liman ücret tarifelerinde yüzde 50, fener ücretlerinde yüzde 30 indirim yap›lm›fl, sa¤l›k
resmi ücretleri yolcu tafl›yan gemiler için indirilmifltir.

‹kinci sicile kaydedilebilecek gemilerin kapsam› geniflletilmifl, ticari yatlar da bu sicil
kapsam›na al›nm›flt›r.

Gemi say›m›z 2002’de bin 185 iken, bu say› bugün itibariyle bin 506’ya ç›km›fl,  gemilerin
yafl ortalamas› düflmüfl, filomuz gençleflmifltir.

Filomuz daha de¤erli hale gelmifltir.

Denizcilik ihtisas mahkemeleri kurulmufl, Denizcilili¤imiz sa¤l›kl› bir yasal alt yap›ya
kavuflturulmufltur.

Gemi infla sanayinde 2002’de dünya yirmi üçüncüsü iken bugün dünya sekizincisi
durumuna yükseldik.

Devam eden yat›r›mlar tamamland›¤›nda dünyan›n dördüncü büyük gemi infla eden
ülkesi olaca¤›z.

2015 y›l›na kadar tersanelerimiz doludur.

Denizcili¤imizin itibar› artm›fl, yurt d›fl›nda tutulan gemi say›lar›m›z düflmüfltür.

Avrupa Birli¤i ülkelerinin oluflturdu¤u kara listenin en
üstünde iken, bugün ak listeye do¤ru yol al›yoruz. Bize
de bu yak›fl›r.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bak›n›z, ülkemiz d›fl ticaretinin yüzde 87,2 si deniz yolu ile yap›l›yor.

Sadece, ‹DO taraf›ndan tafl›nan yolcu ve araç say›s› 2003 ve 2006 y›llar› k›yasland›¤›nda
3’e katland›.

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren ticari yatlar›n sicile kay›tlar›nda da  yüzde16’l›k bir
art›fl olmufltur.

Bugün ülkemizin en canl› sektörü hangisi diye sorulsa,  san›r›m cevab› gemi infla sektörü
olur.

Gemi infla sektörümüz, havac›l›k sektörü, inflaat sektörü ile birlikte ülkemizin en h›zl›
büyüyen bir sektörüdür. 2002 y›l›nda 34 gemi infla edilirken, 2005 y›l›nda  81 gemi infla
edilmifltir. Mevcut gemi infla tersanelerimizin, 2010 y›l›na kadar dolmufltur.

2002 y›l›nda 13 bin kifliye istihdam imkan› veren sektör 2006 y›l›nda 28 bin 580 kifliye
istihdam imkan› sa¤layacak hale gelmifltir.

Ülkemizde 2002 y›l›nda 37 adet tersane mevcutken hükümetimiz  döneminde yap›lan
çal›flmalar neticesinde bugün mevcut tersanelerimizin say›s› 61 adede ç›km›flt›r.
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Ayr›ca buna ek olarak 59 adet yeni tersanenin proje ve yat›r›m çal›flmalar› da halen
devam etmektedir..

Sivil hava ulafl›m›nda  da devrim yapt›k.

Herkes uçacak dedik ve iç hatlarda son 3 y›lda 5 milyon vatandafl ilk defa uça¤a bindi.

2002 y›l›nda 8 milyon 500 bin olan iç hat yolcu say›s› 2006 sonunda yüzde 239 art›flla
28 milyon 799 bin’e, yine 2002 y›l›nda 25 milyon 54 bin olan d›fl hat yolcu say›s› ise
2006 y› l ›  sonunda yüzde 31 art ›flla 32 milyon 884 bine ulaflm›flt›r .

Sonuç olarak, sivil havac›l›k sektörü; dünyada ortalama
yüzde 5 büyürken, Türkiye’de  bu oran yüzde 30 olmufltur.
Atatürk Hava Liman› iç ve d›fl hatlar terminal binas›n›n 15.5 y›l süreyle,  3 milyar  Dolar
bedel karfl›l›¤›nda kiraya verilmesi havac›l›k tarihinde bir rekordur. 

Rekor üstüne rekor!

Antalya hava liman› terminal binalar› 3 milyar 210 milyon Dolar’a kiraya verildi.

Ayr›ca yap - ifllet - devret projeleri kapsam›nda;

Antalya Hava liman› ››. etap d›fl hatlar terminal binas›,

Dalaman Hava liman› d›fl hatlar terminal binas›,

Adnan Menderes havaliman› yeni d›fl hatlar terminali binas›,

Esenbo¤a hava liman› iç-d›fl hatlar terminal binas›, hizmete girmifltir. 

Bak›n›z, Bizim hükümetimize kadar kaderine terk edilen demiryol sektörü de bizi
iktidar›m›zla birlikte aya¤a kalkt›.

Ankara–‹stanbul, Ankara-Konya, ‹stanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-‹zmir,
koridorlar›ndan oluflan a¤ üzerinde h›zl› tren çal›flmalar› süratle devam ediyor.

Ankara-‹stanbul aras›nda seyahat süresini 3 saate indiriyoruz.

Ankara-Konya aras›ndaki seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya, ‹stanbul-Konya aras›ndaki
12 saat 25 dakikal›k seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecektir.

Sadece ülkemizin de¤il dünyan›n da önemli projelerinden biri olan Marmaray projesini
hayata geçiriyoruz.

‹stanbul için as›rl›k bir rüyan›n gerçekleflmesi olan Marmaray projesi, kentin bugün en
önemli sorunu olan trafik sorununa köklü bir çözüm getirecektir.

Ayr›ca, demiryolu bo¤az tüp geçifli sayesinde; Asya – Avrupa k›talar› demiryolu ile
ba¤lanarak, uluslararas› transit tafl›mac›l›¤› kesintisiz olarak gerçeklefltirilecektir.

Tek yönde saatte 75 bin yolcu tafl›ma kapasitesiyle, mevcut Bo¤aziçi ve Fatih Sultan
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Mehmet köprülerindeki t›kanma azalacak, bo¤az›n iki yakas› aras›ndaki ulafl›m 4 dakikaya
inecektir.

Evet, az önce de söyledim, Türkiye’nin bütün yollar›n› aç›yoruz.

Açmaya devam edece¤iz.

Çünkü, milletçe, güzel bir rüyam›z, büyük bir idealimiz var.

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda, Türkiye’nin dünyan›n en geliflmifl, en çok
kalk›nm›fl ülkeleri aras›nda ön s›ralarda yer almas›d›r.

Bütün çabam›z bunun içindir.

Bu duygularla sözlerime son verirken, ‹stanbul-Bursa Feribot Hatt›’n›n ve Osmangazi
Feribotu’nun Filoya Kat›l›m›n, ülkemize milletimize hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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KIZILAY GENEL KURULU
28.04.2007

De¤erli K›z›lay Üyeleri,

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, ‹nsanl›¤›n yarar› için çal›flan bu mümtaz kuruluflumuzun genel kurulunda
bulunmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Hiçbir zorlu¤a ald›rmadan, gerek kendi insan›m›z›n, gerekse di¤er milletlerin yard›m›na
koflan Türk K›z›lay Derne¤imiz, çal›flmalar›yla bize gurur veren kurulufllar›m›z›n bafl›nda
geliyor. Türk K›z›lay’› kadar dünya üzerinde evrensel de¤er üreten çok az sayg›n kurum
oldu¤unu ülkem ad›na iftiharla dile getiriyorum.

Dünyan›n farkl› bölgelerine, ma¤dur ve mazlum bölgelerine yapt›¤›m›z seyahatler s›ras›nda
K›z›lay’›n o bölgelerde b›rakt›¤› izleri, ortaya koydu¤u eserleri gördü¤ümüzde gö¤sümüz
kabar›yor, gururlan›yoruz, duygulan›yoruz.

Bu toplant› vesilesiyle, ihtiyaç sahibi kimselere yard›m elini uzatan, bu yard›m faaliyetlerinin
gerçekleflmesinde eme¤i geçen, katk›s› olan, deste¤i olan herkese, her insan›m›za
huzurlar›n›zda gönülden teflekkür ediyorum.

Hamiyetperver milletimizin sembolü olan k›rm›z› hilal bütün dünyada kimli¤imizi, dayan›flma
ruhumuzu temsil ediyor.

Savafl zamanlar›nda, tabii afetlerin, facialar›n yafland›¤› ac›l› ve s›k›nt›l› günlerde, hiçbir
tehlikeye ya da zorlu¤a ald›rmadan muhtaçlar›n, ma¤durlar›n yan›nda olan K›z›lay
derne¤imiz, bizim nas›l bir medeni aidiyet tafl›d›¤›m›z› da gayet güzel ortaya koyuyor.

Türk insan›n›n yard›mseverli¤ini, hoflgörüsünü, dayan›flma arzusunu bütün dünyaya
göstermek noktas›nda ülkemizi hakk›yla temsil ediyor.

Zira, Türkiye’yi Türkiye yapan, milletimizi millet k›lan en önemli unsurlardan biri, hiç
flüphesiz bu yard›mlaflma, dayan›flma kültürüne yaslanan medeniyet birikimidir.

K›z›lay, bu ruhun, bu kültürün, bu hissiyat›n evrensel bir sembolü olarak her geçen gün
bu özelli¤ini gelifltiriyor.

Türkiye’nin dünya ile baflar›l› iliflkileri sadece d›fl politikada,
diplomaside, ihracatta elde etti¤imiz baflar›lar de¤il; ayn›
zamanda K›z›lay eliyle de dünyaya aç›l›yor, ülkemizin
itibar›n› yükseltiyoruz.
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Bar›fl ve huzurun sembolü olan bayra¤›m›zdaki hilali, dünyan›n dört bir yan›na tafl›yarak,
insan›m›zla di¤er milletler aras›ndaki dostlu¤u, kardeflli¤i pekifltiriyor, aram›zdaki selam›
yayg›nlaflt›r›yor.

Dünyan›n neresinde bir yara varsa, o yaray› sarmak için mesafe dinlemeden, zorluk
bilmeden cansiperane o bölgeye kofluyor.

‹nsan›m›z›n yard›mlaflma, dayan›flma, birlik, beraberlik gibi faziletlerinin daha örgütlü,
daha organize yürütülmesi için kurulan K›z›lay derne¤imiz, 139 y›ld›r böylesine insanî
bir sorumlulu¤u yerine getiriyor.

Ne mutlu ki, flimdi pek çok derne¤imiz, pek çok vakf›m›z, pek çok sivil oluflum da dahil
olmak üzere K›z›lay’›m›z›n açt›¤› hay›r kap›s›ndan ilerliyor, ayak izlerini takip ediyor.

Bu vesileyle, bugün burada düzenlenen K›z›lay’›m›z›n 139. Y›l Ola¤an Genel Kurulu’nun
ülkemiz için, milletimiz için, insanl›k için hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum. 

De¤erli Arkadafllar,

Merhamet ve flefkat kurumu olan K›z›lay, 73 milyon insan›m›z›n vicdan›d›r, gönlüdür,
flefkat elidir.

Az önce de belirtti¤im gibi, yaklafl›k bir buçuk as›rdan bu yana yard›m faaliyetlerini
sürdürüyor, yoksunlar›n, yoksullar›n, düflkünlerin, ma¤durlar›n, mazlumlar›n yard›m›na
kofluyor.

Öyle ki, Trablusgarb’dan Kurtulufl savafl›na, Taflk›flla’dan Bingazi’ye milletimizin varolufl
mücadelesi s›ras›nda ihtiyac› olan herkesin yard›m›na en a¤›r flartlar alt›nda önce
K›z›lay’›m›z koflmufltur.

73 milyon insan›m›z›n maddi, manevi katk›lar›yla güçlenen
K›z›lay’›n flefkat eli, bugün de Endonezya’dan Filistin’e,
Pakistan’dan Irak’a kadar uzan›yor.
100 y›l önce, 120 y›l önce savafllar, afetler gibi en a¤›r flatlar alt›nda seyyar hastaneler
kurarak milletimize sa¤l›k hizmeti veren K›z›lay; bugün gelinen noktada sa¤l›k hizmetlerini
bütünüyle kurumsallaflt›rm›fl durumdad›r.

Sadece ola¤and›fl› dönemlerde de¤il, ola¤an dönemlerde de sa¤l›k hizmeti vermeye
bafllam›flt›r.

Bak›n›z, hükümetimiz döneminde K›z›lay eliyle sürdürülen sa¤l›k hizmetleri konusunda
hem kalite, hem de altyap› olarak çok büyük mesafeler ald›k. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, 2005
y›l› genel kurulunda da yine sizlerle birlikteydim.

O konuflmamda, gerek hasta vatandafllar›m›z›n, gerekse hasta yak›nlar›n›n bize ulaflt›rd›klar›
flikâyetlerin, sa¤l›k sorunlar›n›n, ekonomik s›k›nt›lar›n›n vakit kaybetmeden ortadan
kald›r›lmas› gerekti¤ini belirmifltim.
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Neydi bu s›k›nt›lar?

1957 y›l›ndan beri yürütülen, ancak bir türlü istenilen seviyeye tafl›namayan kan
hizmetlerinin kalitesi, güvenilirli¤i, kan ürünlerinin tedariki konusunda yaflanan çeflitli
s›k›nt›lar…

Sa¤ olsun, K›z›lay Genel Müdürümüz baflta olmak üzere, yöneticilerimiz hemen gereken
ad›mlar› att›lar.

S›k›nt›n›n giderilmesi için “Güvenli Kan Temini” projesi haz›rlad›lar ve bu proje Haziran
2005 tarihinde uygulamaya baflland›.

O tarihten bugüne kan hizmeti verilen illerimizin say›s› 27’den 50’ye yükselmifl, y›ll›k
kan ba¤›fl› say›s› 305 bin 124 üniteden 501 bin 672 üniteye ulaflm›flt›r.

‹nflallah, 2009 y›l›nda K›z›lay, Türkiye’nin güvenli kan ihtiyac›n›n tamam›n› karfl›layacak
seviyeye ulaflacakt›r.

Bu, ülkemiz aç›s›ndan, milletimiz aç›s›ndan çok sevindirici bir geliflmedir. 

Çünkü bu karfl›l›ks›z hizmetin, gönüllü hizmetin boyutlar›n›n üst düzeye ulaflt›¤›n›
gösteriyor.

Ben, bu toplant› arac›l›¤›yla bütün vatandafllar›m› Pakistan’dan, Lübnan’a, Açe Sumatra’dan
Endonezya’ya, Filistin’den Irak’a, Makedonya’dan Gürcistan’a, Sri Lanka’ya kadar ihtiyaç
sahibi herkesin yard›m›na koflan derne¤imize destek olmaya ça¤›r›yorum. 

Zira bu kurum, bir yan›yla yard›mlaflma ve dayan›flma derne¤i, bir yan›yla ilk yard›m
servisi, bir yan›yla acil servistir.

Ayr›ca, toplum sa¤l›¤› için çok önemli olan kan ihtiyac›n›n giderilmesi, her vatandafl›m›z›n
sosyal sorumlulu¤udur.

De¤erli arkadafllar,

K›z›lay Genel Kurulu, Türkiye’de dayan›flma ruhunu canland›rmaya en çok ihtiyaç
duydu¤umuz flu günlerde çok manidar bir anlam kazan›yor.

Dayan›flma ruhunun sembolü olan K›z›lay’›n bu önemli toplant›s›nda aziz milletimizin
güven ve istikrar zeminine daha çok destek vermesini diliyorum.

Zira, çok iyi biliyoruz ki, büyük afetler her zaman sel ve
deprem gibi afetler olmuyor, ülkenin gönül birli¤i, siyasi
birli¤i ve sosyal dokusu da zaman zaman afetlere,
felaketlere maruz kalabiliyor.
Geçmiflte güven ve istikrar zemininin kayboldu¤u zamanlarda aziz milletimiz bu siyasi
felaketlerin de a¤›r bedellerini büyük ac›larla ödemifltir.
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Çok flükür, art›k milletimiz, afet bekleyen, felakete yol açan f›rsatç›lara f›rsat tan›m›yor.

Türkiye’nin bütün dinamikleriyle güçlendi¤i bir dönemde yafl›yoruz.

Cumhuriyetimizin 100. y›l hedeflerine kilitlenmifl bir Türkiye var.

K›rd›¤›m›z rekorlar sadece ekonomide, sadece büyümede ve kalk›nmada de¤il;
yard›mlaflmada, dayan›flmada, sosyal dokumuzu güçlendirmede de rekor üzerine rekorlar
k›r›yoruz.

Türkiye’nin dünya ile baflar›l› iliflkileri sadece d›fl politikada, diplomaside, ihracatta elde
etti¤imiz baflar›lar de¤il; ayn› zamanda K›z›lay eliyle de dünyaya aç›l›yor, ülkemizin itibar›n›
yükseltiyoruz.

Türkiye’yi Türkiye yapan kurumlar›m›z›n hepsi milletimizle birlikte güçleniyor.

Bu güven ve istikrar ortam›n› korudukça, inflallah Türkiye bütün ideallerine kavuflacakt›r.

Bu duygularla, K›z›lay Genel Kurulu’nun K›z›lay camias›na ve aziz milletimize hay›rl›
olmas›n› diliyor, sizleri sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.
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VAN ORTAK AÇILIfi VE TOK‹ ANAHTAR TESL‹M‹ TÖREN‹
18.05.2007

De¤erli Vanl›lar,

Sevgili Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Burada olmaktan, Van’›n bu mutlu gününde, böyle hay›rl› bir törende sizlerin mutlulu¤unuzu
paylaflma imkân› bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Biliyorsunuz, biz gitti¤imiz yere eli bofl gidenlerden de¤iliz, bugün Van’a çok güzel
hizmetler verecek birçok tesisi hizmete aç›yor, Van’›n çehresini de¤ifltirecek konutlar›
sahiplerine teslim ediyoruz.

Baflka hükümetlerin y›llarca görev ald›klar› halde çivi çakmad›klar› bu güzel vilayetimize
ayn› anda birçok önemli tesisi, yat›r›m› kazand›rm›fl olman›n da gururunu, mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

Tek tek açmaya yetiflemedi¤imiz bu tesisler, bu yat›r›mlar, Türkiye’nin nereden nereye
geldi¤inin, kalk›nma h›z›m›z›n nerelere ulaflt›¤›n›n birer göstergesidir.

Bu güzel ve dinamik kalk›nma tablosunu Türkiye’nin son dört buçuk y›lda yakalad›¤›
de¤iflim ruhuna, milletimizin yediden yetmifle bütün fertleriyle yakalad›¤› varolufl iradesine
ba¤l›yorum.

Bizim ortaya koydu¤umuz bu baflar› sizin baflar›n›z, Temsil etti¤imiz bu irade sizin iradeniz,
Hizmete dönüfltürdü¤ümüz bu güç sizin gücünüz.

Sizden ald›¤›m›z güçle Türkiye’nin gücüne güç kat›yoruz.

Sizden ald›¤›m›z destekle, hem Van’›n, hem Türkiye’nin makus talihini de¤ifltiriyoruz.
Bu güçle, Ercifl, Gevafl, Saray, Bahçesaray yeniden flehir hüviyetine kavufluyor. 

Baflkalar›n›n gündemi demokrasiye, hukuka, adalete, milli iradeye gölge düflürmek
olabilir.

Baflkalar› milletten, Milletin Meclisinden kaçabilir, olmayacak hayallere kap›labilir ama,
bizim gündemimiz ülkemizi flenlendirmek, demokrasiyi hakim k›lmak, adaleti
yayg›nlaflt›rmakt›r.

Art›k, baflar›y› gören, ekme¤inin büyüdü¤ünü gören,
adaletin yayg›nlaflt›¤›n›, hukuk devletinin bütün
vatandafllar›n hakk›n› korudu¤unu gören bir Türkiye var.



‹flte Türkiye, karar›n› yenilemeye do¤ru gidiyor.

‹flte millete gidiyoruz.

Her fley milletimizin gözü önünde cereyan etti. Her fleyi gördünüz. ‹lk defa Ankara’daki
ayak oyunlar› milletin gözünden kaç›r›lamad›.

Bütün olup bitenlerden sonra benim kanaatime göre  aziz milletimiz gelecek için karar›n›
flimdiden verdi.

Milletin karar›n›, milletin iradesini içlerine sindiremeyenler
22 Temmuz’dan sonra bir kez daha düflünmek zorundalar.
Büyük bir mahcubiyet yaflad›lar, 22 Temmuz’da çok daha büyük bir mahcubiyet
yaflayacaklar.

Milletimizin iradesini küçümseyenler, milletimizin tercihlerini hafife alanlar, milletimizin
taleplerine sa¤›r kalanlar, sand›kta milletimizin iradesinin ne oldu¤unu görecekler, milli
iradeyle bir kez daha tan›flacaklar.

Onlara flimdiden geçmifl olsun.

Neden bu milletle gönül ba¤› kuramad›klar›n›, neden egemenlik hakk›n› milletin
kullanmas›ndan huzursuz olduklar›n› izah edemeyecekler.

Türkiye bir kez daha flahlanacak, bir kez daha bu halk, bu millet, bu ülke gücünü dirayetle
ortaya koyacak.

Cumhuriyetimiz demokrasiyle, hukukla, adaletle, kalk›nmayla çok güçlenecek.

Demokrasimiz yeniden milletimizin güçlü iradesini ortaya ç›karacak. 

Vatandafl›m›z sadece ama sadece adaleti, kalk›nmay›, büyümeyi, geliflmeyi  tercih
edecek.

fiimdiden tecelli edecek olan millet iradesini sayg›yla selaml›yorum.

fiimdiden aziz milletime en samimi teflekkürlerimi sunuyorum.

Kendi iradesine sahip ç›kan aziz Vanl› kardefllerimi flimdiden sevgiyle, kardefllikle tebrik
ediyorum.

Sevgili Kardefllerim,

Türkiye uzun y›llar pençesinde k›vrand›¤› istikrars›zl›klardan, krizlerden, darbo¤azlardan
bu ruhla, bu güçle, bu varolufl iradesiyle kurtuldu.

Türkiye’nin nerelerden geldi¤ini, hangi engelleri, hangi badireleri aflarak bugünlere
ulaflt›¤›n› sizler en iyi bilen, bunu en yak›ndan yaflayanlars›n›z.

Bak›n, daha 5 sene önce bu ülke tarihinin en büyük ekonomik krizini yaflad›.
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Bir gecede Türkiye bütün varl›¤›n›n yar›s›n› kaybetti.

Bir gecede ülkemiz yüzde 50 oran›nda yoksullaflt›.

Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler vicdanlarda çok a¤›r yaralar açt›.

On y›llar boyunca üst üste birikmifl ekonomik sorunlar›m›z, krizlerle art›k sürdürülemez
hale geldi.

Ülkede üretim durdu, yat›r›m durdu, çarklar durdu, kepenkler kapand›, çal›flanlar soka¤a
terk edildi. fiimdi o geçmifl y›llar›n, o felaketlerin sorumlular›ndan bir k›sm› sizin her fleyi
unuttu¤unuzu düflünüyorlar. Türkiye’nin nereden nereye geldi¤ini unutturmaya çal›fl›yorlar,
kardefllik iklimini sabote etmeye çabal›yorlar.

Ama tren geçti.

Art›k, baflar›y› gören, ekme¤inin büyüdü¤ünü gören, adaletin yayg›nlaflt›¤›n›, hukuk
devletinin bütün vatandafllar›n hakk›n› korudu¤unu gören bir Türkiye var.

Buradan geriye gidifl olmayacak.

Buradan demokrasiyi, milli iradeyi gölgelemeye çal›flanlara ifl ç›kmayacak.

Milletimiz onlar›n yüzüne bakmayacak.

Ama çok flükür, ülkemiz onlar›n hükümet etti¤i karanl›k günleri aflt›. Bugün art›k bu yol
açt›klar› krizlerin yaralar›n› bütünüyle sildik. Onlar›n devri iktidar›n› art›k bu millet hat›rlamak
bile istemiyor.

Bugünün Türkiye’sinde her insan›m›z›n, özellikle de genç nüfusumuzun art›k umudu
var, çok güzel hayalleri var. Bugünün Türkiye’sinde insanlar›m›z art›k gelece¤e güvenle
bak›yor.

Dile kolay, Türkiye ekonomisi böyle a¤›r kriz flartlar›n›n alt›ndan kalkmay› baflard›¤› gibi,
tam 20 dönemdir de üst üste büyüyor.

Bir yandan enflasyonla mücadelesini en etkili flekilde sürdürüyor, bir yandan da dünya
ekonomi çevrelerini hayrete düflüren bir istikrarla sürekli büyüyor.

Böyle bir büyüme tarihimizde hiç olmad›.

Birkaç dönem yüksek büyüme olsa bile, hemen arkas›ndan daralma yafland› ve tüm
kazan›mlar› sildi süpürdü.

Çok flükür Türkiye bugün istikrara kavufltu, bu büyüme
önümüzdeki dönemde de devam edecektir.
Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu daha düflük faiz demektir.

Bu, insanlar›m›z›n s›rt›na çok daha az borç yükü binmesi demektir. Bu, üretimin, yat›r›m›n
artmas›, yoksullu¤un azalmas› demektir.



Dikkat ediniz, biz iktidara geldi¤imizde iflsizlik oran› yüzde 10,3 seviyesindeydi, bugün
yüzde 9,9’a kadar çektik ve mücadelemiz de en yo¤un flekilde devam ediyor.

Bu ülkenin tek bir insan›n›n iflsizli¤in s›k›nt›lar›yla bafl bafla kalmas›n›, bir tek insan›m›z›n
bile akflamlar› evine mahzun gitmesini, bir tek oca¤›m›z›n bile kederli olmas›n› biz asla
istemeyiz.

‹nflallah bu s›k›nt›lar› da ad›m ad›m aflaca¤›z, her insan›m›z›n gönlünün flen olaca¤›, her
oca¤›m›z›n sevinçle, mutlulukla ayd›nlanaca¤› günlere hep birlikte ulaflaca¤›z.

Ben bugünleri çok uzakta görmüyorum, yeter ki huzurumuzu, istikrar›m›z›, bizi etle t›rnak
gibi bir ve bütün k›lan kardefllik duygular›m›z› koruyabilelim.

Bu ülkenin bütün problemleri bizi bekliyor, el ele vererek hepsini aflabiliriz ve göreceksiniz
tek tek aflaca¤›z.

De¤erli Kardefllerim,

Van’›n milli gelirden ald›¤› pay›n yeterli olmad›¤›n› biliyoruz.

Bunu bildi¤imiz için Van’› ç›kard›¤›m›z Teflvik Kanunu kapsam›na ald›k, buraya yat›r›m
yapacak giriflimcilere önemli avantajlar sa¤lad›k.

Bunun meyvelerini de yavafl yavafl al›yoruz, inan›yorum ki önümüzdeki dönemde daha
da büyük bir canlanma ve istihdam art›fl› yaflanacakt›r.

Bu ülkenin meseleleri o kadar uzun y›llar ihmal edilmifl, insan›m›z›n ihtiyaçlar›na o kadar
sa¤›r kal›nm›fl ki, elimizde sihirli de¤nek olmadan bunlar› ha deyince ortadan kald›rmam›z
maalesef mümkün olmuyor.

Ama flundan asla flüphe etmeyiniz ki gayret ediyoruz, Van’a daha fazla bereket getirmek
için, yüreklerinize daha fazla serinlik tafl›mak için, gençlerimize daha çok ifl imkân› temin
edebilmek için geceli gündüzlü çal›fl›yoruz.

Bizim için bütün flehirlerimiz mübarek, bu vatan›n her
kar›fl topra¤›na ayn› aflkla, ayn› sevdayla ba¤l›y›z.
Her insan›m›z›n mutlulu¤u, her insan›m›z›n gönül ferahl›¤› bizim için ayn› derecede
önemli...

Bu ülkede yaflayan her can› mübarek biliyoruz.

Bu ülkenin bölgeleri aras›nda ayr›m yapan, bu ülkenin insanlar› aras›nda ayr›m yapan,
bu ülkenin flehirleri aras›nda ayr›m yapan anlay›fl Ak Parti iktidar›yla son bulmufltur.

Biz etnik milliyetçili¤i de, bölgesel milliyetçili¤i de, dinsel milliyetçili¤i de ayaklar›m›z›n
alt›na alarak, k›rm›z› çizgi ilan ederek yola ç›kt›k; her bölgemizi, her vatandafl›m›z› ayn›
samimiyetle kucaklad›k.
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Biz, bu ülkenin insanlar›n› kategorilere, s›n›flara, bölgelere
ay›ranlar gibi yapmad›k, böyle bir ayr›mc›l›k yap›lmas›na
da izin vermedik.
Sizler zaten bizim fark›m›z› biliyorsunuz, laf ebeli¤i peflinde olmad›¤›m›z› sizler gayet iyi
biliyorsunuz.

Sözlerimizin arkas›nda durdu¤umuzu, Van’›n onlarca hükümet gelip geçti¤i halde bir
türlü el at›lamam›fl hizmetlerini, yat›r›mlar›n› nas›l tek tek bitirip faaliyete geçirdi¤imizi
de biliyorsunuz.

Bak›n hat›rl›yor musunuz, bu meydanlardan size do¤algaz sözü vermifltim.

Yaflad›n›z gördünüz, sözümüzün arkas›nda durduk, Van’a do¤algaz rahatl›¤›n› getirdik,
Allah’a flükür sizlere de mahcup olmad›k.

Organize Sanayi Bölgesi’nin altyap›s›n› tamamlad›k.

Küçük Sanayi Sitesi için trilyonlarca liral›k kaynak tahsis ettik.

Gevafl Hastanesi’ni bitirdik, Ercifl Hastanesi’nin ek binas›n› bitirdik, ilaveten 9 tane de
sa¤l›k oca¤›n› yap›p bitirdik, bugün de aç›l›fllar›n› yap›yoruz.

Yine sizlere yak›fl›r, Van’a yak›fl›r Adliye Saray›’n› tamamlayarak faaliyete bafllatt›k.

Van’›n iki ilçesi var. Birinin ad› Saray di¤eri Bahçesaray.

Saray’›n hükümet kona¤› yoktu, onu yapt›k.

Bahçesaray’›n yolu yoktu, y›l›n on ay› dünyayla ba¤lant›s› yoktu, Bahçesaray’›n yolunu
da yapt›k.

Bugün de yine bu törenle Van’›n Gevafl, Ercifl, Adilcevaz, Özalp, Saray, Kap›köy ve
Baflkale ile ba¤lant›s›n› sa¤layan yeni yollar›n› aç›yoruz.

Van’daki KÖYDES ve BELDES projeleri için üç y›lda aktard›¤›m›z kaynak 100 trilyon liray›
buldu.

KÖYDES kapsam›nda bugüne kadar Van vilayetimiz s›n›rlar› içinde 753 km. asfalt, 2610
km. stabilize yol yap›lm›flt›r.

Yine Van Havaalan›’n› uluslar aras› uçufllara müsait hale getirdik.

Kusgunk›ran Geçidi’nde yüzlerce insan›m›z hayat›n› kaybetmiflti, dedik ki bu dert burada
yaflayan vatandafllar›m›z›n oldu¤u kadar bizim de derdimizdir, bu s›k›nt›y› ortadan kald›rmak
için görüyorsunuz flimdi da¤lar› deliyoruz.

Nefes alaca¤›n›z, dinlenece¤iniz, e¤lenece¤iniz Kent Orman›’n›z› da kuruyoruz.

Bunlarla birlikte Türkiye’nin gelece¤i demek olan okullar›m›z› aç›yoruz.
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Bunlar›n içinde 11 anaokulu, 56 ikö¤retim okulu, 4 yat›l› ilkö¤retim bölge okulu, 9 lise,
bir hizmet içi e¤itim enstitüsü, bir bilim ve sanat merkezi, bir ö¤retmenevi, köy okullar›m›za
ait 219 derslik bugün bu törenle çocuklar›m›z›n e¤itimine aç›l›yor.

Bak›n›z, Van önemli bir tarih ve medeniyet merkezidir.

VAN’da ne kadar tarihi, kültürel eser varsa ya Kültür Bakanl›¤›m›z eliyle ya da Vak›flar
Genel Müdürlü¤ümüz eliyle restore ettik.

Akdamar Kilisesi’nden Halime Hatun Türbesi’ne,

Mehmet fiir Camii’nden Hoflap Kalesi’ne,

Van Kalesi’nden Ercifl’teki Selçuklu mezarl›¤›na kadar bütün bu medeniyet miras› eserleri
ihya ettik.

Burada önemli bir turizm potansiyeli var, inflallah bu potansiyel önümüzdeki dönemde
çok daha fazla harekete geçecektir.

Bizim tek hedefimiz sizlerin rahat›n›z› temin etmek,
mutlulu¤unuzu tesis etmek, çok daha iyi hayat
standartlar›na kavuflman›z› sa¤lamak...
Çünkü, biz Türkiye’ye sevdal›y›z, Türkiye’nin flehirlerine, bu gönlü zengin insanlar›na
sevdal›y›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bugün, yine benim çok önem verdi¤im, meyvelerini ald›¤›m zaman çok mutlu oldu¤um
TOK‹ projeleri kapsam›nda infla edilen konutlar›m›z› da sahiplerine teslim edece¤iz.

Bu konutlar, bütün sosyal donat›lar›, çevre düzenlemesi, sosyal imkânlar›yla bugün
Türkiye’nin bütün illerinde, bütün ilçelerinde yükseliyor.

Bak›n›z 2003–2007 y›llar› aras›nda, 81 il ve 316 ilçemizde, toplam 702 flantiyede 255
bin 83 konut uygulamas› bafllatt›k, bunlar›n büyük bir k›sm›n› da tamama erdirdik.

Bu ne demektir biliyor musunuz? Her biri 100 bini aflk›n nüfuslu 11 flehir infla edilmifl
demektir.

Bu bizim en çok gururland›¤›m›z icraatlar›m›zdan biri...

Çünkü, aralar›nda dar gelirliler de dâhil olmak üzere her vatandafl›m›z›n ev sahibi olmas›n›,
bunun bir hayal olmad›¤›na inanmas›n› çok arzu ediyoruz.

Bizim insan›m›z buna lay›k, flehirlerimiz böyle güzel konut projelerine, dönüflüm projelerine
fazlas›yla lay›k...

Bu konutlar› yapmak ve milletimizin hizmetine sunmak suretiyle bu zamana kadar hep
ihmal edilen “sosyal devlet” ilkesini hayata geçiriyoruz.
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Zira, bu konutlar›n projelerini yaparken toplumun hiçbir sosyal kesimini ihmal etmiyoruz.

Lüks konutlar üretti¤imiz gibi, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik olarak da konut
üretiyoruz.

Dar ve orta gelir grubu, alt gelir grubu ve yoksul insanlar›m›z›n yan› s›ra afetten zarar
gören vatandafllar›m›za da yine sosyal konut niteli¤inde afet konutlar› ad›yla kaliteli ve
ucuz konut üretimi gerçeklefltiriyoruz.

Tar›mköy konutlar› da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 208 bin 771 sosyal konut
üretimi gerçeklefltirdik.

Sevgili Vanl›lar,

Bu projelerle sadece konut üretmekle de kalm›yoruz; konut üretti¤imiz her bölgeye, bu
konutlar›n her türlü ihtiyac›n› karfl›layacak sosyal donat›lar›n› da birlikte infla ediyoruz.

Bu kapsamda bugüne kadar toplam 7 bin 497 derslikli 268 lise, ilkö¤retim ve anaokulu
ile 51 spor salonu, 36 kütüphane, 233 ticaret merkezi, 7 hastane, 55 sa¤l›k oca¤›, 198
ibadethane ihaleleri gerçeklefltirilmifl, bunlar›n büyük k›sm› bafllat›lm›flt›r.

Bu uygulamalarla do¤rudan ve dolayl› olmak üzere tam 800 bin insan›m›za istihdam
sa¤lad›k.

Bak›n›z, Vanl› vatandafllar›m›z hükümetimizin bafllatt›¤› bu konut seferberli¤inden en
çok istifade eden illerimiz aras›nda yer al›yor.

Van’da bugüne kadar 2 bin 42 konut, 2 ilkö¤retim okulu, 2 ticaret merkezi, 2 cami ve
bir sa¤l›k oca¤›n› tamamlad›k, sizlerin hizmetinize sunduk, sunuyoruz.

Bafllatt›¤›m›z projelerden bir k›sm›n›n çal›flmalar› ise halen devam ediyor, bir k›sm› ise
ihale aflamas›nda.

Yani s›rada 1.296 konut, 2 ilkö¤retim okulu, 2 ticaret merkezi, 2 cami, bir sa¤›l›k oca¤›,
400 yatakl› bir hastane daha var.

Yap›m› sürdürülen ve projesi yap›lm›fl olanlar da tamamland›¤›nda, Ak Parti Hükümeti
döneminde Van ilimize toplam 3.734 konut, 5 ilkö¤retim okulu, 5 ticaret merkezi, 5
ibadethane, 2 sa¤l›k oca¤›, engelsiz yaflam merkezi ve bir hastane kazand›r›lm›fl olacakt›r.

Bu hizmetlerin tamam› Vanl› kardefllerime flimdiden hay›rl› u¤urlu olsun.

Bizler, ömrümüz yetti¤i sürece bu ülkenin her kar›fl
topra¤›nda bu ülkenin güzel insanlar›na hizmet etmeyi
sürdürece¤iz.
Çünkü, benim ülkem, benim insan›m en iyisini hak ediyor.

Çünkü, milletimizin yüzü güldükçe, insan›m›z›n gözlerinde mutluluk par›lt›lar› gördükçe
bizim de vicdanlar›m›zda bir rahatlama oluyor.
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“‹nsan› yücelt ki devlet yücelsin” prensibini benimsemifl bir hükümet olarak
vatandafllar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› en öncelikli görevimiz say›yoruz.

Bu hükümet sizin hükümetinizdir, bu hükümet milletin hükümetidir. 

Bize inan›n, bize güvenin, Türkiye’nin gelece¤i için umudunuzu, heyecan›n›z› asla
kaybetmeyin.

Çok güzel günler görece¤iz, çok ayd›nl›k ufuklara yürüyece¤iz.

Bu vesileyle sözlerime son verirken, Van ilimizin ve siz de¤erli Vanl› kardefllerimin
hizmetine sunulan tesislerimizin herkese hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla, muhabbetle selaml›yorum.
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TOBB GENEL KURULU
27.05.2007

Say›n Baflkan,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin Sayg›de¤er Delegeleri, 

De¤erli Dostlar,

Sizleri en içten duygular›mla selaml›yor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin 62. Genel
Kurulu’nun hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.

Kritik bir kavflaktan geçmekte oldu¤umuz böyle bir dönemde Türkiye’nin meselelerini,
son dört buçuk y›l›n kazan›mlar›nda büyük pay sahibi olan siz de¤erli meslek gruplar›m›zla,
sektör temsilcilerimizle birlikte de¤erlendirme imkan› bulmufl olman›n mutlulu¤unu
yafl›yorum.

Bildi¤iniz üzere hükümet olarak 2002 y›l›n›n sonunda, a¤›r kriz flartlar›n›n hüküm sürdü¤ü,
göstergelerin dibe vurdu¤u, vatandafllar›m›z›n art›k neredeyse umudunu kesti¤i bir
Türkiye tablosunu devralarak göreve bafllad›k.

Türkiye’nin çok k›sa bir zaman içinde karanl›klardan ayd›nl›klara, dik yokufllardan düzlüklere,
darl›klardan ferahl›klara ç›kabilece¤ine inan›yorduk, bunu gerçeklefltirebilecek program
ve projelerimizi milletimize deklare ettik, onlar da büyük bir teveccüh göstererek görevi
bize tevdi ettiler.

3 Kas›m’a kadar Türkiye’nin en büyük özlemi demokratik istikrar ile sa¤lam bir siyasi
iradeydi.

Ak Parti iktidar› olarak öncelikle bunu baflard›k ve ülkemizin ald›¤› bütün semereleri
demokratik istikrar ve güven sayesinde elde ettik.

Bu kadar a¤›r bir kriz tablosuna karfl›l›k biz neye güveniyorduk?

Türkiye’nin büyük potansiyeline, insan›m›z›n önü aç›ld›¤›nda büyük at›l›mlar
gerçeklefltirebilen büyük dinamizmine, ülkemizin çok zengin ama çok kötü kullan›lm›fl
kaynaklar›na güveniyorduk.

Yani Türkiye’ye güveniyorduk, üstüne basa basa söylüyorum, gün görmüfl, fedakar,
çal›flkan, liyakatli insanlar›m›za, yüce milletimize güveniyorduk.

Fikirlere sayg› olmadan, serbest giriflime, özgür sivil
topluma sayg› olmadan demokrasi olmayaca¤›n›,
demokrasi olmadan da bir ülkenin ileri hedeflere do¤ru
yol alamayaca¤›n› biliyoruz.
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Bugün, Türkiye’ye inanman›n, insan›m›za, giriflimcimize, yat›r›mc›m›za, sanayicimize,
üreticimize, iflletmecimize, genifl çal›flan kesimlerimize güvenmekte ne kadar hakl›
oldu¤umuzu görüyor ve mutlu oluyoruz.

Bu vesileyle TOBB çat›s› alt›nda temsil edilen her meslek gurubumuza, ürettikleri
de¤erlerle; projeleri ve yat›r›mlar›yla, emekleri ve al›nterleriyle Türkiye’nin kalk›nmas›nda
pay› bulunan herkese gönülden takdir hislerimi, flükranlar›m› sunuyorum.

Yar›nlar›n mutlu, müreffeh, ayd›nl›k Türkiye’sine do¤ru
ad›m ad›m ilerlerken, sizlerin samimi deste¤inizden,
ekonomimize yapt›¤›n›z büyük katk›lardan daima güç
ald›k.
Bugün hep birlikte, yediden yetmifle bütün insanlar›m›zla, do¤udan bat›ya her yöremizle
ayn› duyguda birleflerek parlak bir eser ortaya ç›karm›fl durumday›z.

Bu eser, dünyan›n giderek daha çok parlayan y›ld›z ülkesi Türkiye’dir.

De¤erli Dostlar,

Sizler de bu sürecin içindeydiniz ve Türkiye’nin dört buçuk y›ll›k sürede nereden nereye
geldi¤ini en az benim kadar iyi biliyorsunuz.

Türkiye bu süre içinde ekonomik göstergelerinin neredeyse tamam›n› negatiften pozitife
çevirmifl, büyümede istikrar› sa¤lam›fl, her alanda büyük bir de¤iflim gerçeklefltirerek
gelece¤i aç›s›ndan son derece hayati kazan›mlar elde etmifltir.

Bu de¤iflimin sonucu, sadece a¤›r kriz flartlar›n›n ortadan kald›r›lmas› de¤ildir.

Bu süreç boyunca hem Türkiye’nin kay›p y›llar›n›n telafisi anlam›nda mesafeler al›nm›fl,
hem de çok daha rasyonel, çok daha at›l›mc› bir gelecek planlamas›n›n da temeli at›lm›flt›r.

Bu sürecin Türkiye için öneminin gelecekte çok daha iyi anlafl›laca¤›na, çok daha iyi
de¤erlendirilece¤ine inan›yorum.

Ancak ekonomimizin belirleyici aktörleri olarak sizlerin, yani ifl dünyam›z›n, yat›r›mc›m›z›n,
sanayicimizin, üreticimizin, iflletmecimizin bir gerçe¤i bugünden görerek tavr›n›,
hassasiyetini, duruflunu ortaya koymas› son derece önemlidir.

O gerçek demokratik istikrard›r. ‹stikrar yoksa ne geliflme vard›r, ne kalk›nma vard›r, ne
de huzur ve güven vard›r.

O gerçek, huzuru sobate eden anti demokratik e¤ilimlerin demokrasiye, millet iradesine
ram olmas›d›r.

Demokratik istikrardan kast›m›z Türkiye’nin rotas›ndan ç›kmadan büyük yürüyüflünü
sürdürmesidir.

Bu yol büyüme, kalk›nma, refah ve adalet yoludur.
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Bu yola tafl koyan millet iradesinin önüne tafl koymufltur.

Unutmayal›m ki. Türkiye’nin ihtiyac› statüko de¤il, yani dura¤anl›k de¤il, yerinde saymak
de¤il, de¤iflimdir, dönüflümdür.

Hayat›n  temel dinami¤i statüko de¤il de¤iflimdir. De¤iflime direnmek eflyan›n tabiat›na
direnmektir, hayat›n de¤iflen flartlar›na, milletin iradesine direnmektir. 

De¤erli Dostlar,

Rakamlar her fleyi anlat›yor, bu ülkenin son dört buçuk y›ll›k muhasebe kay›tlar› ortadad›r.

Hükümetimizin, özellikle de a¤›r bir ekonomik krizin yaralar›n› sarmak üzere göreve
gelmifl bir iktidar›n karnesi iflte bu muhasebe kay›tlar›d›r.

Hakkaniyet sahipleri için hükümetimizin bu dört buçuk y›ll›k performans› en nesnel, en
tart›fl›lmaz, en bilimsel de¤erlendirmelere aç›k biçimde ortadad›r.

Gelecekle ilgili vizyonumuz, k›sa-uzun-orta vadeli planlamalar›m›z, Türkiye Cumhuriyeti’nin
100. kurulufl y›ldönümü için hedeflerimiz de en rasyonel, en ak›lc› biçimde ortadad›r.

AK Parti hükümetini tart›flmay› gündelik al›flkanl›klar› haline getiren kesimler için bile bu
hedeflerin gerçekli¤i bugüne kadar tart›flmaya aç›lamam›flt›r, çünkü biz bu hedefleri
siyasetin k›sa vadeli menfaatlerini de¤il, ekonomik ve bilimsel gerçekleri gözeterek
yapt›k.

Kendilerini projeleriyle, programlar›yla ortaya koyamayanlar, somut icraatlarla konuflmaya
al›fl›k olmayanlar bizim ortaya koydu¤umuz gerçekçi hedefleri de konuflam›yorlar.

Oysa art›k siyaset polemik ve demagoji üzerinden de¤il, program ve projeler üzerinden
yap›lmal›d›r.

‹lkeli, tutarl›, ufuk ve vizyon sahibi bir siyaset üretmek için bu asgari flartt›r.

Bundan dört buçuk y›l önce koydu¤umuz ve birçoklar›na
hayal gibi gelen hedeflere nas›l inanm›flsak, Türkiye’nin
önümüzdeki dönem için koydu¤umuz bu hedeflere
ulaflaca¤›na da samimiyetle inan›yoruz.
De¤erli Arkadafllar,

fiimdi önümüzde yeni bir seçim var.

‹nan›yorum ki ülkemizin gelece¤i için, istikrar›n ve de¤iflimin devam› için bu seçim son
derece kritik bir seçim olacakt›r.

Benim samimi beklentim, en büyük umudum, sand›ktan A ya da B partisinin de¤il,
istikrar› sürdürecek bir  tablonun galip ç›kmas›d›r.
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Türkiye’nin gelece¤ine dair fikirleri olan, yol haritas› olan, somut problemlere nas›l bir
yaklafl›mla çözüm arayaca¤›n› aç›k seçik ortaya koyan, AB sürecinde kararl›l›¤› olan,
Türkiye’nin dünyaya aç›lmas›n› gönülden savunan bir anlay›fl bu seçimden galip ç›kmal›d›r.

Türkiye'yi içine kapayan de¤il dünyaya açan,

Sistemi ifllemez hale getirecek statükocu e¤ilimleri de¤il, toplumun ve devletin önünü
açacak de¤iflimci yaklafl›mlar› savunan, küresel ve yerel sermayeye, sivil topluma, özel
giriflimcili¤e, demokratik hak ve özgürlüklere  samimiyetle sahip ç›kan ve güç veren bir
anlay›fl...

Ama ben inan›yorum ki milletimiz Ak Parti'nin son dört buçuk y›lda izledi¤i dikkatli,
disiplinli, de¤iflime ve dünyaya aç›k, AB hedeflerinde samimiyetini her f›rsatta ortaya
koyan, demokrasiye sonuna kadar ba¤l› kalan, Türkiye’nin istikrar› için gece gündüz
çal›flan politikalar›n› en iyi flekilde de¤erlendirecektir.

Aziz milletimiz Türkiye'de son dönemde gerçekleflen baflar›lar›, sessiz devrim olarak
adland›r›lan de¤ifliklikleri, AB reformlar›n›, uluslararas› iliflkilerde geliflen konumumuzu,
küresel sermayenin bak›fl›n›, her alanda k›r›lan tarihi rekorlar› çok iyi görüyor.

Bu kez sandi¤a de¤iflim, demokrasi ve istikrar kavramlar› damgas›n› vuracakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye’nin de¤ifliminde, istikrar›n tesisinde en önemli etken demokrasinin ifllemesi,
Meclisimizin en verimli flekilde çal›flmas›, geçmiflte koalisyon hükümetlerinde s›kl›kla
yaflad›¤›m›z patinajlar›n bu dönemde yaflanmamas›d›r.

Türkiye için istikrar ve de¤iflim süreci ne kadar önemliyse,
ne kadar de¤erliyse, demokratik iflleyiflin ayn› olgunluk
ve kararl›l›kla sürdürülmesi de o kadar önemlidir.
Hiç kimse demokrasiye bize özgü, konjonktürel dalgalanmalara göre e¤ilip bükülebilen
tarifler getirmeye çal›flmamal›d›r.

Ve yine hiç kimse, “ben yapt›m oldu” kolayc›l›¤›na meylederek Türkiye’yi dünyadan
kopartacak tav›rlar içinde olmamal›d›r.

Demokratik kat›l›ma, her bir vatandafl›m›z›n siyasi fikrine, tercihine, söz hakk›na, vatandafll›k
hakk›na sonuna kadar sayg›l› olmak hepimizin ortak sorumlulu¤udur.

Özellikle de TBMM çat›s› alt›nda milleti temsil etmek üzere yine millet taraf›ndan
görevlendirilenlerin bu de¤erlere sayg› göstermesi, sahip ç›kmas› gerekiyor.

Türkiye’de siyasi çeflitlili¤i, fikirlerin özgürce savunuldu¤u demokratik bir zemini her
zaman savunduk.
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Fikirlere sayg› olmadan, serbest giriflime, özgür sivil topluma sayg› olmadan demokrasi
olmayaca¤›n›, demokrasi olmadan da bir ülkenin ileri hedeflere do¤ru yol alamayaca¤›n›
biliyoruz.

‹ktidar›m›z süresince demokrasimizin daha da olgunlaflmas›, özgürlüklerin geniflletilmesi
ve korunmas›, insan haklar› ihlallerinin en aza indirilmesi için gayret sarfettik.

Bu duruflumuz konjonktürel bir durufl de¤ildir, temel, vazgeçilmez, tart›fl›lmaz bir durufltur.

Önümüzdeki dönemde de demokrasiye ba¤l›l›¤›m›z› koruyaca¤›z, ça¤dafl, kat›l›mc›,
özgürlükçü tavr›m›z› sürdürece¤iz.

Çünkü, Türkiye’nin menfaatlerinin demokrasi ve hukuk dairesinin d›fl›na ç›k›larak
savunulamayaca¤›n›, huzur ve istikrar› kesintiye u¤ratarak bu ülkenin gelece¤ini
kazanamayaca¤›n› biliyoruz.

Herkesi sa¤duyulu davranmaya, akl›selime, milletimize kay›p y›llar yaflatan eski al›flkanl›klar›
yeniden bu ülkenin gündemine tafl›ma çabalar›na karfl› hassasiyet göstermeye ça¤›r›yorum.

Bu ülkeyi bu ülkeye zarar vermeden sevmenin tek yolu budur.

Demokrasi, hukuk ve istikrara zarar vermek Türkiye'ye zarar vermektir. Kimse demokrasi
ve istikrara zarar  verme sorumsuzlu¤unu gösteremez.

Kimse Türkiye'nin ulusal ve uluslararas› ç›karlar›n› zedeleyerek, Türkiye'ye hizmet
edemez.

Halka, milli iradeye, toplumun vicdan›na ra¤men kimse bu ülkeye, bu millete hizmet
etti¤ini söyleyemez.

Siyasetin de, idarenin de asgari zemini, olmazsa olmaz›
demokrasidir, hukuktur, evrensel de¤erlerdir.
Halka ra¤men, hukuka ra¤men, temel hak ve özgürlüklere ra¤men meflruiyet  de olmaz,
demokrasi de olmaz, ça¤dafl bir yönetim de olmaz.

De¤erli Dostlar,

Türkiye için de¤iflim bir tercih de¤il, bir mecburi istikamettir.

Türkiye eski al›flkanl›klarla, bofl tart›flmalarla, afaki vehim senaryolar›yla art›k tek bir
dakikas›n› bile kaybetmemelidir.

Ülke olarak bütün ilgi ve enerjimizi çözüm bekleyen meselelerimize, toplumun refah›n›n
nas›l artt›r›labilece¤ine, gelir adaletinin nas›l sa¤lanabilece¤ine harcamal›y›z.

Sizlerin Türkiye’nin istikrar›n› savunmakta, Türkiye’ye gelece¤ini kazand›racak de¤iflimin
devam› noktas›ndaki kararl›l›¤›n›z› ifade etmekte tereddüt etmeyece¤inizi biliyorum.
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Türkiye çok daha güzel bir gelece¤in efli¤ine geldi¤i böyle bir dönemde sil bafltan
yapmamal›, hedeflerini kaybetmemelidir.

Nedir o hedefler?

Hayat›n her alan›nda ça¤›n gerektirdi¤i de¤iflimi gerçeklefltirmek...

Türkiye’yi içe kapal› yap›s›ndan tümüyle kurtararak dünyaya, dünyayla tam anlam›yla
rekabete açmak...

Ekonomiyi sa¤lam ve rasyonel bir zemine oturtarak büyüme rotas›n› korumak, özel
sektörümüzü bir çok unsuruyla küresel aktörler haline getirmek...

‹nsanlar›m›z›n refah›n› artt›rmak, iflsizli¤i, yoksullu¤u en alt seviyelere indirmek, gelir
adaletini, toplumsal dayan›flmay› sa¤lamak, sosyal devlet ilkesini canland›rmak...

E¤itim ve Sa¤l›k hizmetlerinde kaliteyi art›rmak, tüm vatandafllar›m›za kaliteli, yayg›n bir
e¤itim ve sa¤l›k hizmetini ulaflt›rmak.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bak›n›z bizim bir AB hedefimiz var, sadece bizim mi, milletimizin k›rk y›ll›k hedefi, hayali...

Bu hedefi de iyi niyetle, samimiyetle sonuna kadar kovalayaca¤›z.

Bir müzakere sürecinden geçiyoruz, zaman zaman zorlan›yoruz, zaman zaman
hassasiyetlerimizin anlafl›lmad›¤› da oluyor ve hatta zaman zaman apaç›k haks›zl›¤a da
u¤ruyoruz, bütün bunlar do¤rudur.

Ancak Türkiye’nin hassasiyetlerini en aç›k biçimde ifade etmek, Türkiye’nin menfaatlerine
zerre kadar halel getirmemek kayd›yla sürecin tamam›na, foto¤raf›n bütününe bakarak
bu hedef do¤rultusunda mesaimizi sürdürüyoruz.

fiunu biliyoruz ki, AB kamuoyunda Türkiye hakk›nda zaman zaman fevri ç›k›fllar yapanlar
oldu¤u gibi, sürekli olarak Türkiye’nin önemini ve AB için ne kadar gerekli oldu¤unu dile
getirenler de vard›r.

So¤ukkanl›l›¤›m›z› sürdürüyor, AB üyeli¤i hedefimizi önemsemeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde de amac›m›z baflta AB süreci olmak üzere Türkiye’nin uluslar
aras› iliflkilerinin tamam›nda uzlaflmaya aç›k, aktif, net, samimi ve fakat yeri geldi¤inde
çok kararl› tutumumuzu sürdürece¤iz.

Sizler çok iyi biliyorsunuz, sizlerle birlikte dünyan›n dört bir köflesine seyahatler yapt›k,
bugüne kadar çal›nmam›fl kap›lar› çald›k, hep birlikte Türkiye için yeni aç›l›mlar, yeni
ufuklar, yeni dostluklar, yeni kazançlar arad›k.

Türkiye’nin dünyadaki imaj›n›n dört buçuk y›lda nereden
nereye geldi¤inin canl› tan›klar› sizlersiniz.
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Türkiye’nin d›fl ticaret hacminin nas›l büyüdü¤ünü, portföyünün nas›l zenginleflti¤ini,
Türk giriflimcisinin bu kadar k›sa bir süre içinde ticaret haritam›z› nas›l küresellefltirdi¤ini
de en az benim kadar biliyorsunuz.

Türkiye’ye d›flar›dan bakmay›, Türkiye’nin nas›l çarp›c› bir
geliflme performans› gösterdi¤ini, bu de¤iflimin dünyada
nas›l takdir toplad›¤›n› da sizlerden daha iyi yorumlayacak
kimse yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti bugün kurulufl ideallerine en yak›n oldu¤u yerdedir derken neyi
kastetti¤imi de herhalde en iyi sizler anl›yorsunuz.

Türkiye bugün tarihi bir efliktedir, o eflik muas›r medeniyetler seviyesinin ötelerine aç›lan
kap›n›n efli¤idir.

De¤erli Arkadafllar,

Hükümet dönemimiz boyunca bütün sivil oluflumlara, bütün sivil örgütlere yak›n durduk,
faaliyetleriyle yak›ndan ilgilendik, görüfllerine de¤er verdik.

TOBB, temsili büyüklü¤üyle, üye say›s›yla, dinamizmiyle, Türkiye’nin de¤iflimine katk›s›yla,
AB üyeli¤i sürecindeki samimi ve etkin gayretleriyle en çok takdir etti¤imiz, en çok önem
verdi¤imiz, aç›l›mlar›ndan, uyar›lar›ndan en çok yararland›¤›m›z sivil toplum örgütlerimizden
biri oldu.

TOBB Kanunu’nu  ç›kararak bu alanda hem bir bofllu¤u doldurmufl, hem de sizlerin
beklentilerinizi önemli ölçüde karfl›lam›fl olduk.

TOBB’un her genel kuruluna misafir olduk, Diyarbak›r’da, ‹zmir’de, Erzurum’da yap›lan
bölge toplant›lar›na kat›ld›k.

Bütün sivil toplum örgütlerine, meslek kurulufllar›na ayn› flekilde yak›n durmaya gayret
ettik.

Türkiye gerçe¤ine farkl› aç›lardan bakarak daha s›hhatli de¤erlendirmelerde bulunmak,
ad›mlar›m›z› ona göre atmak istedik.

Ekonomik Sosyal Konsey’i canland›rd›k, iflleyen, ekonomik süreçlere katk›da bulunan,
çok yararland›¤›m›z bir ifllevselli¤e kavuflturduk.

‹lk günden son güne Türkiye’nin meselelerini sizlerle paylaflt›k, sizlerle konufltuk,
görüfllerinizi ald›k, imkanlar ölçüsünde buradan edindi¤imiz bilgilerin, de¤erlendirmelerin,
uyar›lar›n k›lavuzlu¤una baflvurduk.

Çünkü, Türkiye kapal› kap›lar, so¤uk duvarlar arkas›ndan yönetilemez.

Türkiye’nin de¤ifliminin temel dinami¤i kat›l›md›r, bu kat›l›mc› tavr›m›z› bundan sonra
da ayn› dikkat ve hassasiyetle sürdürece¤iz.
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Ben Türkiye’yi çok daha güzel, çok daha ayd›nl›k günlerin bekledi¤inden asla flüphe
etmiyorum.

O güzel günler Türkiye’nin de¤iflimine, kalk›nmas›na, ilerlemesine katk›da bulunan
herkesin ortak kazanc› olacakt›r.

Bu sözlerle konuflmama son veriyor, bir kere daha TOBB Genel Kurulu’nun hay›rl›
olmas›n› temenni ediyor, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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S‹VAS TOPLU AÇILIfi TEMEL ATMA VE 
TOK‹ ANAHTAR TESL‹M TÖREN‹
27.05.2007

Sevgili Sivasl›lar,

De¤erli Vatandafllar›m,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün burada, bu tarihi flehirde, böyle güzel bir tören vesilesiyle, sizlerle olmaktan,
sizlerle kucaklaflmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Sivas bizim için çok önemli bir flehir, milletimiz için, tarihimiz, istiklal mücadelemiz için
gönüllerdeki yeri ayr› bir flehir...

‹stiklal Savafl›n›n en önemli dönüm noktalar›ndan, milletimizin varolufl mücadelesindeki
kararl›l›¤›n› aç›k ve net olarak ortaya koydu¤u, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin ilk
iflaretlerinin al›nd›¤› topraklar bu topraklard›r.

fiimdi kalk›narak, güçlenerek, her geçen gün biraz daha ilerleyerek muas›r medeniyet
seviyesini yakalama yolunda ilerleyen bir Türkiye’de, çok önemli, çok hayati bir sürecin
bafl›nda bu ‹stiklal hat›ras›n› yeniden yâdediyor, Türkiye sevdam›z› tazeliyoruz.

Bu ülkenin istiklali u¤runa tarihimiz boyunca can›n› feda eden aziz flehitlerimizi bir kere
daha rahmetle, minnetle an›yoruz.

Bugün burada, Sivas’›n gelece¤i için son derece önemli eserleri, son derece önemli
tesis ve yat›r›mlar› hizmete açman›n coflkusunu ve mutlulu¤unu da bir arada yafl›yoruz.

Türkiye’nin her köflesinde bugün Sivas’ta yaflad›¤›m›z bu de¤iflim heyecan›n›n, büyüme
heyecan›n›n, kalk›nma coflkusunun benzeri yaflan›yor.

‹l il, ilçe ilçe, köy köy dolafl›yoruz, Türkiye do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye nihayet
tarihine yak›fl›r, büyüklü¤üne yak›fl›r bir ülke olma yolunda h›zla ilerliyor.

Bu Türkiye hangi Türkiye?

Daha bundan birkaç y›l öncesine a¤›r krizlerle inim inim inleyen, kötü yönetimler elinde
Allah korusun gelece¤ini kaybetme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan Türkiye...

Biz siyaset gemisini lafla yürütmeye çal›flanlardan de¤iliz,
sadece seçim zamanlar›nda sizleri hat›rlayanlardan de¤iliz.
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Ne de¤iflti peki?

Millet yönetime el koydu, millet sand›¤a sahip ç›kt›, millet iradesi iktidar oldu, de¤iflim
bafllad›.

Sevgili Sivasl›lar,

Türkiye son 4,5 y›ld›r, geçmiflte flahit olmad›¤›m›z bir de¤iflim sürecini yafl›yor.

Dikkat ediniz, son 5 y›l›n, 10 y›l›n de¤il, son 50 y›l›n, bazen Cumhuriyet tarihimizin en
iyi ekonomik seviyelerini gördü Türkiye.

Y›llar boyunca her politikac›n›n a¤z›na sak›z olan, ama bir
türlü çözüm iradesi ortaya konmayan sorunlar, bu iktidar
döneminde tek tek çözüme kavufltu.
Geçmiflte Türkiye’nin ne tür sorunlarla bo¤ufltu¤unu, ne tür badireler atlatt›¤›n›, hangi
uçurumlar›n kenar›ndan döndü¤ünü sizler çok iyi biliyorsunuz.

Bak›n bu ülkenin bafl›nda çok büyük bir enflasyon belas› vard›.

Bu ülke, y›ll›k yüzde 50, yüzde 60, hatta yüzde yüzlerin üstünde enflasyon oranlar›n›
gördü.

Bu meydanda onlarca siyasetçi size enflasyonu indireceklerini söyledi. Ama siyasi
tarihimize bak›n, o enflasyonu indirece¤im diyenleri enflasyon indirmifltir.

Neden?

Çünkü iktidara geldiler ve bu meydanda verdikleri sözleri unuttular. ‹ktidara geldiler ve
bu meydanlara, bu millete, sizlere s›rtlar›n› döndüler. Kendi efl dostlar›n› zengin ettiler,
ülkenin bütün kaynaklar›n› peflkefl çektiler, iktidar› bir nemalanma f›rsat› gibi gördüler
ve milletten de tokad› yediler.

fiimdi sizin o sand›¤a gömdükleriniz, ya da onlar›n uzant›lar›, eklentileri yeniden sahneye
ç›km›fllar, yeniden milletin huzuruna ç›km›fllar, milletten oy istiyorlar.

Ne yüzle?

Sen ne yüzle milletin karfl›s›na ç›k›yorsun?

Millet iflte birkaç hafta önce seni Meclis’te seyretti. Asl›nda seyredemedi. Bu ülkenin
insanlar› o gün Meclis’e bakt›, ama seni orada göremedi.

Sen milletten oy alm›fls›n, yetki alm›fls›n, ama Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaflkan›
seçilecek, sen o yüce Meclis’te yoksun.

Bu millet sana ne diye bir daha oy verecek?

En laz›m oldu¤un zamanda, Türkiye için en kritik kararlar›n al›naca¤› s›rada kaças›n diye,
kaybolas›n diye, ortal›kta görünmeyesin diye mi oy verecek?
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Demokrasiyi kilitleyesin diye mi oy verecek?

Ülkeyi yeniden gerginli¤e, gerilime sürükleyesin diye mi oy verecek?

Bu millet sana ne diye oy verecek?

Bak›n, tam 4,5 y›ld›r biz hizmet üretiyoruz.

Gece demedik, gündüz demedik, gerek ben, gerek bakanlar›m, parti grubumuz,
teflkilat›m›z, milletin derdiyle bafl›m›z› yast›¤a koyuyor, milletin derdiyle uyan›yoruz.

Peki 4,5 y›ld›r bunlar ne yap›yor?

4,5 y›ld›r engellemek için, durdurmak için, tökezletmek, düflürmek için var güçleriyle
çal›fl›yorlar. 4,5 y›ld›r seçim seçim diye tutturdular. Buyurun, 22 Temmuz’da sand›¤a
gidiyoruz. Dikkat edin, hiçbir haz›rl›klar› yok.

A¤›zlar›ndan Türkiye’nin meselelerine dair tek bir laf ç›kt›¤›n› duydunuz mu?

Enflasyona iliflkin bir politikalar› yok. Faizlere iliflkin politikalar› yok. D›fl ticarete iliflkin
politikalar› yok. Yat›r›m›, üretimi, istihdam› art›rmaya yönelik politikalar› yok. D›fl politikalar›
yok, iç politikalar› yok. Yok, yok, yok.

Çünkü Türkiye diye, Türkiye’nin gelece¤i diye bir meseleleri yok.

Sevgili Sivasl›lar,

Bak›n Türkiye ekonomisi, tam 20 dönemdir üst üste büyüyor. Bunun tarihimizde örne¤i
yok.

‹lk kez bizim dönemimizde, ilk kez Ak Parti iktidar› döneminde, Türkiye ekonomisi tam
20 dönem üst üste büyüme baflar›s›n› gösterdi. Her y›l, belirledi¤imiz büyüme hedefinin
üstünde bir büyüme oran› kaydettik.

Bak›n›z; 1993-2002 y›llar› aras›nda, yani 10 y›l boyunca, Türkiye’nin ortalama büyüme
h›z› yüzde 2,6.

Ak Parti döneminde, 2003-2006 aras›nda, Türkiye’nin ortalama büyüme h›z› yüzde 7,3.

Türkiye’nin zenginli¤i biz geldi¤imizde 181 milyar dolar seviyesindeydi, bugün 2 kat›ndan
fazla, 400 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye’de kifli bafl›na düflen milli gelir 2 bin 500 dolar seviyesindeydi, bugün 5 bin 500
dolar seviyesinde.

fiimdi birileri ç›k›yor, Türkiye’yi borçland›rd›n›z diye sa¤da solda konufluyor.

Bak güzel kardeflim, bu hükümet Türkiye’yi
borçland›rmam›fl, tam tersine ilk kez bu hükümet
döneminde Türkiye’nin borçlar› azalmaya bafllam›flt›r.
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Geçmiflte ne oluyordu biliyor musunuz?

‹flçiye maafl ödenecek, Hazine’de para yok. Memura maafl ödenecek, Hazine’de para
yok. Çiftçiden bu¤day alm›fls›n, bedelini ödeyeceksin, Hazine’de para yok. IMF’ye borç
ödeyeceksin, Dünya Bankas›’na borç ödeyeceksin, oraya buraya faiz borcunu ödeyeceksin,
Hazine’de para yok.

Dönüyorlard› Merkez Bankas›’na, ka¤›t var, mürekkep var, makineler bofl durmas›n,
sabah akflam para bas›yorlard›. Ya da ç›k›yorlard› uluslar aras› piyasalara, yüzde 50, yüzde
100, hatta yüzde binleri aflan faizlerle borç ar›yorlard›.

Sonuç?

Sonuç enflasyon, sonuç bo¤az›m›za kadar borç.

Bak›n 2005 ve 2006 y›llar›nda, Türkiye’nin borç yükü tarihinde ilk kez gerileme gösterdi.

Üstelik, bak›n buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum, 2002 y›l›nda Türkiye’nin gayri safi
milli has›las›n›n yüzde 78’i borçken, bugün sadece yüzde 44,8’i borç...

Onlar kendi çal›flanlar›ndan ald›¤› zorunlu tasarruflar›n bile üzerine yatm›flt›; biz, devletin
milletine borcu olamaz dedik, iktidara gelir gelmez zorunlu tasarruf meselesini masaya
yat›rd›k.

Devlet y›llarca iflçiden, memurdan, iflverenden zorla kesinti yapm›fl. Gün gelmifl, bu
ald›¤› borçlar› ödeyecek, ama ortada para yok. Sizlerin eme¤inizden, ekme¤inizden
kestikleri paralar›, har vurup harman savurmufllar.

Kaç tane hükümet ödeyece¤im vaadiyle gelmifl, ancak bu sorunun yan›na bile
yaklaflamam›fl.

Biz ne yapt›k?

Kim bu iflin muhataplar›, iflçi sendikalar›, memur sendikalar›, iflveren sendikalar›…

Hepsiyle bir araya geldik, günlerce süren müzakereler yapt›k, ödeme plan›m›z› sunduk,
uzlaflmay› sa¤lad›k ve ödemeye bafllad›k.

Bak›n art›k çal›flanlar›n umudunu kesti¤i bu kesintiler, nemalar›yla birlikte hak sahiplerine
ödendi, bitti.

Tam 13,5 katrilyon TL’yi, yani 13 buçuk milyar YTL’yi hak sahiplerine ödedik.

Yine devlet çal›flan›na borçlu olamaz dedik, Konut Edindirme Yard›m› kesintilerini ödemek
için haz›rl›klara bafllad›k, onlar› da inflallah yak›nda ödüyoruz.

Banka bat›rm›fllar, bankalar›n için boflaltm›fllar, çalm›fllar, ç›rpm›fllar, devleti vatandafla
borçlu hale getirmifller.

‹mar Bankas›’ndan dolay› ma¤dur olan vatandafllar›m›za, 8 buçuk milyar YTL’yi ödedik.

Bitti mi? Bitmedi. Biz geldi¤imizde IMF’ye Türkiye’nin borcu 23 buçuk milyar dolar...
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Bugün bu borç ne kadar, 8,7 milyar dolar.

Bu kadar m›? Hay›r.

2002 y›l›nda Merkez Bankas›’n›n toplam rezervi 27 milyar dolard›. Bugün, dikkat ediniz,
tam 64,4 milyar dolar.

Bu mudur Türkiye’yi borçland›rmak, bu mudur Türkiye’yi borç yükünün alt›na sokmak?
Siz o koalisyon dönemlerinde Türkiye’nin hangi borcunu ödediniz? Hadi ç›kar›n hesaplar›n›z›,
bu millete ne kadar borç ödediniz, IMF’ye ne kadar borç ödediniz, Merkez Bankas›’nda
ne kadar rezerv biriktirdiniz?

Siz bu milletin borcunu mu ödediniz, yoksa bu milletin var›n› yo¤unu borca m› yat›rd›n›z?

Bak›n flu s›ralar koalisyon hükümetlerine methiyeler düzenler var. Türkiye’yi yeniden
koalisyonlara mahkum etmek isteyenler var. O yamal› bohça gibi koalisyonlar› özleyenler,
arzulayanlar var.

Üstünden çok zaman geçmedi, daha 4,5 y›l öncesine kadar, bu ülkede Bakanlar Kurulu
bile toplanam›yordu.

‹ki ayda bir toplanabilirse, o gün neredeyse bayram ediliyordu.

Topland›¤› zaman da, kendi iç meselelerini, aralar›ndaki kavgalar›, geçimsizlikleri,
tart›flmalar› konuflmaktan, milletin meselesini tart›flmaya f›rsat bulam›yorlard›.

Sizlerin o karanl›k günleri unuttu¤unuzu zannediyorlar, unuttunuz mu? 

Unutmad›n›z, unutmad›k, hiçbir zaman da unutmayaca¤›z.

De¤erli Kardefllerim,

Bizim tek bir hedefimiz var, o da milletimize hizmet etmek.

Biz gelece¤e bak›yoruz, biz yar›nlara bak›yoruz, biz,
Türkiye’yi daha fazla nas›l ileriye götürebiliriz, ona
bak›yoruz.
Bizim 4 buçuk y›l önce seçim meydanlar›nda söylediklerimizi hayal diye nitelendirenler
vard›.

O hayallerin Allah’a flükür neredeyse tamam› gerçek oldu.

fiimdi bizim yeni hayallerimiz, yeni hedeflerimiz var. Önümüzdeki 5 y›l içinde, 1 trilyon
YTL gayri safi milli has›la hedefimiz var. Kifli bafl›na 10 bin dolar milli gelir hedefimiz var.
500 milyar dolar d›fl ticaret hacmi hedefimiz var. Bölgesinde ve dünyada güçlü, kalk›nm›fl,
ilerlemifl bir Türkiye hedefimiz var.

Nas›l canla baflla çal›fl›p Türkiye’yi bugünlere tafl›d›ysak, ayn› heyecanla, ayn› kararl›l›kla
çal›fl›p, Türkiye’yi yar›nlara tafl›yaca¤›z.
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Türkiye’nin flehirlerini, Sivas’›, Erzurum’u, Diyarbak›r’›, Ardahan’›, Yozgat’› Tekirda¤’› ayn›
flekilde kucaklayacak, ayn› kalk›nma seviyesine tafl›mak için çal›flaca¤›z.

De¤erli Kardefllerim,

Sa¤l›k alan›nda çok önemli bir müjdeyi sizlerle paylaflmak istiyorum.

Dün Resmi gazetede  yay›nlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›’n›n tebli¤iyle
önemli yenilkler ve kolayl›klar getiriyoruz.

Biliyorsunuz sa¤l›kta bir dönüflüm program›n› bafllatt›k ve bunu baflar›yla uyguluyoruz.

Hastalar›m›z art›k hastanelerde rehin kalm›yor, hastane ayr›m›n› kald›rd›k, eczane önündeki,
hastane önündeki kuyruklar› asgariye indirdik.

Bu yeni tebli¤i ile, k›saca MEDULA olarak adland›r›lan, “Elektronik Ortamda Takip ve
Faturalama Sistemi”ni getiriyoruz.

Bundan sonra hastaneye giden her bir hastayla ilgili tüm
bilgiler bilgisayar ortam›nda depolanm›fl olacak.
Hangi hastaneye giderseniz gidin, geçmiflte hangi hastal›klar geçirilmifl, hangi ilaçlar
verilmifl, hangi operasyonlar yap›lm›fl, bunlar birkaç saniye içinde doktorun önündeki
bilgisayarda ekrana yans›yacak.

Di¤er bir yeni uygulamam›z, sevk ka¤›d›n› ortadan kald›r›yor.

Emekli Sand›¤› olsun, SSK olsun, Ba¤-Kur olsun, çal›flanlar›n yak›nlar›, sadece kimlik
ka¤›tlar›yla istedikleri hastaneye do¤rudan gidip sa¤l›k hizmeti alabilecekler.

Öyle sevk ka¤›d›, vizite ka¤›d›, sa¤l›k karnesi, fotokopi gibi k›rtasiye ve bürokrasiyi
tamamen ortadan kald›r›yoruz.

Daha önce, SSK mensuplar› üniversite hastanelerine gidebilmek için sevk almak zorunda
idiler.

Ba¤-Kur mensuplar› ise üniversite hastanelerine para ödemek zorundayd›.

Bunu da kald›r›yoruz ve SSK ile Ba¤-Kur mensuplar› do¤rudan üniversite hastanelerinden
yararlanabilecek.

Çok önemli gördü¤üm bir yeni uygulama da, t›bbi gereçlerin hastaneler taraf›ndan temini.

Biliyorsunuz, herhangi bir t›bbi malzeme, bir protez ihtiyac› oldu¤unda, hasta ya da yak›n›
bunu kendisi temin ediyordu.

Bu da simsarlar›n oluflmas›na, fiyatlar›n fahifl flekilde yükselmesine, hastanenin ödedi¤i
para ile malzemenin bedeli aras›nda fark›n oluflmas›na yol aç›yordu.

Bunu kald›r›yoruz, tüm t›bbi malzemeler ve yatan hasta için ilaçlar, bundan sonra hastane
taraf›ndan karfl›lanacak.
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Son olarak getirdi¤imiz yeniliklerden biri de, kronik hastalar›n ilaç yazd›rma çilesini ortadan
kald›r›yoruz.

Örne¤in, bir fleker hastas› üç ayda bir doktora gidip ilaç yazd›rmak zorunda kal›yordu,
burada da süreyi 2 y›la ç›kard›k.

Sa¤l›kta yeni bir devrim say›labilecek bu yeni uygulamalar›n da milletimize hay›rl› olmas›n›
diliyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Baflta da ifade etti¤im gibi Sivas bizim için özel bir flehir, bugün de Sivas için özel bir
gün...

Bu güzel törenle hizmete açt›¤›m›z tesisler, Sivas’›n ayd›nl›k gelece¤ini infla etme yolunda
att›¤›m›z ad›mlard›r.

Biz siyaset gemisini lafla yürütmeye çal›flanlardan de¤iliz, sadece seçim zamanlar›nda
sizleri hat›rlayanlardan de¤iliz.

Biz geldik mi elimiz dolu geliyoruz, gitti¤imiz her yere
sadece günü kurtaracak de¤il, gelecekte de iz b›rakacak,
hizmet verecek eserler, tesisler, yat›r›mlar açmak için
gidiyoruz.
Bugün Sivas’a da eserler b›rakmaya, hay›r duan›z› almaya geldik.

Bunlar›n aras›nda hizmet binalar› var, sosyal tesislerimiz, okullar›m›z, spor ve dinlenme
tesislerimiz, sa¤l›k oca¤›m›z var, Ba¤dat caddemiz var.

Bunlar hizmete aç›l›yor, bir de start›n› verdiklerimiz, temelini att›klar›m›z var.

Nedir onlar?

Belediyemizin çevre aç›s›ndan son derece hayati At›k Su Ar›tma Tesisi’nin hay›rl›s›yla
temelini at›yoruz.

Bunun yan›nda Ak›nc›lar Hükümet Kona¤› ve Y›ld›zeli Devlet Hastanesi ek binas›n›n da
startlar›n› veriyoruz.

Bu kadar m›? De¤il...

TOK‹ taraf›ndan yap›lan 1287 konutun da anahtarlar›n› sahiplerine teslim ediyoruz.

Sadece bu tesisleri alt alta s›ralay›p baksan›z bile Sivas’›n nas›l bir tazelenme içinde,
nas›l bir kalk›nma içinde oldu¤unu görebilirsiniz.

Bunlar hep bir plan›n parças›, valili¤imiz çal›fl›yor, belediyemiz çal›fl›yor, biz çal›fl›yoruz,
bunlar›n devam› da gelecek, bundan flüpheniz olmas›n.



Paflabahçe projesi tamamland›¤›nda sadece Sivas’›n de¤il, orta Anadolu’nun en güzel,
en cazip yeflil alanlar›ndan, mesire yerlerinden biri ortaya ç›km›fl olacak.

fiehrin içinde de her geldi¤imizde hay›rl› de¤ifliklikler oldu¤unu görüyor, mutlu oluyoruz.

Sizler çok daha iyilerine lay›ks›n›z, standartlar›n› çok daha yüksek seviyelere ç›kartm›fl
bir Sivas’a lay›ks›n›z, inflallah o günleri de göreceksiniz.

Yapt›klar›m›z yapacaklar›m›z›n teminat›d›r.

Dört y›lda Sivas’a 265 km bölünmüfl yol yapt›k.

Sivas’›n köylerinde tam 142 içme suyu, 252 yol, 33 tar›msal sulama ve 44 kanalizasyon
projesi bafllatt›k, bunlar›n ço¤unu da tamamlad›k.

Hükümetimiz döneminde Sivas’ta Ziraat Bankas› taraf›ndan çiftçilerimize kulland›r›lan
kredi miktar› 18 kat›na ç›km›fl.

Türkiye Halk Bankas› taraf›ndan esnaf ve sanatkarlar›m›za kulland›r›lan kredi miktarlar›nda
bunun da üstünde, 10 katl›k, 20 katl›k bir art›fl var.

Sa¤l›k alan›nda, e¤itim alan›nda Türkiye’nin genelinde yaflanan iyileflme tablosu Sivas’a
da ayniyle yans›m›flt›r.

Sivas’›n nereden gelip nereye gitti¤ini anlamak için bir de sigortal› say›s›ndaki geliflmeye
bakmak laz›m...

Bak›n›z Sivas’ta sigortal› çal›flan say›s› 1999 y›l›nda 28.347, 2000 y›l›nda 28.372, 2001
y›l›nda 26.524, 2002 y›l›nda 27.036 olarak tespit edilmifl, bir geliflme olmad›¤› gibi geriye
bir gidifl var.

Ya bizim dönemimizde ne olmufl?

Bak›n›z 2006 aral›k ay› itibariyle Sivas’ta sigortal› çal›flan say›s› yüzde 66 oran›nda bir
art›flla 44.855’e yükselmifltir.

Hani ekonomideki iyileflme soka¤a yans›m›yordu?

Hani büyüme rakamlar› yaland›, hani her fley yerinde say›yordu?

Bunlar yeterli mi, de¤il!.. Ama kimse insafs›zl›k etmesin,
Türkiye ilerliyor, Türkiye kalk›n›yor, Türkiye büyüyor.
Daha iyi yerlere gelmemiz için bu istikamette ilerlemeye devam etmemiz, istikrar›m›z›,
birlik ve beraberli¤imizi, dostluk ve kardeflli¤imizi korumam›z, dikkatimizi Türkiye’nin
kalk›nma hedeflerine vermemiz laz›m.

Bu ülkenin huzurunu kaç›rmak, bu ülkenin insanlar›n› birbirine düflürmek, aram›zdaki
muhabbeti bozmak isteyenlerin oyununu bofla ç›karman›n tek yolu de¤iflime tam yol
devam etmektir.
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Baflard›k, yine baflaraca¤›z.

Sizin inanc›n›z, sizin deste¤iniz, katk›n›z, hay›r duan›z olmadan bu ifller olmazd›, bundan
sonra da olmaz.

Bizden hay›r duan›z› eksik etmeyin.

Burada bulunmayan kardefllerimize de en kalbi selamlar›m›z› iletin. Hepinizi Allah’a
emanet ediyor, selamlar›m›, sayg›lar›m› sunuyorum.
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SAYIfiTAY'IN KURULUfiUNUN 145. YILDÖNÜMÜ 
29.05.2007

De¤erli Say›fltay Mensuplar›,

Sayg›de¤er Arkadafllar,

Say›fltay'›n kuruluflunun 145. y›ldönümünü kutluyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Daima temiz yönetim ve temiz devlet taleplerinin ad› olan Say›fltay devletimizin temel
ve önemli kurulufllar›ndan biridir.

Bu önemli günde Türkiye'nin bugünkü meseleleri ve yar›nki hedefleri üzerinde durmak
istiyorum.

Türkiye bugün temel meselelerini çözmüfl olmakla birlikte yap›sal baz› sorunlarla hala
büyük güç ve enerji kaybetmektedir.

Türkiye'nin bugün hak etti¤i kalk›nma seviyesinde olmamas›n›n, daha yüksek hayat
standartlar›na ulaflamamas›n›n temelinde bu yap›sal zaaf noktalar› vard›r.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk günden bu yana milletimizin bizden bekledi¤i
ciddiyet içinde ekonomimizi disiplin alt›na alman›n, suiistimalleri ortadan kald›rman›n
hassasiyeti, gayreti içinde olduk.

Bu mücadeleyi Türkiye'nin kalk›nmas› için bir olmazsa olmaz, bir vazgeçilmez olarak
gördük.

Çünkü, hem suiistimallerin Türkiye'ye ödetti¤i fatura h›zla kabar›yordu, hem de çok daha
ac›s›, vatandafllar›m›z devleti yönetenlere karfl›, hükümetlere karfl›, bürokratlara karfl›,
devlet kurumlar›na karfl› ciddi bir güven bunal›m›na sürükleniyordu.

Bu foto¤raf› de¤ifltirmek için samimiyetle gayret gösterdik, fleffaflaflma yolunda,
demokratikleflme yolunda önemli ad›mlar att›k.

Hem mevzuat aç›s›ndan, hem de uygulama aç›s›ndan ciddi bir de¤iflim sürecinden
geçtik.

Gördük ki, sadece suiistimalleri önleyerek bile Türkiye'nin kaynak bekleyen birçok
yat›r›m›n› gerçeklefltirecek birikimi sa¤layabiliyoruz.

Bu ne demek?

Bir ülke ekonomisinin güvenilir bir temel üzerinde
yükselmesinin belki de ilk flart› bu güven duygusudur, bu
adalet zeminidir.
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Hem ülkemizin ihtiyac› olan yat›r›mlar›n yap›labilmesi demek, hem de bu yat›r›mlar›n
insan›m›z›n öteden beri en büyük s›k›nt›s› olan borç yüküne yeni a¤›rl›klar eklenmeden
gerçeklefltirilebilmesi demek...

Her ay ülkemizin dört bir taraf›nda, hem ülkemizin kalk›nmas›, hem de bölgelerimize
adaletli biçimde yat›r›m ve hizmetlerin gitmesi ad›na son derece büyük önemi olan
aç›l›fllar gerçeklefltiriyor, temeller at›yoruz.

Bu törenlerle birçok tesisi bir arada aç›yor, o flehirlerimizde, o bölgelerimizde hat›r› say›l›r
bir de¤iflimin yafland›¤›na flahitlik ediyoruz.

Bu tesislerin aras›nda okullar, hastaneler, konut projeleri, yollar, kavflaklar, çevresel
düzenlemeler, altyap› çal›flmalar›, hizmet binalar›, sanayi tesisleri gibi çok çeflitli, çok
yönlü tesisler vard›r.

Hepsi ihtiyaçt›r, hepsi vatandafl›m›z›n bir derdine derman olacak, ülkemize gelecekte
da hizmet verecek, fayda üretecek yat›r›mlard›r.

Bunlar ayn› zamanda bölgesel kalk›nman›n ülkemizin makro göstergeleriyle uyumlu bir
dinamizm içinde oldu¤unun da iflareti olan yat›r›mlard›r.

Nas›l oluyor bunlar?

Devletin kaynaklar›n›n sadece ve sadece milletin ihtiyaçlar›na harcanmas›yla, düne kadar
çarçur edilen, ona buna peflkefl çekilen kaynaklar›m›z›n harcanmas› gereken yere
harcanmas›yla oluyor.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bütün bunlara paralel olarak geçen 4,5 y›ll›k süre içinde Türkiye ayn› zamanda borçlar›n›
azaltan bir ülke karakteri de kazanm›flt›r, bunu da çok önemli görüyoruz.

Türkiye'nin kamu net borç stoku hem 2005 y›l›nda, hem de 2006 y›l›nda azalma
göstermifltir, istikrar›n devam› durumunda bu trendin devam edece¤inden de flüphemiz
yok.

Önemli olan flu üç kavram›n beraberce uygulanmas›n›,
bir bütünlük arz etmesini sa¤lamakt›r: Mali disiplin,
denetim ve fleffafl›k...
Bir ülke ekonomisinin güvenilir bir temel üzerinde yükselmesinin belki de ilk flart› bu
güven duygusudur, bu adalet zeminidir.

Bu noktada denetlemenin önemi kendili¤inden önem kazan›yor. Say›fltay a¤›rl›¤›yla,
ekonomiye do¤rudan etkileriyle öne ç›k›yor.

Bu sebeple son dönemde ekonomimize olan güvenin artmas›nda, adalet duygusunun
pekiflmesinde ve elde edilen kazan›mlarda Say›fltay'›n kurumsal a¤›rl›¤›n›n da önemli
bir rolü ve pay› oldu¤unu ifade etmek gerekir.
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Türkiye'nin yine bu son dört buçuk y›l içinde her alanda büyük bir de¤iflim yaflad›¤› inkâr
edilmez bir gerçektir.

Bu de¤iflim ülkemize önemli kazan›mlar getirmekle birlikte özellikle kurumlar›m›za
zorluklar da getirmifltir.

Bu süreçte bir yandan AB uyum yasalar›n› hayata geçirmek, di¤er yandan ekonomimize
ifllerlik kazand›rmak, büyümeyi teflvik etmek, ticaretin ve yat›r›m›n önündeki engelleri
kald›rmak ad›na birçok yasal düzenleme yapt›k.

Bu yenilenme içinde Say›fltay geçifl döneminin getirdi¤i zorluklar› baflar›yla aflmas›n›
bilmifltir.

Bu nedenle bütün Say›fltay mensuplar›na ayr›ca flükranlar›m› ifade etmek isterim.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bütün ülkeler için geliflme ve kalk›nma önemi tart›fl›lmayacak kadar hayati hedeflerdir.

Ancak bugünün dünyas›nda görüyoruz ki, bu bafl döndürücü süreç zaman zaman amac›n›
kaybederek amans›z bir rekabete ya da güç mücadelelerine dönüflebiliyor.

Bu ülkeler aras› iliflkiler için de, ülkelerin iç dinamikleri aç›s›ndan da böyledir.

Bugün art›k kesin olarak biliyoruz ki hukuk, ekonomik hedeflerin, ticari rekabetin, büyüme
hedeflerinin de önceli¤i olmak durumundad›r.

Hukuk, sistemin omurgas›, temel zemini, olmazsa
olmaz›d›r.
Hukuku ve adaleti tesis etmek ne kadar önemliyse, her türlü ifllem ve uygulaman›n
hukuktan meflruiyet bulmas› da o kadar önemlidir.

Ayn› flekilde adaletsiz bir ekonomik büyümenin toplumsal huzuru ve mutlulu¤u tesis
etmesi mümkün de¤ildir.

Sadece ekonomik süreçlerin sa¤l›kl› ifllemesi için de¤il, insani de¤erlerin ve do¤al hayat›n
korunmas› bak›m›ndan da denetleyici bir hukuk misyonuna ihtiyaç vard›r.

Ben bütün denetleme kurumlar›m›z›n ve özellikle de Say›fltay'›n misyonuna da böyle
genifl bir çerçeveden bakman›n gerekli oldu¤u kanaatini tafl›yorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Say›fltay Baflkanl›¤›m›z mali denetim organ› olarak, kamu yönetiminin do¤ru, etkin ve
verimli iflleyifli konusunda hukuk devleti anlay›fl›n›n temel tafllar›ndan biri olarak görevini
baflar›yla sürdürüyor.

Bir buçuk as›rdan bu yana Say›fltay, kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlar›n›n
bütün gelir ve giderlerinin denetimi, dolay›s›yla da devletin fleffaflaflmas› konusunda
çok önemli bir rol oynuyor.
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Devletimizin otokontrol mekanizmas›n›n olabildi¤ince sa¤l›kl› ifllemesi için büyük gayretler
sarf ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ad›na böylesine önemli bir görevi ifa eden Say›fltay,
adeta milletimizin denetim eli olmufltur.

Bugün de, adaletin mülkün temeli oldu¤u gerçe¤inden hareketle, devletin kaynaklar›n›n
sorumsuzca sarf edilmesinin önünde durmaya  devam ediyor.

Kamu kurumlar›n›n kesin hesaplar›n›n ba¤lanmas›nda Say›fltay'›n gördü¤ü ifllev kamu
kaynaklar›n›n rasyonel kullan›m› bak›m›ndan hayati önemdedir.

Nitekim, Avrupa Birli¤i tam üyelik sürecinin önümüze getirdi¤i önemli sorumluluklar›m›zdan
biri de mali saydaml›k, performans esasl› bir denetimin getirilmesidir.

Bu fonksiyonlar› yerine getirecek en önemli kurumumuz Say›fltay'd›r.

Merkezi yönetimin tek bir muhasebe sistemine kavuflmas›n› sa¤lamakla, 5018 Say›l›
yasaya getirdi¤imiz yeniliklerle bu sistemi güçlendirdik ama daha önemlisi önümüzdeki
dönemde Meclisten geçirece¤imiz Say›fltay Kanunudur.

Bunu en k›sa zamanda gerçeklefltirece¤iz.

Çünkü Say›fltay hesap mahkemesidir ve adaletin terazisini tutan devletin en önemli
elidir.

De¤erli Davetliler,

De¤erli Arkadafllar,

Hükümete geldi¤imizde Türkiye'nin s›k› bir mali disipline kavuflmas›, kamu kaynaklar›n›n
rasyonel kullan›m›, kamu borç yükünün azalt›lmas› konusunda önemli kararlar alaca¤›m›z›
söylemifltik.

Bunu gerçeklefltirmek için ise bir dizi tedbir alaca¤›m›z› aç›klad›k.

Bu tedbirler aras›nda;

"Yeni gelir kaynaklar›n› harekete geçirmek, harcama disiplinini sa¤lamak, kamu
hizmetlerinde etkinli¤i ve verimlili¤i art›rmak…

"Reel borçlanma maliyeti ile büyüme h›z› aras›ndaki uyumu gözetmek, "Uzun vadeli
borçlanmay›, geri ödeme kapasitesi olan yat›r›mlara yönlendirmek... "K›sa vadeli
borçlanmay›, finansman amac› ile de¤il nakit dengesini sa¤lamak amac› ile yapmak…

"‹ç ve d›fl borçlar›n reel maliyetlerini dikkate alarak etkin bir borç yönetimine geçmek...
"Hazine, Merkez Bankas›, Maliye Bakanl›¤› ve ekonomiyle ilgili di¤er birimleri etkin bir
koordinasyona kavuflturmak…

" Tüm kamu kurulufllar›n›n nakit hareketlerini borçlanma ihtiyac›n› tespite yönelik olarak
izlemek gibi tedbirler vard›.
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Nitekim bu sözümüzde durduk ve devletin imkânlar›n›n çarçur edilmesine, "devletin mal›
deniz…" anlay›fl›na asla geçit vermedik.

Çok flükür, bu program›m›zdan azami ölçüde verim ald›k.

Türkiye'de onlarca y›l sonra ilk kez bizim dönemimizde bütçe fazla verdi. 

Mücadelemizin temelini "3Y" formülüne, yani yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla
mücadeleye dayand›raca¤›m›z› söyledik, bunda da önemli ölçüde baflar› sa¤lad›k.

Bu mücadelede baflar›l› olmam›z› sa¤layan en önemli
ad›mlar, hiç kuflku yok ki, demokratikleflme ve fleffaflaflma
konusunda att›¤›m›z ad›mlar olmufltur.
Hepiniz çok iyi hat›rlars›n›z, hükümetimizden önce, kamu kaynaklar›n›n kullan›m› konusunda
çok ciddi s›k›nt›lar yaflan›yordu.

Merkezi bütçe her ay, her y›l aç›k veriyordu.

Kamudaki, özel sektördeki yolsuzluklar hem Türkiye'nin kaynaklar›n› heba ediyor, hem
de yat›r›m›, üretimi adeta baltal›yordu.

Bak›n›z, 1998 ila 2002 aras›nda tam 21 banka bat›r›ld›.

Zira, söz konusu bu bat›k bankalar›n borçlar›, yani onlarca milyar dolar tümüyle devletin
s›rt›na yüklendi.

Ancak biz, hükümet olarak geçmiflteki kötü yönetimlerin vatandafl›m›z›n s›rt›na yükledi¤i
yükleri bir bir ortadan kald›rd›k, tasfiye ettik.

Bat›k bankalar›n ülkemizi ve milletimizi zarara u¤ratmas›na f›rsat vermedik.

Bat›k bankalar›n yakas›na yap›flt›k, görev zarar› diye adland›r›lan zarar›n tazmin edilmesi
için gereken tüm giriflimleri bafllatt›k.

Bu sayede milyarlarca dolar›n tahsilini gerçeklefltirdik.

De¤erli Davetliler,

De¤erli Arkadafllar,

Göreve geldi¤imiz gün, öncelikli hedeflerimizden biri, kamu kaynaklar›n›n idareli ve
verimli kullan›m› için gereken ad›mlar› atmakt›.

Bu amaçla, yapt›¤›m›z ilk icraatlardan biri, milletvekili lojmanlar›n›n boflalt›larak sat›fla
sunulmas› oldu. Devlette fleffafl›k esas›na dayal› bir düzenleme yapt›k ve bu dönemde
tasarruf tedbirleri a¤›rl›k kazand›.

Öncelikle, 13 tane bakanl›¤› la¤vederek, bakanl›k say›s›n› 35'ten 22'ye indirdik, devletin
kasas›na bir kalemde katrilyonlar kazand›rd›k.
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Kamu idarelerinin zorunlu olmayan harcamalar›na son verdik.

Bürokratik ifllemleri azaltt›k, flirket kurma süreleri k›sald›, ifllem say›s› azald›.

Türkiye'de ilk defa ilaçta yüzde 80'e varan indirimler yapt›k ve kamu ilaç harcamalar›n-
da y›ll›k 900 milyon dolar tasarruf sa¤land›.

59. hükümetten önce yüzde 90 olan kamu net borç stokunun milli gelire oran› iktidar›m›zla
Maastrich kriterlerini yakalayacak düzeye geldi..

Türkiye'nin borç yükü azald›.

Borç ödemelerine ayr›lan kaynak oran› azald›, hizmet imkânlar› artt›.

Bizim iktidar›m›zdan önce Türkiye'nin kaynaklar› faiz ödemelerine gidiyordu. 

Bizim hükümetimizden sonra bu ülkenin kaynaklar› yine bu ülkenin menfaati için, bu
milletin menfaati için kullan›lmaya bafllad›.

Türkiye demokratikleflme yolunda, adalet yolunda, kalk›nma yolunda h›zla sorunlar›n›
çözerken hepimize büyük sorumluluklar düflüyor.

Adaletin tecellisi için çal›flan bütün kurumlar›m›za ve Say›fltay Baflkanl›¤›m›za teflekkür
ediyorum.

Bu vesileyle, Say›fltay'›n 145. kurulufl y›ldönümünü bir kez daha kutluyor, Say›fltay'›n
de¤erli üyelerine ve tüm çal›flanlar›na baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.
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AMASYA ORTAK AÇILIfi TÖREN‹
09.06.2007

De¤erli Amasyal›lar, Sevgili Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken özellikle sevgili kardeflim, yol arkadafl›m say›n Akif Gülle’ye
gösterdi¤iniz sevgiyi, yüreklerinizin s›cakl›¤›n› takdirle karfl›l›yor, bu kadirflinas tavr›n›zdan
dolay› bütün Amasyal› kardefllerime teflekkür ediyorum.

Bizler sevgiyle, aflkla bu ülkeye hizmet için yola ç›km›fl bir kadroyuz. Sevginin dilinden
çok iyi anlar›z ve hiçbir sevgiyi karfl›l›ks›z b›rakmay›z.

Bizler milletimizin yani sizlerin sevgisiyle, milletimizin r›zas›yla, hay›r dualar›yla bugünlere
geldik.

Bugün de bu duygularla Amasya’day›z.

Geçen haftalarda Erzurum’dayd›k, Sivas’tayd›k, flimdi de Amasya’day›z, önümüzdeki
haftalarda Samsun’a da gidece¤iz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin at›ld›¤›, milli mücadelenin rotas›n›n çizildi¤i güzergâh›
takip ederek, o günlerde verilen istiklal mücadelesi gibi, bugün ayn› ruh ve heyecanla
istikbal mücadelesi veriyoruz.

‹stiklal mücadelesini de, istikbal mücadelesini de ayn› flekilde önemsiyoruz.

Bu ülkeyi kalk›nd›rmay›, gelifltirmeyi, muas›r medeniyet seviyesine ulaflt›racak yat›r›mlar›
yapmay› da; bu ülkenin evrensel de¤erlere ulaflmas›n›, milli iradenin korunmas›n›,
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye’nin ça¤dafl standartlara kavuflmas›n›
da ayn› önemde görüyoruz.

Bu aziz milletin ça¤dafl yaflam flartlar›na ulaflmas›n›, adalet ve kalk›nmay› yakalamas›n›
da, temel hak ve özgürlüklere kavuflmas›n› da ayn› derecede önemli buluyoruz.

De¤erli Kardefllerim,

Millet olarak, terör örgütüne karfl› büyük bir mücadele yürütüyoruz. Uzun y›llard›r teröre
en çok kurban veren ülkelerin bafl›nda ne yaz›k ki biz geliyoruz.

Kim bu millete kastederse, bu millete el uzat›rsa, bu
milletin can›na, mal›na, birlik-beraberli¤ine, huzuruna
musallat olursa, bu millet bunun da cezas›n› verir,
devletimiz bunun da hesab›n› sorar.



Teröre karfl› yürüttü¤ümüz bu mücadelede bugünden çok daha kötü dönemlerimiz oldu.

Terör olaylar›n›n en s›k ve yayg›n yafland›¤› y›llarda bile milletimiz, güvenlik kuvvetlerimiz
azim ve kararl›l›ktan taviz vermedi.

Milletimiz daima birlik ve bütünlü¤ümüz, üniter yap›m›z konusunda kararl› bir hassasiyet
içinde oldu.

Bugün de etnik kökeni ne olursa olsun hiç bir vatan evlad›n›n, hiç bir Türk vatandafl›n›n
milletimize, vatan›m›za, devletimize, bayra¤›m›za sadakatinden flüphe duymuyorum.

‹nsanlar›m›z en zor zamanlarda bile hiç çekinmeden canlar› pahas›na sadakatlerini ortaya
koymufltur, bundan sonra da koyacakt›r.

fiehit verdi¤imiz evlatlar›m›z, kahraman gazilerimiz bunun ölümsüz flahitleridir.

Geçen hafta Tunceli’de flehit olan Amasyal› Eraslan Güngör kardeflime Allah’tan rahmet,
ailesine ve Amasyal› hemflerilerime baflsa¤l›¤› diliyorum.

Kim bu millete kastederse, bu millete el uzat›rsa, bu milletin can›na, mal›na, birlik-
beraberli¤ine, huzuruna musallat olursa, bu millet bunun da cezas›n› verir, devletimiz
bunun da hesab›n› sorar.

Bu hain sald›r›lara geçit vermeyece¤iz.

Milletimizin dirli¤ini, 70 milyon vatandafl›m›z›n kardeflli¤ini
kimse, ama kimse bozmaya muktedir olamayacak.
Bizler sorumluluk sahipleri olarak tek bir evlad›m›z›n t›rna¤›na dahi zarar gelmesin isteriz.
Her flehit haberiyle birlikte bizim de yüre¤imize bir kor atefl düflüyor. Ne ac ›d › r  k i ,
terörle mücadelenin do¤as›nda flehit vermek de var.

Güvenlik kuvvetlerimiz, bu mücadelede kay›plar›m›z› en aza indirmek için gayret
gösteriyorlar. ‹nan›yorum ki, gerekli tedbirleri de al›yorlar. Varsa eksikleri bunlar› da her
olayda tek tek de¤erlendirip gere¤ini yap›yorlar.

Daha önce de söyledim, bu zor ve uzun soluklu bir mücadeledir. Sab›r ve metanet ister.
Bu geceden yar›n sabaha çözmenin herhangi bir yolu olsa bunu mutlaka yapard›k. Bize
kalmaz bizden öncekiler de mutlaka bunu yapard›.

Ama gerçekçi olmak durumunday›z. Çok iyi bilmeliyiz ki, her alanda oldu¤u gibi bu
konuda da mucizevi çözümler yok. Yine bilmeliyiz ki, millet olarak önümüzde tehlikeler,
tuzaklar, riskler olabilir. Onun için dikkatli, basiretli ve uyan›k olmak mecburiyetindeyiz.
Birlik ve bütünlü¤ümüze yönelik bu tuzaklar› fark edersek bofla ç›karabiliriz. 

Günlük heyecanlarla, öfkelerle, siyasi rant anlay›fllar›yla ulusal güvenlik meselelerimizi
de¤erlendirmek do¤ru de¤ildir. Terörle mücadelede her hatan›n bedelini canla ödedi¤imizi
görmek ve ona göre hareket etmek durumunday›z.
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Bu partiler üstü bir milli meseledir. Daha önce de ›srarla söyledim, herkes tafl›n alt›na
elini koymal›, kimse bu meseleyi siyaseten istismar etmeye kalk›flmamal›.

Unutmayal›m ki terörün as›l amac› toplum psikolojisini bozmakt›r. Teröristlerin hain
emellerine ulaflmalar›na izin vermemeliyiz. Birlik, beraberlik, sa¤duyu ve metanet içinde
birbirimize daha s›k› kenetlenerek vakur bir durufl sergilemek zorunday›z.

Ben bu zor mücadelede vatandafllar›m›z›n sadakati kadar sa¤duyular›na da inan›yorum,
güveniyorum.

Terörün amac›na ulaflmas› mümkün de¤ildir.  Yeterki biz so¤ukkanl›l›¤›m›z› ve kararl›l›¤›m›z›
kaybetmeyelim. Birlik ve bütünlü¤ümüzü nifak tohumlar›na karfl› her fleyin üstünde
tutal›m.

Diyorum ki, millet olarak bize kurulan tuzaklara düflmezsek önümüz ayd›nl›k, gelece¤imiz
parlakt›r.

De¤erli Amasyal› Hemflerilerim,

Çok flükür, yüzümüzün ak›yla 5 y›l boyunca Türkiye’yi yönettik ve sa¤ salim ülkemizi bir
karanl›k tünelden ç›kar›p bugünlere geldik.

Gitti¤imiz hiçbir flehre eli bofl gitmedi¤imiz gibi Amasya’ya da eli bofl gelmedik.

Bugün Amasya’y› gelece¤e tafl›yacak çok önemli yat›r›mlar›n, çok hayati tesislerin, çok
de¤erli alt yap› projelerinin aç›l›fllar›n› gerçeklefltiriyoruz.

Amasya için bugün tam 36 tane projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projelerle Amasya’n›n
bütün köyleri, bütün ilçeleri devletin hizmet elini hissediyorlar, hissedecekler.

Bunlar›n içinde çok say›da okulumuz, tamamlanan restorasyon çal›flmalar›m›z var, yol
çal›flmalar›m›z var, KÖYDES projesi kapsam›nda yürütülen alt yap› çal›flmalar›m›z var,
yine belediyemizin ve il özel idaremizin yürüttü¤ü çal›flmalar var.

Bu projelerle Taflova’dan, Göynücek’e, Gümüflhac›köy’den Merzifon’a kadar Amasya’n›n
bütün ilçe ve köylerini mamur hale getiriyoruz.

Çocuklar›m›z okullar›na, köylerimiz yollar›na, içme sular›na,
topraklar›m›z sulama projelerine kavufluyor. 
Tarihi eserlerimiz mamur hale getiriliyor, flehirlerimiz yeniden flehir hüviyetine kavufluyor.

Bütün bu yat›r›mlar, hükümetimizin sizlere verdi¤i söz gere¤i k›sa zamanda yap›larak
bitirilmifl, sizlerin dertlerinize deva olsun, ihtiyaçlar›n›za cevap olsun, Amasya’n›n gelece¤i
ad›m ad›m infla olsun diye dikkatle takip edilmifl projelerdir.

Sizler daha güzel, daha geliflmifl, standartlar› daha yüksek, daha ça¤dafl bir Amasya’da
yafl›yor olman›n keyfini yaflay›n, hiçbir fleyin yoklu¤unu, s›k›nt›s›n› çekmeyin diye hayata
geçirilmifl yat›r›mlard›r.



Çok farkl› alanlardan, çok farkl› ihtiyaçlar› giderecek, Amasya’n›n topyekûn kalk›nmakta
oldu¤unun ispat› olan, iflareti olan, müjdesi olan tesislerdir, yat›r›mlard›r.

Bizim hükümet olarak Amasya’y› ve sizleri ne kadar önemli gördü¤ümüzün, sizlerin
beklentilerinize cevap verebilmek için nas›l bir gayret içinde oldu¤umuzun da bir
göstergesi, bir niflanesidir.

Bu yat›r›mlar Türkiye’nin gelece¤ine yap›lan yat›r›mlard›r.

Sadece Amasya’da de¤il, Burdur’da, Erzurum’da, Van’da, Hakkari’de, Tekirda¤’da, her
bölgemizde, her flehrimizde, hatta beldelerimizde, köylerimizde benzer bir imar at›l›m›
içindeyiz.

Bu ülkenin flehirleri kalk›nmadan, ülke kazan›mlar› Türkiye Cumhuriyeti haritas›n›n bir
uçtan bir uca her köflesine yay›lmadan genel bir ilerlemenin, genel bir iyileflmenin
sa¤lanamayaca¤›n› gayet iyi biliyoruz.

Nitekim bugün Türkiye büyüyor derken afaki bir fley de söylemiyoruz.

Amasya büyüdü¤ü için, Samsun büyüdü¤ü için, Sivas
büyüdü¤ü için, Manisa büyüdü¤ü için, Gaziantep
büyüdü¤ü için Türkiye büyüyor.
Bugün, bu ülkede yak›n geçmiflte yaflanan o a¤›r krizin s›k›nt›lar›ndan, umutsuzluklar›ndan,
karamsarl›klar›ndan eser yoktur.

Art›k Türkiye ileriye bak›yor, son befl y›la yak›n zaman içinde kazand›¤› özgüvenle,
baflard›klar›n›n daha iyilerini baflarmak için çal›fl›yor.

Bu ülkede yaflayan herkeste, her vatandafl›m›zda bu inanç, bu umut, bu coflku fazlas›yla
mevcut...

Sizin gözlerinizde bu ›fl›k var, çocuklar›m›z›n gözlerinde bu ›fl›k var, annelerimizin kalplerinde
bu ayd›nl›k umut var.

Çünkü Türkiye her ad›m›yla daha zengin, daha kalk›nm›fl, daha müreffeh bir ülke olmaya
do¤ru ilerliyor.

Yolumuz aç›k, ufkumuz aç›k, inflallah baht›m›z da aç›k...

De¤erli Amasyal›lar,

Sizler ne hükümetler gördünüz, bu kürsülerden sizlere ne vaatler verildi. Bir okul için,
birkaç kilometre asfalt yol için, basit bir altyap› yat›r›m› için ne kadar zaman beklerdiniz,
ifl nas›l y›llar y›llar boyu sürüncemede kal›rd› sizler iyi biliyorsunuz.

Bak›n flimdi tek tek açmaya yetiflemiyoruz, yat›r›mlar›n beflini, onunu, yirmisini, yeri
geliyor ellisini, yüzünü, iki yüzünü birlikte hizmete aç›yoruz.
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Bu zaten böyle olmal›yd›, Türkiye’nin gücü, zenginli¤i, potansiyeli o kadar büyük ki, bu
ülke bu kalk›nma ad›mlar›n› çok daha önce atmal›yd›, dünyan›n zirvesinde çok zaman
önce yerini almal›yd›.

Bizim yapt›¤›m›z; Türkiye’nin, insan›m›z›n önünü açmakt›r, Türkiye’nin zenginliklerini
kazanca dönüfltürmektir, düne kadar h›rs›za, ars›za kapt›r›lan kaynaklar› milletimizin
hizmetine, çocuklar›m›z›n gelece¤ine yat›rmakt›r.

‹flte sonuç ortada...

Türkiye yakalad›¤› huzur ve istikrarla büyüyor, ekonomik alanda hangi rekor varsa k›r›yor,
hem enflasyonu dizginliyor, hem büyüme istikrar›n› koruyor.

‹hracat gelirimiz 100 milyar s›n›r›na dayand›, bugün Türk giriflimcisi dünyan›n her yerine
mal›n›, ürününü sat›yor, dünyan›n her yerinde ifl yap›yor, ihale kazan›yor, projelere
kat›l›yor.

Hükümet olarak bizim çok gurur duydu¤umuz, ülkemiz ad›na bizleri çok mutlu eden bir
payemiz var.

De¤erli Amasyal›lar,

Elbette henüz s›k›nt›lar tamamen ortadan kalkm›fl de¤ildir, dertler tümüyle bitmifl de
de¤ildir.

Ancak bilin ki, bugün vatandafl›n›n derdini kendi derdi bilen, insan›n›n s›k›nt›s›n› kendi
s›k›nt›s› sayan, milletine yabanc› olmayan, sa¤›r kalmayan, ülkesine afl›lmaz duvarlar
ard›ndan bakmayan bir hükümet görevdedir.

Biz “kimsesizlerin kimsesiyiz” diyerek yola ç›km›flt›k,
flimdi de “her fley Türkiye için” diyerek ayn› inanç ve aflkla
yolumuza devam ediyoruz.
Türkiye iktidar›m›zla kötü gidifle son vermifl, istikrar›n› sa¤lam›fl, gelece¤i kazanmak
yolunda da çok önemli mesafeler alm›flt›r.

M›zrak çuvala girmez, bu gerçe¤i kabul edemeyenler, bu milletle ayn› gelecek umudunu,
ayn› coflku ve heyecan› tafl›mayanlar da bir gün gelecek bafllar›n› kald›r›p gerçe¤i
görecekler.

Türkiye’de de¤iflimin milletin karar› oldu¤unu, millet iradesinden, millet beklentilerinden
do¤du¤unu görecekler.

Kulaklar›n› aç›p bu milletin ne dedi¤ini dinleyecekler, ne hissetti¤ini hissedecekler.

Çünkü sular tersine ak›t›lamaz.
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Bu ülkede kaynaklar›n israf edildi¤i, kötü yönetimler elinde insan›m›z›n inim inim inledi¤i,
koalisyonlarla siyasete olan güvenin de kaybedildi¤i, suiistimallerin al›p bafl›n› gitti¤i, o
günleri unutmad›k, unutmayaca¤›z.

Türkiye bu a¤›rl›klardan kurtulmufltur, bu ar›zalardan kurtulmufltur.

Bu ülkenin insanlar› art›k gelece¤e bak›yor, mutlu, müreffeh, güçlü Türkiye’nin habercisi
olan ayd›nl›k ufuklara bak›yor.

Bunu herkesin bilmesi, anlamas› laz›m...

Yak›nda sizler bu gerçe¤i bir türlü anlamayanlara, anlamak istemeyenlere, Türkiye’yi
yeniden kavga günlerine, bofl polemiklere tafl›mak isteyenlere en iyi flekilde anlatacaks›n›z.

Anlatacaks›n›z de¤il mi?

Vekalet vererek Meclise gönderdi¤iniz, milli iradeyi orada temsil etmekle görevlendirdi¤iniz
siyasetçilerin Meclis’i terk etmelerinin ne anlama geldi¤ini anlatacaks›n›z de¤il mi?

Demokrasiye gölge düflürenlerin, Cumhurbaflkanl›¤› seçimini Meclisin iradesinden de
halk›n iradesinden de kaç›rmaya çal›flanlar›n sorumsuzluklar›n› yine siz anlatacaks›n›z
de¤il mi?

Bu aziz millet milli iradeden korkan, milletin de¤erlerini küçümseyen, milletin tercihlerine
sayg› duymayanlara  22 Temmuz’da en iyi cevab› sand›kta verecektir.

Cumhuriyetçi görünüp cumhurdan kaçan, halkç› görünüp
halk› küçümseyen, demokrat görünüp meflruiyeti baflka
yerlerde arayanlar 22 Temmuz’da halktan, halk›n
iradesinden kaçamayacakt›r.
De¤erli Vatandafllar›m, Sevgili Amasyal›lar,

Bugün için bu ülkenin en de¤erli kazan›m›, en büyük serveti istikrard›r, güvendir.

Bu ülkeye gelen yat›r›mc› bu istikrara geliyor, planlamas›n› buna göre yap›yor, bu güven
duygusunu korumam›z laz›m...

Burada görev size düflüyor, bu ülkenin gelece¤ine, çocuklar›m›z›n ayd›nl›k yar›nlar›na
sizler sahip ç›kacaks›n›z.

Baflkalar› aylard›r konufluyor, bu milletin son befl y›la yak›n zaman boyunca difliyle
t›rna¤›yla çal›flarak ulaflt›¤› hedefleri, bu ülkenin kazan›mlar›n›, de¤iflimini karalayan,
istikrar› zedeleyen, millet iradesine güvensizli¤ini aç›k aç›k ifade eden bu çevreler yak›nda
susacak, sizler konuflacaks›n›z.

Çal›flanla çal›flmayan›n, üretenle üretmeyenin, istikrar› temin etmek için gayret gösterenle
bütün sermayesini çat›flmaya, kavgaya yat›ranlar›n fark›n› ortaya koyacaks›n›z.
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Ben sizlerin hakkaniyetinizden, dirayetinizden, adaletinizden asla flüphe duymuyorum,
asla bir endifleye kap›lm›yorum.

Türkiye’nin son befl y›la yak›n zaman içinde ald›¤› mesafe gerçekten çok büyüktür.

Ancak, bundan sonra daha büyük hedeflere koflaca¤›z, bu kofluyu yar›da b›rak›rsak,
köhne siyaset anlay›fllar›na teslim edersek Türkiye yine tökezler, yine istikrars›zl›¤a
sürüklenir, yine krizlere duçar olur.

Bu tecrübeleri yaflad›k, bu a¤›r faturalar› ödedik. fiimdi mühür sizin elinizde, en iyi karar›
siz vereceksiniz.

Benim sizlerden tek ricam istikrara oy vermenizdir, bunu kim sa¤layacaksa, kim
koruyacaksa Türkiye’yi yönetme sorumlulu¤unu ona yüklemenizdir.

Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan bu de¤iflimi sürdürmeye, bu istikrar› sürdürmeye, bu
at›l›m› sürdürmeye mecburuz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bizim sizlerin mutlu olman›zdan, refaha kavuflman›zdan, daha iyi hayat flartlar›na
ulaflman›zdan baflka murad›m›z yoktur.

Bizim siyasetteki varl›k sebebimiz sizlere hizmet, Türkiye’ye hizmettir.

Bunun için de¤iflimin, geliflimin devam› flart...

Ekonomide büyümeyi sürdürmek, enflasyonu kontrol alt›nda tutmak, borçlar›m›z› ödemek,
gelirlerimizi artt›rmak mecburiyetindeyiz.

Sanayide, tar›mda, turizmde ve di¤er bütün sektörlerde Türkiye’yi lay›k olduklar› seviyeye
tafl›mak zorunday›z.

Vatandafl›m›za lay›k oldu¤u hizmetleri vermek, sa¤l›kta, e¤itimde, di¤er temel hizmetlerde
ça¤› yakalamak zorunday›z.

Türkiye’nin yüzünü a¤artacak dev projeleri sürdürmek, Türkiye’yi bir dünya devi haline
getirmek durumunday›z.

Yurt içinde, yurt d›fl›nda insan›m›z›n onurunu daima en üst seviyede korumak, demokrasiyle,
özgürlüklerle, adaletle, emniyetle ilerlemek durumunday›z.

Daha yapacak çok iflimiz var.

Hem Türkiye için, hem tek tek flehirlerimiz için daha yapacak çok iflimiz var. Böyle daha
nice aç›l›fl törenleriyle flehirlerimizi kalk›nd›rmak zorunday›z. Bu flehirleri yeniden imar
etmek, gelece¤e haz›rlamak zorunday›z.

Bak›n›z, sadece bugün de baz›lar›n› hizmete açt›¤›m›z KÖYDES projeleri için, 2005
y›l›ndan bu yana Amasya’ya ayr›lan kaynak 40 milyon YTL’ye yak›nd›r.
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‹nflallah 2008’de Amasya’ya do¤algaz da getirece¤iz, ihale ifllemleri yap›l›yor, takvim
iflliyor, biz söz verip unutanlardan de¤iliz, sizler bunu da biliyorsunuz.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bütün bu tesisler size verdi¤imiz sözlerdi, iflte yerine getirdik,
mahcup olmad›k, Türkiye’nin her flehrinde oldu¤u gibi burada da sizlerin karfl›n›za aln›
ak bafl› dik ç›kt›k.

‹nflallah el ele, gönül gönüle o güzel gelece¤e ilerleyece¤iz.

Çok daha güzel günler görece¤iz, çok daha mutlu, çok daha ayd›nl›k bir gelecek infla
edece¤iz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu tesislerin Amasya’ya hay›rl›
olmas›n› temenni ediyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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AK PART‹ B‹NASI AÇILIfiI VE 
YEN‹ M‹LLETVEK‹L‹ ADAYLARI
13.06.2007

De¤erli Arkadafllar›m, De¤erli Kardefllerim,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün iki sevinci bir arada yaflad›¤›m›z bir gündür.

Ak Parti’nin yeni hizmet binas›n› açarken siz sayg›de¤er yol arkadafllar›mla birlikte
Türkiye’nin demokratik yürüyüflü için yeni bir bafllang›ç yap›yoruz.

Türkiye’ye hizmet için, ülkemizin itibar› için, milletimizin huzur ve mutlulu¤u için yeni
bir aflkla, yeni bir heyecanla donanm›fl olarak yeniden yola ç›k›yoruz. 

fiimdi, bir uzun koflu parkurunun bafllang›ç noktas›nday›z. ‹nflallah bu koflunun sonunda
yediden yetmifle bütün milletimizin gönlünü bir kez daha kazanaca¤›z.  

Gönül kazanma yolunun ‘gönüleri’ olmaktan, samimi olmaktan geçti¤ini asla akl›m›zdan,
gönlümüzden ç›karmamal›y›z. Bu yolda sizler, ülkemizin güven ve istikrar çizgisini
sürdürmesi için milletvekili aday› olarak yola ç›kt›n›z.

Hepinize milletimize hizmet yolunda baflar›lar diliyorum. Biliyoruz ki, milletimizin emanetini
yüklenmek büyük bir onur oldu¤u kadar çok büyük bir sorumluluktur da.

Sizlerin bu sorumlulu¤un idrakiyle yola ç›kt›¤›n›z› biliyor, bu birlikteli¤imizin, bu yol
arkadafll›¤›m›z›n ülkemiz için yol gösterici olmas›n› diliyorum.

Bu yeni koflunun bafllang›ç noktas›nda birkaç hususu özellikle dile getirmek istiyorum.
Milletimizin umudu olan Ak Parti bu noktaya hiç de kolay gelmedi. Eski siyaset tarzlar›
milletimizi hakk›yla temsil edemiyor, milletin arzusunu gerçeklefltiremiyordu.

Kemikleflmifl ön yarg›lar vard›, kutuplaflma vard›, ç›kar gruplar›n siyaset üzerinde a¤›r
bir bask›s› vard›. Allah’a flükür ki, AK Parti’nin siyasete girmesiyle, iktidara gelmesiyle
büyük buz da¤lar› eridi.

Türkiye’nin yüzü güldü. Kaybolan umutlar geri geldi.

Türkiye’yi a¤›rl›klar›ndan kurtarmak için, üretimi daha
ileri aflamalara tafl›mak için, ekme¤imizi ve afl›m›z› daha
çok büyütmek, ülkemize karfl› sevgimizi daha çok
derinlefltirmek için milletimizden vekâlet istiyoruz.
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Ak Parti milletimizin gücünden, iradesinden, tercihlerinden ç›k›p siyaset bofllu¤unu
doldurdu ve Türkiye k›sa bir zamanda istikrara kavufltu.

Bugün büyük bir tecrübeyle, büyük bir birikimle milletimizin huzurunday›z. 

Yüzümüz ak, aln›m›z ak.

Milletimizin hamurundan ç›kan, özünü, mayas›n› tafl›yan bu partide milyonlarca kardeflimizin,
milyonlarca vatandafl›m›z›n eme¤i ve al›n teri var.

Onlar, güçlü bir iradeyle demokrasi taleplerini bu kadar yükseltmeseydi, onlar siyasi
çürümeye, kirlenmeye karfl› temiz bir siyaset, adaletli bir yönetim arzusunu bu kadar
güçlü bir flekilde ortaya koymasayd› bu buluflmam›z çok daha ileri tarihlere ertelenirdi.

Milletin iradesi bu kadar güçlü biçimde ortaya ç›kmasayd›,
Ak Parti hayal bile edilemeyen demokratik reformlar›
gerçeklefltiremez, halk›yla bu kadar bütünleflemezdi.
Aziz milletimiz önce AK Parti’yi kurdu, ard›ndan ça¤dafl muas›r medeniyet seviyesini
aflma idealiyle iktidara tafl›d›.

3 Kas›m seçimleri milletin eski siyaset tarzlar›n› tasfiye etmesi, AK Parti ile yeni bir milat
bafllatmas›yd›. AK Parti, her kesimden vatandafl›m›z›n “Yeter Söz Milletindir” diyerek
Türk siyasetine damgas›n› vurmas›n›n bir sonucudur.

AK Parti, bu ülkede yaflayan her insana, meflru olan her fikre, her inanca, her ideale ayn›
yak›nl›kta duran, kendini toplumun parçalar›yla de¤il bütünüyle ifade eden bir merkez
partisidir.

Toplumsal merkeze dayanan siyaset anlay›fl›m›z, tüm flehirlerimizi, tüm vatandafllar›m›z›,
tüm toplumsal kesimleri ayn› samimiyetle sahiplenen, onlar›n meselelerini kendi meselesi
olarak gören bir anlay›fl› ifade etmektedir.

Merkez partisi olmak, toplumun temel de¤erlerine, asgari müfltereklerine, tarihi miras›na,
ortak paydas›na, tüm farkl›l›klar›yla bir bütün olarak kültürel birikimine sahip ç›kmakt›r.

Merkez partisi olmak, cumhuriyetimizin temel niteliklerine, kurulufl idealine, bir di¤erinden
ayr›lamayacak özelliklerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya üzerindeki onur ve sayg›nl›¤›na
sahip ç›kmak, katk› vermek, hizmet etmek demektir.

Türkiye’nin tüm illerinde iddial› olmak, tüm illerinde farkl› toplumsal kesimlerden oy
alabilmek nas›l Ak Parti’nin merkez partisi oldu¤unun bir ispat› idiyse, bugün burada
bulunan ve Türkiye’deki tüm toplumsal kesimleri temsil edebilecek özellikleri haiz olan
aday arkadafllar›m da Ak Parti’nin merkez partisi oldu¤unun en güzel ispat›d›r.

‹nan›yorum ki, bugün burada bulunan milletvekili adaylar›m›z Türkiye’de siyasetin kalite
kazanmas›na, Türk siyasetinin ufuk ve vizyon kazanmas›na vesile olacakt›r.
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De¤erli Arkadafllar,

fiimdi, yaflas›n milletimizin asil iradesi, Yaflas›n milletimizin ebedi kardefllik ruhu demek
için buraday›z. Milletimizin emanetine talibiz ve o aziz emaneti sadakatle tafl›mak
arzusunday›z.

70 milyon insan›m›z›n huzur ve mutlulu¤u için buraday›z, adalet ve kalk›nma taleplerini
gerçeklefltirmek için Ak Parti’deyiz. Büyük badireler atlatarak, büyük meflakkatler çekerek
bugünlere geldik.

Bugün yüzümüzün ak›yla ifade etti¤imiz güven ve istikrar zeminine ulaflmak ülkemiz
için hiç de kolay olmad›.

Ak Parti, flimdi hem geçmiflin muhasebesini yap›yor, hem de yeni aç›l›mlarla yeni ufuklara
yol al›yor.

Sözlerimin buras›nda bir teflekkür borcumu ifa etmek zorunday›m.  

Ak Parti’yi bugünlere getiren, 5 y›la yaklaflan iktidar›m›zda milletimizin yüzünü güldüren,
büyük zorluklar› bizimle birlikte geride b›rakan bütün yol arkadafllar›m› da bugüne kadar
gösterdikleri bütün fedakarl›klar için, üstün gayretleri için milletim ad›na flükranla, minnetle
yad etmeyi bir görev biliyorum.

Teflkilatlar›m›z›, mensuplar›m›z›, kalbi bizimle olan herkesi takdirle, flükranla an›yorum.
Ak Parti, milletimizin büyük özlemlerini, y›llarca yüre¤inde tafl›d›¤› arzular›n›
gerçeklefltirmifltir.

Ak Parti, demokrasiyi güçlendirmifl, a¤›r ekonomik krizlerin
yaralar›n› sarm›fl, Cumhuriyet tarihinin kalk›nma rekorlar›n›
k›rm›fl, siyaset baflta olmak üzere bütün kurumlar›m›za
hak etti¤i itibar› kazand›rm›flt›r.
Allah’a flükürler olsun ki, büyük bir özgüvenle, büyük bir siyasi itibarla yeniden milletimize
gidiyoruz. Yeni bir dönüm noktas›nday›z. Bu noktadan daha çok demokrasiye, daha çok
adalete, daha çok paylafl›ma, daha çok özgürlü¤e gidiyoruz.

Türkiye’yi a¤›rl›klar›ndan kurtarmak için, üretimi daha ileri aflamalara tafl›mak için,
ekme¤imizi ve afl›m›z› daha çok büyütmek, ülkemize karfl› sevgimizi daha çok
derinlefltirmek için milletimizden vekâlet istiyoruz.

22 Temmuz 2007 tarihi 3 Kas›m 2002’den çok daha önemli bir tarih olacak, siyasi
tarihimizin, demokrasi tarihimizin esasl› bir dönüm noktas› olacakt›r.

22 Temmuz tarihine milletimiz yeni bir damgas›n› vuracakt›r. Mühür milletin elindedir,
karar milletindir.

Olup biten her fleyi büyük milletimiz derin basiretiyle de¤erlendirecek ve karar›n›
verecektir.
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Bundan sonra bu karar› kimse de¤ifltirmeye muktedir olamayacakt›r. Ak Parti, Türkiye’yi
2013 ve 2023 hedeflerine do¤ru kararl›l›kla tafl›yacakt›r. Kollar›n› daha çok açarak, daha
genifl ufuklara varmay› hedefleyerek, toplumla daha çok bütünleflerek yol alacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Evet, 22 Temmuza daha çok gönül kazanmak için tam bir haz›rl›kla, sa¤lam bir iradeyle
gidiyoruz.

Bafl›ndan beri söyledi¤imiz bir fleyi burada bir tez tekrarl›yorum. Biz milletimize güveniyoruz,
bu güvenin karfl›l›¤› olarak milletimiz de bize güveniyor.

Bu karfl›l›kl› güvenle demokratik istikrar› sa¤lad›k. Bu güvenle ülkemizi karanl›k bir
girdaptan ç›kard›k ve ayd›nl›¤a kavuflturduk.

Zay›f koalisyonlar›n, aralar›nda kan uyuflmazl›¤› oldu¤u halde zorla hükümete monte
edilen montaj hükümetlerin Türkiye’nin gücünden eksiltti¤i dönemler art›k geride kalm›flt›r.
Türkiye bir daha o karanl›k günlere geri dönmeyecektir.

Art›k bu ülke o günleri bir daha yaflamak istemiyor. O siyaset yollar› 3 Kas›m 2002’de
kapand›. O çat›flmac› siyaset, o zümreci siyaset, o seçkinci siyaset tasfiye oldu.
Cumhurbaflkanl›¤› seçim süreci o demode siyaset günlerinden kalma tortular› da gün
yüzüne ç›kard›. Maskeleri çok çabuk düfltü, makyajlar› çok çabuk döküldü.

Zoraki demokrat olunamad›¤›, sivil siyasetten, milletin de¤er ve beklentilerden yana gibi
görünmenin bir taktik gere¤i de¤il bir gönül ve zihniyet ifli oldu¤u çok iyi anlafl›ld›.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçanlar›n hodri meydan
dedi¤imizde milletten de nas›l kaçt›klar›n› sadece 70
milyon insan›m›z de¤il bütün dünya gördü.
Özellikle, Ana muhalefet partisi bütün siyasi oyununu demokrasinin bütün hudutlar›n›
çi¤nemek üzere kurdu ve tarihindeki en büyük siyasi ay›plar› iflledi.

Ne Türkiye’de, ne dünyada olup bitenlerle ilgili bir politika, bir proje gelifltirebildiler, tek
bildikleri rejim üzerinden siyaset yapmak, kriz üretmek ise fayda getirmedi.

Bu sicille birlikte milletin huzuruna nas›l ç›kacaklar, seçim sürecinde görece¤iz.  Bizim
ise mutabakat›m›z milletimizledir. Kalbimiz milletimizin kalbiyle birlikte çarpar.

Ak Parti hülle siyasetine hiçbir zaman tenezzül etmedi ve o demode siyaset tarzlar›n›
tasfiye etti. Ak Parti, zoraki rejim tart›flmalar›yla siyasi kamplaflmaya bir taraf olma
kolayc›l›¤›n› seçmedi, çünkü bütün kararlar›nda milletten yana oldu ve milletin gönlünde
taht kurdu.

Ak Parti, milletten ald›¤› gücü milletle paylaflmasayd› bütün olumsuz geliflmelerin
üstesinden gelemezdi ve bugün Türkiye’nin yegane siyasi umudu olarak gücüne güç
katamazd›.
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Burada aç›kl›kla söylüyorum:

Türkiye seçime giderken, millet iradesinin karar›n› beklerken bu demokratik süreci sabote
etmek isteyenlerin hevesleri kursaklar›nda kalacakt›r. Türkiye 2013 ve 2023 hedeflerine
Ak Parti ile birlikte varacakt›r.

Ülkemizi bu istikametten geri çevirmek, tereddütler, kayg›lar, vehimler üreterek bu
onurlu yürüyüflü durdurmak mümkün olmayacakt›r.

Biz, seçime giderken Türkiye’ye neler kazand›rd›¤›m›z› ve daha neler kazand›rmak
istedi¤imizi anlataca¤›z.

Gereksiz, anlams›z tart›flmalara girmeyece¤iz. Her fley milletimizin gözü önünde cereyan
etmifltir. Milletimiz olup biten her fleyi görmüfltür ve kanaatimce karar›n› da vermifltir.

22 Temmuz 2007’de bu karar gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r. Kimin milletin kalbini incitti¤i, kimin
demokrasi d›fl› bir tutum içine girdi¤i bütün berrakl›¤›yla görülmüfltür.

Biz, milletimizin yüre¤ine dokunacak en ufak bir yanl›fl ad›mdan sak›nmak için azami
özeni gösterece¤iz.

Bütün baflar›lar›m›z› halk›m›za, milletimize, ülkemize mal edece¤iz. Hükümeti kurdu¤umuz
gün söyledi¤imiz gibi baflar›lar›m›z bafl›m›z› döndürmeyecek. Milletimizin vakar› ve üslubu
neyi gerektiriyorsa öyle davranaca¤›z. 

Milletimizin basiretine güvenmek varken kapal› kap›lar
ard›nda baflka hesaplar›n içinde olmayaca¤›z. 
Aç›k bir yönetimden, fleffaf bir idareden yana olduk, bundan sonra da öyle olaca¤›z.
Milletimizle ayn› dili kullan›yoruz ve siyasetimizi milletimizin taleplerine göre belirliyoruz.
Hiçbir k›flk›rtma, hiçbir tart›flma bu istikametten bizi geri çevirmeyecektir. Siyaset d›fl›
hiçbir e¤ilim, hiçbir dezenformasyon çabas› Ak Parti’nin gözünü milletten ay›rmaya
yetmeyecektir.

‹zolasyon isteyenler, tecrit edilmifl bir Türkiye isteyenler tezlerini, iddialar›n› kendi marjinal
zümrelerine anlatabilirler, hatta alk›fl da alabilirler, ama bu millete anlatamazlar, dünyaya
anlatamazlar.

Türkiye’nin Ak Parti iktidar›yla bütün dünyada ne kadar büyük bir sayg›nl›¤a ulaflt›¤›n›
bu millet yaflayarak gördü.

70 milyon insan›m›z›n talebi olarak enflasyon düfltü. 70 milyon insan›m›z 5 y›l boyunca
büyümenin semeresini her alanda, her yerde gördü.

Bütün flehirlerimizde, bütün köylerimizde, bütün ilçe ve beldelerimizde bir imar ve infla
hareketi bafllad›.

‹nternette bir tufla dokundu¤u zaman art›k hangi rakamlar›n nereden nereye geldi¤ini
bu ülkenin çocuklar› dahi görebiliyor.
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Eski günlere dönüfl özlemi duyanlar›n hayalleri beyhudedir. O günler geride kald›. Art›k
bilgi ça¤›nday›z ve bu yar›flta dünyan›n h›zla ilerleyen ülkeleri aras›nday›z. Türkiye’nin
kaynaklar›n› Türkiye’ye nas›l kazand›rd›¤›m›z› bundan böyle kimse gizleyemez.

‹haleye fesat kar›flt›ran siyaset, hortumcu siyaset tasfiye olmasayd› buraya gelemezdik.

Meclisin t›kand›¤›, Bakanlar kurulunun toplanamad›¤› koalisyon günlerini yeni nesillere
anlatamazlar.

Bütün okullar› dünyan›n bilgisine aç›lm›fl bir Türkiye’de kimse istikrars›zl›¤› kabul etmez.

Millet sevgisinin ölçüsü millete hizmettir. Millet sevgisinin ölçüsü milli iradeye sahip
ç›kmakt›r. Ülke sevgisinin ölçüsü ülkeyi daha çok adalete, daha çok özgürlü¤e
kavuflturmakt›r.

Milletsiz bir milliyetçilik, halks›z bir halkç›l›k, toplumsuz bir toplumculuk olamaz.

Düne kadar biz merkez sol partisiyiz, biz merkez sa¤ partisiyiz diyenlerin kendilerini
dünyan›n merkezi gördüklerini, kendilerini ne vazgeçilmez sayd›klar›n› bu millet gözüyle
gördü.

Banka soyguncular›n›n bu ülkeye ödetti¤i maliyeti de o maliyetler tahsil edildi¤inde bu
ülkenin nas›l flaha kalkt›¤›n› da bu ülkenin her vatandafl› iyi biliyor art›k.

Buradan geriye gidifl olmayacakt›r. Çok daha ileri kazan›mlar için, çok daha büyük ideallerle
ülkemizi ileriye götürece¤iz.

Çocuklar›m›z›n gözündeki ›fl›¤›n artmas› için, Gençlerimizin
Türkiye’ye ait olmaktan ve bu ülkenin evlad› olmaktan
her zaman onur duymalar› için, 70 milyon vatandafl›m›z›n
huzur ve mutlulu¤u için daha çok koflaca¤›z.
Millet olarak, Ak Parti hükümeti olarak her türlü provokasyonu, tuza¤›, kriz özlemini
bertaraf edecek kudretteyiz.

Kimse, siyaseti siyaset d›fl› unsurlarla vesayet alt›na alamaz. Kimse, demokrasiyi
gölgeleyemez. Kimse, Türkiye’de yeni zaaf alanlar› oluflturabilece¤ini vehmederek bu
ülkenin kardefllik iklimini, huzur iklimini bozamaz.

Türkiye’nin Baflbakan› olarak diyorum ki, her vatandafl›m huzur ve güven içinde olsun.

Metanetimizi, vakar›m›z›, birlik ve beraberlik ruhumuzu korumam›z halinde, kardeflli¤imizi
derinlefltirmemiz halinde, kimsenin, hiçbir gücün bu iradeyi yaralamas› mümkün de¤ildir.

fiehit kanlar›yla sulanan bu bereketli topraklar ilelebet bizimdir, buradaki kardeflli¤imiz
daimidir. Birbirimizin hukukunu sonuna kadar koruyaca¤›z.

Bir tek flehidimizin bir damla kan›n› 550 milletvekilli¤ine de¤iflmeyecek kadar bu ülkeye,
bu vatana aflkla ba¤l› bir siyasi kadroyuz.
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Evet, birilerinin duymas› için bir tez daha tekrar ediyorum:

Bir tek damla flehit kan›n› 550 milletvekilli¤ine de¤iflmem, de¤iflmeyiz. fiehâdet gibi ulvi
bir mertebeyi bu ülkede yeni bir ayr›flma vesilesi k›lmak isteyenlere “yaz›k, çok yaz›k”
demekten baflka söyleyecek söz bulam›yorum.

fiehit cenazelerini kendi siyasi sembollerini sergileyecekleri birer kampanya unsuru
haline getirmek isteyenler bilerek ya da bilmeyerek bu ülkeye, bu vatana, bu bayra¤a
büyük bir kötülük plan›n›n parças› haline geliyorlar.

Cami avlular›n› siyaset ve slogan meydan› haline getirmek, flehit cenazelerini siyasi
istismar malzemesi haline getirmek milli ve manevi de¤erlerimize tek kelimeyle “kötülük”
yapmakt›r.

Siyaset yapman›n, muhalefet yapman›n yeri seçim meydanlar›d›r, cenaze törenleri birlik,
beraberlik ve dayan›flma yerleridir.

Aziz flehitlerimizi minnetle, rahmetle an›yoruz. Onlar›n emanetlerine sadakatle hizmet
etmek için biz buraday›z.

Terörle mücadele konusunda yap›lmas› gereken ne varsa bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da ayn› kararl›l›kla ve azimle yap›lacakt›r.

Bu millete kasteden hiç kimse, bu milletin evlatlar›na silah çeken hiçbir örgüt, bu milletin
huzur ve selametini bozmaya çal›flan hiçbir anlay›fl amac›na ulaflamayacak, bu aziz milleti
aciz düflüremeyecektir.

Herkes, her vatandafl›m emniyet içinde olsun. Herkes, her vatandafl›m tam bir özgüven
içinde olsun. Bizim hiçbir vatandafl›m›z›n samimiyetinden, sadakatinden flüphe duymuyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, bugün Türkiye’nin ihtiyac›, Türkiye'nin özlemi ayr›l›k siyaseti, hizip
siyaseti, zümre siyaseti, kavim  ve kabile siyaseti, s›n›f  ve bölge siyaseti, mezhep ve
meflrep siyaseti de¤ildir,  Türkiye'nin özlemi birlik siyasetidir,  milleti bir bütün olarak
kucaklama siyasetidir,  Türkiye'nin her bölgesini ayn› ruhla sahiplenme siyasetidir.

De¤erli Arkadafllar,

fiimdi Türkiye, demokrasisini daha çok gelifltirmek için seçime gidiyor. AK Parti 22
Temmuz seçimlerine haz›rd›r. AK Parti milletin sinesine gitmeye, millete hesap vermeye,
milletin önüne gelecek hedeflerini koymaya haz›rd›r.

‹nan›yoruz ki, 22 Temmuz seçimleriyle Türkiye kazanacakt›r, milli irade kazanacakt›r,
Türkiye demokrasisi kazanacakt›r, istikrar ve güven kazanacakt›r.

Milletimizin karar› flimdiden hay›rl› olsun. Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM.

HERfiEY TÜRK‹YE ‹Ç‹N!..
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‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ 
TOPLU AÇILIfi TÖREN‹
27.06.2007

Aziz ‹stanbullular, Sevgili Hemflehrilerim, De¤erli Dostlar,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle, sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

“‹stanbul benim can›m Vatan›m da vatan›m…”

‹stanbul’a çok de¤erli katk›lar› olacak, çok önemli hizmetler verecek tesislerimizin aç›l›fl›
vesilesiyle düzenlenen bu hay›rl› törende sizlerin aran›zda olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.

Beni mutlu eden bir baflka husus da, ‹stanbul’un medeniyet miras›na yak›flan seviyelere
yükseldi¤ine bizzat flahit olmakt›r.

Zira ‹stanbul hem ülkemizin özetidir hem de medeniyetimizin en önemli merkezlerinden
biridir.

Bir dünya flehri olarak ‹stanbul’un y›ld›z›n›n parlamas›, itibar›n›n artmas› Türkiye’nin
y›ld›z›n›n parlamas›, Türkiye’nin itibar›n›n artmas›d›r.

Dünya Kongre turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelen ‹stanbul özellikle
son befl y›ll›k iktidar›m›z döneminde say›s›z uluslar aras› toplant›ya ev sahipli¤i yapt›.

Biliyorsunuz, daha iki gün önce dünyan›n liderleri ‹stanbul’dayd›. Türkiye’nin ekonomik
geliflmesi ve uluslar aras› itibar› artt›kça ‹stanbul’un sayg›nl›¤›, önemi, vazgeçilmezli¤i
ve cazibesi art›yor.

‹stanbul’un hak etti¤i hizmetleri sunmay› bu ülkeye en büyük borcumuz olarak görüyoruz.

Bak›n bugün, ‹stanbul için her biri birbirinden de¤erli tam 54 büyük tesisi hizmete
aç›yoruz.

Bunlar›n aras›nda Büyükçekmece’de, Sultanbeyli’de ve Bahçelievler’de gerçeklefltirilen
at›k su, ya¤mur suyu ve dere ›slah›yla ilgili önemli yat›r›mlar var.

Biliyorsunuz ya¤mur ya¤d›¤›nda ‹stanbul’da çok eskilerden beri önemli s›k›nt›lar yaflan›yor,
inflallah bu tesislerle, benzeri baflka tesislerle bu durumu ad›m ad›m de¤ifltiriyoruz.

81 vilayetimize aflkla heyecanla çok ama çok büyük eserler
kazand›rd›k. Baflkalar› lafla peynir gemisini yürütmeye
çal›fl›rken biz hiçbir flehrimize eli bofl gitmemenin onurunu
yafl›yoruz.
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Art›k her ya¤murda vatandafllar›m›z›n yüre¤i a¤z›na gelsin istemiyoruz, bu görüntüler
‹stanbul’a yak›flm›yor, inflallah yak›n zamanda bu s›k›nt› da ortadan kalkacakt›r.

Florya Sahil düzenlemesi, Bayrampafla’da, Fatih’te, Küçükçekmece’de, Pendik’te, fiile’de
ve Tuzla’da tamamlanan parklar›m›z›, çevre düzenleme çal›flmalar›n›, yeflil alanlar›m›z›
da bugün yine hizmete aç›yoruz.

Bunlar önemli, çünkü bu yat›r›mlar ‹stanbul’a nefes ald›racak, ‹stanbullulara huzur verecek,
sa¤l›k verecek, güzellik verecek yat›r›mlar...

Yine biliyorsunuz, su kaynaklar›yla ilgili s›k›nt›lar gündemde, suyumuzu en iyi flekilde,
en verimli flekilde kullanmak için yap›lm›fl önemli projeleri de bugün faaliyete geçiriyoruz.

Bunlar aras›nda da Beykoz’da, Büyükçekmece’de, Küçükçekmece’de, Kartal’da, Pendik’te,
Sar›yer’de, Silivri, Sultanbeyli ve Tuzla’da gerçekten ihtiyaç duyulan içme suyu ve ar›tma
tesislerimiz var.

Bu kadar m›? De¤il!

Yine Avc›lar, Beykoz, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sar›yer, Sultanbeyli,
Zeytinburnu ve Üsküdar’da trafik düzenimiz aç›s›ndan hayati de¤eri olan yollar, kavflaklar
ve otoparklar› da bugün hizmetinize aç›yoruz.

Bitti mi? Daha bitmedi...

Befliktafl, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Eyüp, Fatih, Kartal, Pendik, Silivri ve Tuzla’da
e¤itim, kültür, sa¤l›k ve sportif faaliyetlere büyük ivme kazand›racak sosyal tesisler
aç›yoruz. Bunlar›n yan›nda Adalar’› da do¤algaza kavuflturuyoruz.

Aziz Kardefllerim,

Haritay› elinize al›p bakt›¤›n›zda, bugün aç›l›fl› yap›lan bu tesislerin ‹stanbul’un dört bir
köflesine yay›ld›¤›n›, ‹stanbul’daki büyük imar at›l›m›n› aç›kça gözler önüne serdi¤ini
göreceksiniz.

‹stanbul medeniyetleri buluflturan, üç k›tay› birbirine
ba¤layan, tarihi birikimi ve eflsiz tabii güzelli¤iyle dünyada
benzeri olmayan bir flehir...
Bu flehri flan›na yak›fl›r, maneviyat›na yak›fl›r, geçmifline yak›fl›r bir flehircilik anlay›fl›yla
mamur hale getirmek için 1994 y›l›ndan bu yana çok önemli çal›flmalar yap›l›yor.

Elbette bu büyüklükte, bu kadar nüfusa sahip, Türkiye’nin her aç›dan gözbebe¤i olan
bir flehrin problemleri de büyük oluyor.

Buna y›llar y›l› ‹stanbul’un kendi haline terk edildi¤ini, s›k›nt›lara hiç el at›lmad›¤›n›, acil
ihtiyaçlar›n bile görmezden gelindi¤ini ekleyin. 1994 y›l›nda ‹stanbul’a belediye baflkan›
olma onuruna erdi¤imizde sizlere ‹stanbul’u flehircilik aç›s›ndan büyüklü¤üne yak›fl›r bir
noktaya tafl›man›n sözünü verdik.
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O dönemde güzel temeller att›k, kötüye gidifli, ihmalleri durdurduk, gelece¤e dönük
planlamalar›m›z› en sa¤l›kl› biçimde yapt›k.

Bu son dönemde de baflta baflkan›m›z Kadir Topbafl olmak üzere Büyükflehir belediyemiz
bu güzel bafllang›c› taçland›ran hizmetlere, yat›r›mlara imza at›yorlar.

Bugün ‹stanbul flehircilik aç›s›ndan 1994 y›l›n›n ‹stanbul’uyla karfl›laflt›r›lamayacak kadar
ileri bir noktadad›r, bunu da büyük bir gururla, bahtiyarl›kla söylüyorum.

Sorunlar bitti demiyorum, ama öyle bir seviyeye gelindi ki, yak›n gelecekte ‹stanbul’un
temel flehircilik uygulamalar› bak›m›ndan önemli bir eksi¤inin kalmayaca¤› bugünden
görülüyor.

Bak›n›z bugün, 54 tesisi ayn› anda hizmete aç›yoruz.

Bu flehir görev süresi boyunca bu kadar tesis açmam›fl baflkanlar da gördü. Biz onlar›n
b›rakt›¤› kötü miras›n yükünü de tafl›yarak bugünlere geldik.

O günleri hat›rlars›n›z, ‹stanbul’un ve ‹stanbullunun ihtiyaçlar›na harcanmas› gereken
kaynaklar bizzat emanetin sahipleri taraf›ndan nas›l talan ediliyordu.

Bizden önceki ‹stanbul, skandallar flehri haline gelmiflti. Çöp da¤lar› sokaklar› istila etmifl,
‹stanbul bir damla suya hasret kalm›flt›. ‹htiyaçlar giderilmiyor, problemler da¤ gibi
birikiyor, paralar h›rs›za, ars›za, yolsuza gidiyordu. Bunun ad›na da sosyal demokrat
belediyecilik diyorlard›.

Sosyal boyutu yok, hizmet boyutu yok, demokrasi boyutu
yok, toplumun ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek yok
ama, siyasetlerinin ad› sosyal demokrat belediyecilik.
‹flte o günlerden bugünlere geldik. fiimdi onlara sorsan›z, takdir etmesini de bilmezler.
Ama sizler neyin ne oldu¤unu, ‹stanbul’un nereden nereye geldi¤ini çok iyi biliyorsunuz.
Bizim ‹stanbul’a sevdam›z›n ne kadar derin oldu¤unu siz gayet iyi biliyorsunuz.

Sevgili ‹stanbullular,

Son üç y›lda ‹stanbul’a yap›lan yat›r›mlar›n tutar› 14 milyar YTL’dir. Bu para ne için
harcan›yor? fiundan emin olun ki sizlerin rahat›n›z için, huzurunuz için, ‹stanbul’un bugünü
ve yar›nlar› için harcan›yor. ‹stanbul ad›m ad›m gelece¤ini infla ediyor. 

Bak›n›z bu yat›r›mlarla 2012 y›l›nda ‹stanbul 250 km uzunlu¤unda bir metro a¤›na
kavuflacak.

Yine son üç y›lda 110 adet kavflak ve yol yap›ld›, 2 adet tünel yol çal›flmas› da sürüyor.
Bildi¤iniz gibi E-5’i 12 fleride ç›kard›k, inflallah metrobus da hizmete giriyor. 138 bin olan
otopark kapasitesine 166 bin araçl›k otopark kapasitesi ekleniyor. Deniz ulafl›m›nda
yüzde 30’luk bir büyüme sa¤lad›k.
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‹stanbul-Bursa hatt›n› biliyorsunuz 21 nisan 2007’de hizmete açt›k ve iki büyük flehrimizi
75 dakikal›k mesafeye indirdik. Tek bilet uygulamas›na geçtik, bu uygulamayla yolculukta
önemli oranda art›fl sa¤land›.

‹stanbul’da yeflil alan  miktar› yüzde 50 oran›nda artt›rd›k.

‹stanbul’un her yan›na bugün de baz›lar›n› hizmete açt›¤›m›z türden flehir ve bölge parklar›
yap›yoruz. Biliyorsunuz lalelerle ‹stanbul yeniden tarihi esteti¤ine kavufluyor. 

91 km dere ›slah› yap›ld›, sel bask›nlar› art›k yavafl yavafl tarihe kar›fl›yor. Deniz temizleniyor,
171 noktada yüzülebilir kriterlere ulafl›ld›. Bizim anlay›fl›m›zda her fley insana endeksli,
her fley insan›m›z›n mutlulu¤u için...

Bak›n, son üç y›lda 382 bin genç gencimize, genç k›zlar›m›za, kad›nlar›m›za ‹SMEK’te
meslek e¤itim verildi.

Neden? Gençlerimiz daha rahat ifl bulsun, üretime kat›ls›n diye...

18 bin ça¤dafl konut yap›ld›. Neden? ‹stanbullular sa¤lam, depreme dayan›kl›, çevresel
zenginli¤e sahip, s›cak evlerde otursunlar diye, hayal ettiklere yuvalar›na kavuflsunlar
diye...

Biliyorsunuz ‹stanbul 2010 y›l› Avrupa Kültür Baflkenti olarak seçildi. Bu gururu yaflad›k,
heyecanla haz›rlan›yoruz.

Her fley önce tarihi mirasa sahip ç›kmakla bafll›yor, bu
fikirden hareketle geçmiflimizden yadigar olan 52 adet
tarihi eseri restore edildi. 30 kad›n ve aile sa¤l›¤› merkezi
açarak binlerce insan›m›z›n hizmetine sunuldu.
‹stanbul’da tam 203 bin ö¤rencimize e¤itim yard›m› sa¤lad›k ve 125 okulumuza spor
salonlar› yapt›k.

Pek çok dev uluslararas› organizasyona ev sahipli¤i  yap›ld›, ‹stanbul dünyan›n en çok
konufltu¤u flehirler aras›nda edindi¤i konumla dikkatleri üstüne çekti.

De¤erli ‹stanbullular,

Bunlar ‹stanbul’un yönetiminde belediyemiz ile ‹stanbullular aras›nda bir dayan›flman›n,
bir sinerjinin, bir duygu ve hedef birli¤inin tesis edildi¤ini gösteren güzel iflaretler...

‹nan›yorum ki ‹stanbul’un gelece¤i aç›s›ndan da hepimize umut veren, heyecan veren,
gurur veren geliflmeler...

‹stanbul inflallah yak›n gelecekte sadece tarihi ve do¤al güzellikleriyle de¤il, flehircilik
baflar›s›yla da dünyan›n en önemli flehirlerinden biri haline gelecektir.

Çok iyi bir noktaday›z, daha güzel günlerin niflanesi olan bir flehircilik baflar›s› yakalam›fl
durumday›z.
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‹flte bizim fark›m›z bu, AK Parti’nin fark› bu, bizim sizlerle muhabbetimizin, ‹stanbul
sevdam›z›n, hizmet aflk›m›z›n sonucu bu...

Biz kavga için, menfaat için, flöhret için de¤il, bu ülkeye hizmet için, milletimize hizmet
için, çocuklar›m›z›n gelece¤ine hizmet için siyaset yap›yoruz.

Bizim siyasetteki tek murad›m›z gönüller kazanmakt›r.

Milletimizin r›zas›n›, hay›r duas›n› almaktan baflka hiçbir arzumuz yoktur.

Biz kazanal›m ama ülke kaybetsin, biz kazanal›m ama millet kaybetsin diyenlerden de¤iliz.
‹flimizi sevgiyle yap›yoruz, verdi¤i oylar› milletimiz helal etsin istiyoruz. Att›¤›m›z her
ad›m› vicdan›m›zda muhasebesini yapt›ktan sonra at›yoruz.

Allah’a flükür ki, Türkiye çok büyük bir dönüflüm yafl›yor.

81 vilayetimize aflkla heyecanla çok ama çok büyük eserler kazand›rd›k. Baflkalar› lafla
peynir gemisini yürütmeye çal›fl›rken biz hiçbir flehrimize eli bofl gitmemenin onurunu
yafl›yoruz.

Ve flimdi, Türkiye için  sizlerin yeniden gönül r›zan›z›, hay›r duan›z› istiyoruz.

Daha Türkiye için, insan›m›z için, gelece¤imiz için, ‹stanbul için ve di¤er bütün flehirlerimiz
için daha yapacak çok iflimiz var diyoruz.

Bize inan›yor musunuz?

Bize güveniyor musunuz?

Allah milletimizin yolunu aç›k etsin.

Allah ülkemizin baht›n› aç›k etsin.

Allah yard›mc›m›z olsun.

Birbirinden önemli bu 54 tesisin yap›m›nda eme¤i geçen her arkadafl›m›, her kardeflimi
gönülden kutluyorum, bu eserlerin ‹stanbul’a hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.

Sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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SN. BAfiBAKANIMIZIN SEÇ‹M SONUÇLARI  ‹LE  ‹LG‹L‹
KONUfiMASI
22 Temmuz 2007

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu anlaml› gecede sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye, genel seçimlerini tamamlam›fl, Milli irade, hür ve fleffaf bir ortamda sand›klara
yans›m›flt›r.

Vatandafllar›m›z›n huzur ve güven içinde demokratik tercihlerini ortaya koymufl olmas›ndan
büyük bir memnuniyet duydu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Demokrasimiz, önemli bir s›nav›n› daha baflar›yla vermifl, ulaflt›¤› olgunluk seviyesini
tüm dünyaya göstermifltir.

Ülkemize, milletimize, demokratik hayat›m›za hay›rl› olsun.

Sevgili Kardefllerim,

Gayri resmi sonuçlar üzerine ilk de¤erlendirmelerimi  sizlerle paylaflmak istiyorum.

Milletimiz önemli bir ço¤unlu¤uyla AK Parti'yi toplumsal merkezin adresi olarak tescil
etmifltir.

Bunun için oylar›n› AK Parti'de birlefltirmifltir.

Sand›ktan birlik ve beraberli¤imiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek
ç›km›flt›r.

Onun için diyorum ki, bu seçimde kazanan milletimiz olmufltur, gelece¤imiz olmufltur,
güven ve istikrar olmufltur.

Milletimiz güven ve istikrar içinde AK Parti ile durmak yok, yola devam, karar› vermifltir.

‹ktidar Partisi olarak girdi¤imiz seçimlerden oylar›m›z› daha da art›rarak ç›kt›¤›m›z anlafl›l›yor.

Öncelikle aziz milletimize, AK Parti’ye gösterdi¤i büyük teveccüh ve destekten dolay›
teflekkür ediyorum.

Bu sonuçta eme¤i, katk›s› olan her kademedeki bütün arkadafllar›m›, bize gönül veren

Milletimizin bu seçimlerde ortaya koydu¤u güçlü onayla
Cumhuriyetimizin kurulufl ideali olan AB hedefini
gerçeklefltirmek için kararl›l›kla çal›flmaya devam edece¤iz.



bütün vatandafllar›m› kutluyorum.

Bu baflar› bizi fl›martmak yerine omuzlar›m›zdaki sorumlulu¤u daha da art›rm›flt›r.

Milletimizden ald›¤›m›z bu güçlü yetkinin sorumlulu¤unu bütün a¤›rl›¤›yla omuzlar›m›zda
hissediyoruz.

Demokratik tercihini AK Parti'den yana kullanmayan de¤erli vatandafllar›ma da seslenmek
istiyorum.

Sizin sand›kta verdi¤iniz mesaj› da alm›fl bulunuyoruz.

Lütfen müsterih olunuz; kime vermifl olursan›z olun, oylar›n›z bizim için de¤erlidir.

Tercihlerinize sayg› duyuyoruz.

Farkl› tercihlerinizi de demokratik hayat›m›z›n zenginli¤i olarak görüyoruz.

Demokrasi, ço¤ulculuk içinde farkl› siyasi tercihlerin rekabetini esas alan bir rejimdir.

Seçimlerden daha güçlü bir flekilde birinci ç›kan  parti olarak bu zenginli¤i korumak
herkesten önce bizim görevimizdir.

Rahat olunuz, çünkü milletimizin emanetine bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
sonuna kadar sahip ç›kaca¤›z.

Bize verdi¤iniz görevi, lay›k›yla yerine getirmek için büyük bir gayret içinde çal›flaca¤›z.

Hepimizi birlefltiren ortak de¤er ve hedeflerimiz var.

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha da yükseklere
tafl›yaca¤›z.

Milletimizin de¤erlerinden, cumhuriyetimizin temel niteliklerinden taviz vermeyece¤iz.

Ortak hedefimiz, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealidir.

Bu hedefe ancak birlik ve bütünlü¤ümüzü herfleyin üstünde tutarak ulaflabiliriz.

Size sözümüz, hiç bir ayr›m yapmadan Türkiye'yi bir ve bütün olarak kucaklamakt›r.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün gösterdi¤i muas›r medeniyet seviyesini aflma
hedefini 100. kurulufl y›ldönümümüz olan 2023'te
yakalamak temel önceli¤imiz olacakt›r.
Nihayet bugün sand›kta tecelli eden millet iradesi de bize  de¤iflim ve geliflmeye devam,
demifltir.

Bu dönemde kifli bafl›na 10 bin dolar gelirle Türkiye'ye büyük bir s›çrama yaflataca¤›m›za
inan›yorum.
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Son 4.5 y›lda geldi¤imiz tarihi seviyeler, yeni hedeflerimizi yakalama konusunda bize
güç verecektir.

Bugüne kadar birlikte baflard›k, bundan sonra da birlikte aflamayaca¤›m›z hiç bir engel
yoktur.

Milletimizin bu seçimlerde ortaya koydu¤u güçlü onayla Cumhuriyetimizin kurulufl ideali
olan AB hedefini gerçeklefltirmek için kararl›l›kla çal›flmaya devam edece¤iz.

Bu zorlu yolculukta milletimizin yüksek menfaatleri ve de¤iflim talepleri bundan önce
oldu¤u gibi yine rehberimiz olacakt›r.

Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma hedeflerinin takipçisi olaca¤›z.

Halk›m›z›n yaflam standartlar›n›n yükselmesi için ekonomik kalk›nmay› ve demokratik
reformlar› azimle  sürdürece¤iz.

Bugüne kadar izledi¤imiz onurlu d›fl politika devam edecektir.

Dikleflmeden dik durmak ve düflman üretmek de¤il dost kazanmak ilkelerimiz,
komflular›m›zla iliflkilerimizde yine belirleyici olacakt›r.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak yolumuza devam edece¤iz.

Bölücü teröre karfl› verdi¤imiz mücadele, milletimizin sars›lmaz vatan sevgisinden
ald›¤›m›z güçle sürecektir.

Uzun soluklu bu mücadelede, gereken her ad›m› do¤ru
zamanda atma kararl›l›¤›nda oldu¤umuzu buradan bir
kez daha ilan etmek istiyorum.
Çeteler baflta olmak üzere ulusal güvenli¤imizi, vatandafllar›m›z›n can emniyetini ve
huzurunu hedef alan her türlü tehditle mücadelemiz devam edecek.

Sevgili Vatandafllar›m,

Sözlerimin sonunda bu seçimlerin huzur ve olgunluk içinde tamamlanmas› için görev
yapan güvenlik görevlilerimize teflekkür ediyorum.

Yüksek Seçim Kurulu’na, Mülki amirlerimize ve sand›klarda görev alan bütün kamu
görevlilerimize de teflekkür ediyorum.

Türkiye bu seçimle yeni bir ak sayfa daha açm›flt›r.

Bir siyasi rekabet sürecini geride b›rakt›k ve yeni bir döneme girdik.  

Yeni dönemde Meclis'te temsil edilecek bütün siyasi partilerimizi kutluyor, herkesi bu
yeni sayfan›n gereklerine göre hareket etmeye davet ediyorum.

Ben flahs›m ve partim ad›na kimseye k›rg›n de¤ilim; kap›m›z› demokratik nezaket ve
ald›¤›m›z temsil yetkisi içinde herkese aç›k tuttu¤umuzu bilhassa ifade etmek istiyorum.



Nihayet hepimiz Türkiye için, milletimiz için var›z.

Kaybeden rakiplerimize de bundan sonras› için baflar›lar diliyorum.

Burada özellikle kendi mensuplar›m›za, yani Ak Partililere hitaben söylüyorum:

Milletimiz karar›n› verdi, seçim bitti ama unutmayal›m ki s›nav›m›z devam ediyor.

Sak›n ola ki, sizin sevinciniz baflkas›n›n sevincine gölge düflürmesin.   

‹nan›yorum ki, Ak Parti ve bütün Ak Partililer bu sonucu, bu baflar›y› olgunluk ve vakar
içinde  karfl›layacaklard›r.

Bize yak›flan budur.

Zira, her zaman söyledi¤imiz gibi baflar› asla  bafl›m›z› döndürmemelidir. 

Bizim sevincimiz bizim gibi düflünmeyenlerin üzüntüsü olamaz, olmamal›d›r.

Bugüne kadar birlik siyaseti yapt›k, bundan sonra da yapmaya devam edece¤iz.

Aslolan Türkiye'nin kazanmas›d›r, milletimizin kazanmas›d›r, dedik.

Bundan sonra da bunun için çal›flaca¤›z.

Öyleyse durmak yok, yola devam diyor, sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin önü ayd›nl›kt›r.

Allah yolumuzu, yolunuzu aç›k etsin.

Herfley Türkiye için.
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TÜS‹AD TOPLANTISI
23.07.2007

De¤erli Davetliler,

TÜS‹AD’›n De¤erli Yöneticileri ve Üyeleri

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle dün akflam Ankara’da yaflad›¤›m›z elim olay sebebiyle üzüntülerimi sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Ne yaz›k ki, terörün insanl›k d›fl› yüzüne bir kez daha flahit olduk.

Do¤rudan masum insanlar›n yaflamlar›na kasteden bu bombal› sald›r› tüm milletimizi
derinden üzüntüye bo¤du.

Bu menfur hadiseyi bir kez daha fliddet ve nefretle tel’in ediyor, yaflamlar›n› yitiren
vatandafllar›m›za Allah’tan rahmet, ailelerine baflsa¤l›¤›, yaral›lar›m›za da acil flifalar
diliyorum.

Bir kez daha ortaya ç›km›flt›r ki, terörün hedefi hayatlar›m›zd›r, özgürlüklerimizdir,
demokratik kazan›mlar›m›zd›r, birlik ve beraberli¤imizdir.

Ancak; flundan kimsenin flüphesi olmamal›d›r ki, milletimiz bu tür hain sald›r›lar sonras›
daha çok birbirine yak›nlaflmakta, kenetlenmekte, sahip oldu¤u kazan›mlar› koruma
azmini art›rmaktad›r.

‹stikrar ve huzurumuza kastedenlere verilecek en güzel cevap milletçe, birlik ve beraberlik
içinde huzur ve istikrar›m›za daha çok sahip ç›kmak olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

‹flte  böyle bir zamanda Türkiye’nin tam da konuflmas› gereken fley “siyasi ve ekonomik
istikrard›r”,

“istikrar›n kararl›l›kla sürdürülebilmesidir,”

“Avrupa Birli¤i perspektifimizi kararl›l›kla devam ettirmemizdir”

“Türkiye’nin medeniyet iddias›ndan tek bir geri ad›m atmadan yürüyüflünü kararl›l›kla
sürdürmesidir.”

Türkiye, kazan›mlar›n› kaybetmek pahas›na eski girdaplara,
ucu kapal› tünellere girmeyecektir. Türkiye’nin milli
menfaatlerine gözümüzün ›fl›¤› gibi sahip olmaya devam
edece¤iz.



TÜS‹AD’›n düzenledi¤i bu toplant›, Türkiye’nin gerçek gündeminin konufluldu¤u bir
platform olmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Zira, Türkiye’nin medeniyet hedeflerine varmas› için en önemli fley bu süreci dirayetle,
kararl›l›kla yönetmemizdir.

Bütün gözler Türkiye’nin üzerindedir ve Türkiye’yi zaafa u¤ratacak her türlü yanl›fl
eylemden, yanl›fl söz ve beyandan özenle sak›nmak durumunday›z. 

Evet, önümüzde bir seçim var.

22 Temmuz’da Türk milleti hem geçmifli de¤erlendirecek hem de gelecek vizyonumuzu
tayin edecek. Milletimizin verece¤i tarihi karar›n flimdiden hay›rl› ve yol gösterici olmas›n›
diliyorum.

De¤erli Arkadafllar,

Ak Parti olarak ilk günden itibaren siyasetimizin esas› fludur: Türkiye’nin foto¤raf›na
öncelikle bir bütün olarak bakmak ve bu ülke foto¤raf›n›n dünya haritas› içindeki yerini,
itibar›n›, gücünü art›rmak.

Burada “demokratik istikrar›n” Türkiye için vazgeçilmez önemi hepinizin malumudur.

Demokratik istikrar olmadan, güçlü bir siyasi irade olmadan
ekonomik istikrar›n, büyümenin, kalk›nman›n, refah›n,
üretimin, rekabetin, kalitenin, istihdam›n sa¤lanmas›
mümkün de¤ildir.
Türkiye’nin y›llar y›l› ortaya müflterek bir irade ç›karamayan, birlikte karar alamayan zay›f
koalisyon hükümetleriyle neler kaybetti¤ini, enerjisinin ne kadar›n› topra¤a gömdü¤ünü,
d›fl politikadan d›fl ticarete ne büyük zayiatlar verdi¤ini siz sanayiciler, üreticiler çok iyi
biliyorsunuz.

De¤erli Dostlar,

Burada, geriye dönük çok önemli bir hat›rlatmada bulunaca¤›m.

Bak›n›z, çok partili siyasal hayatta, 1946'dan 2002 y›l›na kadar, 14 kez Milletvekili Genel
Seçimi yap›lm›flt›r.

3 Kas›m 2002'de, milletimiz genel seçimler için oy kullanmak üzere 15. kez sand›k
bafl›na gitti.

1946’dan, 1950’den bu yana gerçeklefltirilen 6 kez erken seçim olmufltur. 

Ak Parti hükümeti de, üçlü koalisyon hükümetinin Türkiye’yi sürükledi¤i siyasi, ekonomik,
sosyal istikrars›zl›ktan sonra mecbur kald›¤› bir erken genel seçim sonras›nda kurulmufltur.
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Çok partili siyasi hayata geçti¤imiz 1946 y›l›ndan sonra geçen 60 y›lda ise Türkiye’de
tam 45 hükümet kurulmufltur.

Hükümet bafl›na 17 ay düflüyor. .

‹ngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, ABD’de böyle bir tablo düflünülemez. Bunun ad›
aç›kça istikrars›zl›kt›r.

Bildi¤iniz gibi 1982 Anayasas› ile TBMM'nin yasama dönemleri 4 y›ldan 5 y›la ç›kar›ld›.

Ancak, bu tarihten sonraki meclislerin hiçbiri 5 y›ll›k süreyi tamamlayamad› ve 1987'den
itibaren "Erken seçimler dönemi" bafllad›. Demokrasi tarihimiz boyunca gerçeklefltirilen
6 erken genel seçimin 5’i bu dönemde yap›lm›flt›r.

1983’ten 2003’e kadar 15 hükümet kurulmufltur.

Ak Parti iktidar›yla birlikte Türkiye’de ilk kez bir hükümet anayasal süre olan 5’nci yasama
y›l›n› dolduruyor.

22 Temmuz’da yap›lacak olan seçimler, 5’nci yasama y›l›
dolduktan sonra yap›laca¤› için, bir erken genel seçim
say›lmas› mümkün de¤ildir. Bu Türk demokrasisi için
büyük bir kazançt›r, bu dönem demokrasi tarihimizin yüz
ak› olmufltur.
De¤erli Arkadafllar,

Bakanlar Kurulunun bile aylarca toplanamad›¤› günlerden, iki ya da üç hükümet orta¤›n›n
her bir araya geliflinin “zirve” olarak nitelendirildi¤i ve krizin eksik olmad›¤› günlerden,
bir gecede Türkiye’nin varl›¤›n›n yar›s›n› kaybetti¤i dönemlerden bugünlere geldik.

Hükümeti kurdu¤umuz günden itibaren Türkiye’nin bütün iddialar›na sahip ç›kmak için
nas›l bir irade ortaya koydu¤umuzu yak›ndan biliyorsunuz.

Geride b›rakt›¤›m›z süre zarf›nda Türkiye’nin bütün üretici dinamiklerine, bütün sivil
toplum örgütlerine sadece kulak vermedik ayn› zamanda bir çok ulusal projeyi birlikte
gerçeklefltirdik.

Yasama organ› olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saati flaflmadan çal›fl›rken, Yürütme
organ› büyük bir özenle ülke meselelerini ele al›p çözüm üretirken efl zamanl› olarak 81
vilayetimizin kaderine sahip ç›kt›k, Türkiye’nin d›fl politikadaki tezlerini bütün dünyaya
kararl›kla anlatt›k, Cumhuriyetimizin muas›r medeniyet hedefleri do¤rultusunda Avrupa
Birli¤i istikametinde baflar›lamaz denileni baflard›k.

Sivil toplum örgütlerimizle hiçbir ayr›m yapmaks›z›n her zeminde birlikte olmaya azami
özen gösterdik. Dünyaya aç›l›rken birlikte olduk, istiflare mekanizmalar›n› birlikte ifllettik.
Uzun y›llardan sonra ilk kez böyle bir bak›fl aç›s› Türkiye’de siyasi iradeye yans›d› ve
bunu hep birlikte biz baflard›k.



D›fl politikay› ekonomiden, demokrasiyi üretimden ba¤›ms›z alanlar olarak düflünmedik
ve ülke meselelerini bir bütün olarak ele ald›k.

Bütün bunlar› efl zamanl› yapm›fl olmam›z›n karfl›l›¤› üretimden ihracata, özellefltirmeden
yabanc› yat›r›mlara kadar Türkiye’nin hayallerini aflmak oldu.

Cumhuriyet tarihimizin her alanda rekorlar›n› k›rd›k. Nereden nereye geldi¤imizi ve hangi
sonuçlar› elde etti¤imizi biliyorsunuz.

Kifli bafl›na Milli geliri 4 y›lda ikiye katlanan Türkiye art›k irade zaaflar›yla malül olan
Türkiye de¤ildir. 2013 hedeflerini flimdiden görebilen Türkiye var flimdi.

Cumhuriyetimizin 100. y›l hedeflerinden flaflmayacak bir Türkiye var flimdi. 

Ak Parti hükümeti olarak Türkiye’nin büyük hedeflerine kilitlenmiflken, yüzlerce d›fl
temas ile Türkiye’nin sahip oldu¤u imkanlar› ve kaynaklar› dünya liderlerine, yat›r›mc›lar›na
anlat›rken ülkemizin eski zaaf alanlar›na çekilebilece¤ine ihtimal vermedik, vermeyiz.

Bize göre zaaflar›m›z› de¤il imkanlar›m›z› ve kaynaklar›m›z› konuflmal›y›z. Türkiye’nin
istikrars›zl›¤› davet edecek, kaybetmeyi göze alacak bir tek günü, bir tek saati yoktur.

Türkiye, büyük u¤rafllarla tesis etti¤i istikrar ortam›n›, kolay kaybetmeyecektir. Ak Parti
olarak da önceli¤imiz her zaman Türkiye ve Türk milletinin daha ileri noktalara ulaflmas›
olmufltur.

Bugün de ayn› hassasiyetle, sadece Türkiye’nin kazan›mlar›n›, Türkiye’nin geliflimini,
Türkiye’nin istikrar›n› düflünerek yolumuza devam ediyoruz.

Milleti yoran, ülkemizin ve devletimizin itibar›n› yaralayan, de¤erlerinden birini öteki ad›na
zaafa u¤ratan demode politikalarla, statükocu yaklafl›mlarla  21. yüzy›lda bu büyük ülkenin
iddialar› temsil edilemez.

Zaaf alanlar›n›, kemikleflmifl ön yarg›lar› yeterince konufltuk ve art›k oralardan h›zla
uzaklaflmal›, gelecek vizyonumuzu konuflmal›y›z.

Birbirimizin gücünden eksilterek ne milli gelirimizi
art›rabiliriz, ne üretim yapabiliriz, ne de Cumhuriyetimizin
muas›r medeniyet hedeflerine koflabiliriz.
Bundan böyle sular› tersine ak›tmak, demokrasinin iflleyen saatini durdurarak rol çalmak,
kiflisel ikbal ve ihtiras arzular›yla iktidardaki Ak Parti’ye zarar vereyim diye Türkiye’ye
zarar vermek kimsenin hakk› de¤ildir.

Cumhurbaflkanl›¤› sürecinde yaflanan her fley milletimizin gözü önünde cereyan etmifltir
ve en do¤ru hakem olarak milletimiz her fleyi de¤erlendirecek demokratik vakara sahiptir.

Muhalefet kuflkusuz demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur ama, muhalefet etmek
meflruiyet çizgilerini çi¤nemek, demokrasiye gölge düflürmek, evrensel de¤erleri gözard›
etmek olmamal›d›r.
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Türkiye’ye yeni bedeller ödettirmeye hiç kimsenin hakk› yoktur.

Ak Parti, toplumsal merkeze yaslanan bir siyaset ortaya koymufl, iktidar› döneminde
milletimizin devletimizle birlikte güçlenmesini esas alm›flt›r.

Türkiye’nin de¤erleriyle, birikimiyle, üretici unsurlar›yla kavga ederek ileriye do¤ru tek
bir ad›m atamay›z.

Modern dünyaya bu kadar entegre olmufl, Küreselleflen
dünyada gücüyle ve vizyonuyla orant›l› olarak pozisyon
alm›fl, gücünü bu kadar hissetmifl bir ülkeyi bu saatten
sonra kimse içine kapatamaz.
Esasen Türkiye eski tart›flmalardan ç›km›flt›r, ç›kmal›d›r.

Baz› mahfiller, zaman›n d›fl›nda kalm›fl baz› siyasi kadrolar de¤iflime ayak uydurmakta,
1970 model siyasetler üretmekte ›srarc› olsa da Türkiye de¤iflimin, dönüflümün dinamizmini
hissetmeye bafllam›flt›r.

Büyümenin, kalk›nman›n, refah›n, istikrar ve güvenin heyecan› statükoya, dura¤anl›¤a,
geri gidifle feda edilmeyecektir. Buradan geriye gidifl asla olmayacakt›r.

Türkiye, kazan›mlar›n› kaybetmek pahas›na eski girdaplara, ucu kapal› tünellere
girmeyecektir. Türkiye’nin milli menfaatlerine gözümüzün ›fl›¤› gibi sahip olmaya devam
edece¤iz.

Demokrasiye yapt›¤›m›z büyük yat›r›mlar›n sonuçlar›n› ekonomide, büyüme ve kalk›nmada
nas›l ald›¤›m›z› bütün dünya hayranl›kla izledi.

Bak›n›z, Avrupa Birli¤i’nin liderleriyle yo¤un ve aktif bir diplomatik temas trafi¤ini yönettik.

Avrupa Birli¤i hedefine varmak için 40 y›lda yap›lamayanlar› 4.5 y›lda yapt›k ve menzile
çok yaklaflt›k.

Avrupa Birli¤i ülkelerindeki yeni siyasi de¤iflimleri, yeni kadrolar› dikkatle izleyerek
önümüzdeki dönemde yeni bir hamleye haz›rlan›yoruz.

23 Temmuzdan bafllayarak 3 Kas›m sonras› hamlelerimizden çok daha güçlü, çok daha
kararl› diplomatik ataklar yapaca¤›z.

Türkiye’nin gücünü, iddias›n› çok daha ileri merhalelere tafl›yaca¤›z. 

Türkiye’nin ekonomik aktörleri olarak sizlerin de bu ayd›nl›k Türkiye hedefine sahip
ç›kmakta, Türkiye’nin her alanda istikrar›n› savunmakta, Türkiye’ye gelece¤ini kazand›racak
de¤iflimin devam› noktas›ndaki kararl›l›¤›n›z› ifade etmekte tereddüt etmeyece¤inizi
biliyorum.

Türkiye çok daha güzel bir gelece¤in efli¤ine geldi¤i böyle bir dönemde sil bafltan
yapmamal›, hedeflerini kaybetmemelidir.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Bak›n›z, Türkiye ekonomisinde, Ak Parti iktidar›yla bafllayan de¤iflim ve at›l›m sürecine
yönelik, önceleri baz› çevreler taraf›ndan tereddütlü bir yaklafl›m oldu.

Bu tereddütlerin bir ço¤u, politikalar›m›z, yaklafl›mlar›m›z netlefltikçe, mali politikalardaki
disiplinimiz görüldükçe, para politikalar›ndaki kararl›l›¤›m›z ortaya ç›kt›kça kayboldu.

Bir ülke, ekonomik olarak kendi içinde, bölgesinde, dünyada söz sahibi, güç sahibi olmak
istiyorsa, beklentilerini de buna göre kurmak zorundad›r.

Karamsarl›kla, kötümserlikle ekonomi katar›n› hedefledi¤imiz istasyonlara götüremeyiz.

Beklentilerimiz iyimser olacak, hedeflerimiz tutturulabilir olacak, istikrar ve güven ortam›
kökleflmifl olacak…

Bunlara kararl›, samimi, tavizsiz politikalar efllik edecek ve ekonomide arzulad›¤›m›z›n
da ötesinde bir seviyeye Türkiye’yi tafl›yabilece¤iz.

Geçti¤imiz 4,5 y›lda elde edilen baflar›, hükümetin, ifl çevrelerinin, piyasalar›n, özellikle
de milletimizin iyimserli¤i ve güveni sayesinde oluflmufltur.

Dikkat ediniz, son 4 y›lda dünyadaki ortalama ekonomik büyüme yüzde 3 civar›nda.
Bizdeki ekonomik büyüme ise, son 4 y›l›n ortalamas› yüzde 7,3.

Hani, “Türkiye’deki ifller, dünyadaki konjonktürden dolay› iyi gidiyor” diyenler var ya,
onlar›n, Türkiye’nin bu ortalaman›n çok çok üzerindeki baflar›lar›n› da art›k görmelerini
temenni ediyorum.

Bak›n›z, Euro 25 bölgesinde, 2005 y›l›nda, kamu borç stokunun gayri safi yurt içi has›laya
oran› yüzde 63,2. Bu oran, Yunanistan’da yüzde 107, ‹talya’da yüzde 106, Almanya’da
yüzde 68. Ayn› y›l, yani 2005 y›l›nda Türkiye’de bu oran› 69,6’ya çektik, 2006 sonunda
da, 60,7’ye çektik.

Yani bugün Türkiye, borç yap›s› bak›m›ndan birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir
durumda.

Dikkat ediniz, bu oran, 2002 y›l›nda, alt›n› çizerek söylüyorum, yüzde 93 seviyesindeydi.

Avrupa Para Birli¤i’ne kat›lmak için gerekli seviye, yani Maastricht kriteri yüzde 60 ve
biz inflallah, zorunlu olmad›¤›m›z halde bu kriteri tutturuyoruz.

Bunlar kendi kendine elde edilen baflar›lar de¤il. Bunlar,
dünyada esen rüzgar›n kendi kendine oluflturdu¤u eserler
de¤il. Bunlar, iflte bu hükümetin, bu ifl çevrelerinin, bu
milletin kararl›l›¤›yla, inanc›yla, disipliniyle elde edilmifl
baflar›lar.
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Bak›n Avrupa Birli¤i konusunda Türkiye’nin 40 y›lda kaydetti¤i mesafe ortada, 4 buçuk
y›lda elde etti¤i mesafe ortada.

Türkiye bugün, kat›l›m müzakerelerini yürüten bir ülke, kat›l›m sürecinde bir ülke. Avrupa
Birli¤i’ne kat›l›m sürecinde önümüzdeki 7 y›l boyunca izleyece¤imiz yol haritam›z›
flekillendirdik ve 18 Nisan’da kamuoyuna aç›klad›k.

Bu konuda da yine biz sivil topluma kulak veriyoruz, sivil toplumun, ifl çevrelerinin
katk›s›yla bu ifli götürüyoruz.

D›fl iflleri bakan›m›z, bafl müzakerecimiz, Türkiye’deki yo¤un gündeme ra¤men AB
sürecini yak›ndan izliyor ve at›lmas› gereken ad›mlar› yerinde ve zaman›nda at›yor.

fiimdi flunu defalarca ifade ettim, burada huzurlar›n›zda bir kez daha dile getirmek
istiyorum:

Ekonomide elde edilen baflar›y›, Avrupa Birli¤i sürecinden soyutlayamazs›n›z. Ekonomide
elde edilen baflar›y›, Türkiye’nin demokratikleflme sürecinden soyutlayamazs›n›z.

Türkiye, demokrasi mücadelesinde ne kadar kazançl›
ç›karsa, ekonomi mücadelesinden de o kadar kazançl›
ç›kacakt›r.
Türkiye’nin bugüne kadar ekonomi yar›fl›nda geri kalmas› da, esasen demokratikleflme
yar›fl›nda geri kalmas›n›n bir sonucudur.

Bunu Türkiye’deki her kurumun, her siyasi partinin, her sivil örgütün art›k özümsemesi
gerekiyor.

Demokratikleflme konusunda oluflacak en küçük bir tereddüt, kaç›n›lmaz olarak enflasyonun
yükselmesi, faizlerin yükselmesi, borç yükünün artmas›, Türkiye’nin k›r›lganl›¤›n›n
artmas›d›r.

Demokrasiye yönelik en ufak bir soru iflareti, yoksulluk demek, yolsuzluk demek, eflitsizlik
demek, iflsizlik demektir.

Demokrasiye yönelik en küçük bir flüphe, çarklar›n durmas›, ocaklar›n sönmesi, fabrika
bacalar›n›n dumans›z kalmas›, kepenklerin kapanmas›, kamyonlar›n yollardan çekilmesi
demektir.

Onun için, herkes, demokrasinin arkas›nda sapasa¤lam, dimdik, onurlu ve kararl› bir
flekilde durmak zorundad›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bak›n›z biz, Ak Parti olarak, Türkiye’ye hiçbir yarar sa¤lamayan tart›flmalar›n içinde yokuz.

Bizim tek bir mücadelemiz var, o da Türkiye’yi daha ileriye götürme mücadelesidir.
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Biz, 3 Kas›m seçimleri öncesinde çok iddial› hedefler ortaya koyduk. Bugün geldi¤imiz
noktada bu hedeflerin tek tek tutturulmufl oldu¤unu görüyoruz. Dün, aç›klad›¤›m›zda
kimilerine hayal gibi gelen hedefler, bugün gerçekleflmifl durumda.

Bak›n›z tek haneli oranlarda enflasyon, Bak›n›z, 6 s›f›r› at›lm›fl, itibar›n› yeniden kazanm›fl,
güçlü Yeni Türk Liras›, Bak›n›z düflük faiz oranlar›, Bak›n›z ihracat, özellefltirme, turizm
gelirleri, Bütçe aç›¤›ndaki düflüfl, iflsizlikteki gerileme, büyüme, kifli bafl›na milli gelir.

Tüm bu ve benzeri alanlarda, hedeflerimizin de üzerinde bir noktaday›z.

fiimdi kendimize yeni hedefler belirledik.

2013 ve 2023 y›llar›nda nas›l bir Türkiye hedefliyoruz, nas›l bir Türkiye görmek istiyoruz,
nas›l bir Türkiye infla etmek istiyoruz, bunlar› bugünden ortaya koyduk.

Birkaç örnek vermek istiyorum:

Türkiye, 2013 y›l›nda, yani önümüzdeki 5 y›l içinde, kifli bafl›na milli gelirini 10 bin dolara,
gayri safi milli has›las›n› da 1 trilyon YTL’ye ç›karm›fl olacakt›r.

Enflasyon, AB ortalamalar›na çekilecektir.

Yine iflsizlikte AB ortalamalar›nda bir seviyeyi yakalamay› hedefliyoruz.

Türkiye’nin ihracat›n›, 2013 y›l›nda 250 milyar dolara ç›karma kararl›l›¤›nday›z. D›fl ticaret
hacmimizin de 500 milyar dolar olmas›n› yine hedefliyoruz.

2023 y›l›nda d›fl ticaret hacmimizin 1 trilyon dolara ç›kmas› da yine hedeflerimiz aras›nda.

Yeter ki demokrasinin arkas›nda, biraz önce de belirtti¤im gibi, e¤ilmeden, bükülmeden,
dim dik durabilelim.

Yeter ki Türkiye’nin istikrar ve güven ortam›n› muhafaza edebilelim. Yeter ki Türkiye’nin
gelece¤ine iliflkin beklentilerimizi, moralimizi en üst seviyede tutal›m.

Allah’›n izniyle o zaman Türkiye’nin çözemeyece¤i hiçbir sorun, ulaflamayaca¤› hiçbir
hedef yoktur.

Bu düflüncelerle hepinize sayg›lar sunuyor, toplant›n›n ülkemiz için yararl› ve yol gösterici
olmas›n› diliyorum.
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M‹LLETVEK‹LLER‹ ‹LE TOPLANTI (BASINA AÇIK)
03.08.2007

De¤erli Milletvekilleri, De¤erli Yol Arkadafllar›m,

Öncelikle hepinizi en kalbî duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye, 22 Temmuz’da genel seçimlerini tamamlam›fl, Milli irade, hür ve fleffaf bir
ortamda sand›klara yans›m›flt›r.

Demokrasimiz, önemli bir s›nav›n› daha baflar›yla vermifl, ulaflt›¤› olgunluk seviyesini
tüm dünyaya göstermifltir.

Ülkemize, milletimize, demokratik hayat›m›za hay›rl› olsun.

Milletvekili seçilen siz çok de¤erli arkadafllar›mla bugün ilk toplant›m›z› yap›yoruz, yar›n
da yemin ederek Meclis çal›flmalar›na bafllayaca¤›z.

Ak Parti’ye yarafl›r bir çal›flma temposuyla yo¤un bir seçim kampanyas› yürüttünüz,
Temmuz s›ca¤›nda Anadolu yollar›nda terlediniz, kofltunuz, insan›m›za bir bir Türkiye’nin
gelecek ideallerini anlatt›n›z.

Sonuçta milletimizin emanetini yüklendiniz ve çok flerefli bir sorumluluk ald›n›z.

Sözlerimin bafl›nda bize gönül veren vatandafllar›m›za, gece gündüz demeden fedakârca
çal›flan her kademedeki bütün arkadafllar›ma tekrar teflekkür ediyorum. 

‹nan›yorum ki, sizler de aziz milletimizin omuzlar›n›za yükledi¤i bu büyük emanete
sadakatle sahip ç›kacaks›n›z.

Sizleri 22 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderen milli irade Ak Parti’ye
verdi¤i destekle Türkiye’nin gücüne güç katm›fl, demokratik istikrar›m›z› perçinlemifltir.

Birlikte büyük bir sorumluluk yüklenmifl bulunuyoruz.

Yüksek bir kat›l›mla gerçekleflen seçimler Türkiye’nin zaman›n› çalan, enerjisinin büyük
bir k›sm›n› heba eden birçok tart›flma konusunu da tedavülden kald›rm›flt›r.  

22 Temmuz seçimleriyle Türkiye, büyük bir ferahl›¤a kavuflmufl, kurumsallaflan, kökleflen
demokrasimizin ç›tas› daha da yükselmifltir.

Gönlünde Türkiye sevdas› olan, halka hizmeti amaç edinen,
milli iradeye sayg› duyan, anayasal düzene uygun hareket
eden herkese, her siyasi partiye kap›m›z aç›kt›r, gönlümüz
aç›kt›r.



Unutmayal›m ki, oy kullanmak ülkenin yönetim iradesine kendi iradesini katmakt›r.
Dolay›s›yla temsil etti¤imiz, vekâletini ald›¤›m›z irade milletimizin iradesidir. 

Bu iradeye lay›k olmak, bu flerefli payeyi hak etmek aflkla, heyecanla bu ülke için al›nteri
dökerek de¤er üretmemize ba¤l›d›r.

Unutmay›n ki, bizler sadece bize oy verenlerin de¤il, 70 milyon vatandafl›m›z›n temsilcileriyiz.

Türkiye’yi bu büyüklük içinde düflünerek siyaset yapaca¤›z ve hiçbir zaman taassupla,
tarafgirlikle, hizipçilikle siyaseti dar koridorlara mahkum etmeyece¤iz. 

Bir kez daha alt›n› çiziyorum. 70 milyon vatandafl›m›z›n emaneti omuzlar›m›zdad›r. En
büyük emanet milli iradeyi hakk›yla temsil etmek, 5 y›l boyunca ona lay›k olmaya
çal›flmakt›r.

Bu sebeple omuzumuza bu kutlu görevi yükleyen iradeyi unutmadan hareket etmek en
temel prensibimizdir.

Ak Parti’nin siyasi misyonu bir bütün olarak milletimizi kucaklamakt›r. 22 Temmuz Ak
Parti’nin Türkiye’nin hemen her bölgesinden, her il ve ilçesinden oy alabilen, varl›k
gösterebi len,  destek görebi len yegane part is i  o ldu¤unu gösterd i .

Ak Parti’nin bu performans› Türkiye için büyük bir kazan›md›r, çok anlaml›d›r. Ak Parti
Türkiye’nin siyasi yelpazedeki çimentosu haline gelmifltir.

Edirne’de, Hakkari’de, Trabzon’da, Mersin’de, Ayd›n’da, Nevflehir’de, Çorum’da, ‹zmir’de,
Antalya’da, Diyarbak›r’da yani ülkemizin 81 vilayetinde varolabilmek ancak birlik siyaseti
izleyen, milleti bir bütün olarak kucaklayabilen partilerin özelli¤i olabilir.

AK Parti izledi¤i birlik siyasetiyle Türkiye’nin sigortas› oldu¤unu da ortaya koymufltur.

Siyasetimizin temeli sorunlar›m›z› birlik içinde çözmektir.
Ne yaz›k ki, siyasetin rekabetçi karakteri bugüne kadar
farkl›l›klar›m›z› ayr›flma esas›nda temellendirdi ve bunun
maliyeti çok a¤›r oldu.
Art›k geçmiflin yanl›fllar›ndan dersler ç›kararak önümüze yeni bir sayfa açmam›z gerekiyor.
Biz Ak Parti olarak siyasete kalite kazand›rmak, siyaseti bir hizmet yar›fl› haline getirmek
için yeni bir sayfa açt›¤›m›z›, kimseye karfl› bir önyarg›m›z›n, bir olumsuz duruflumuzun
olmad›¤›n› deklare ettik.

Gönlünde Türkiye sevdas› olan, halka hizmeti amaç edinen, milli iradeye sayg› duyan,
anayasal düzene uygun hareket eden herkese, her siyasi partiye kap›m›z aç›kt›r, gönlümüz
aç›kt›r.

Türkiye olarak art›k, özgüvenimize kavufltuk. Siyasi haritam›z› eski günlerde oldu¤u gibi
parçal› olmaktan büsbütün kurtard›k. Güven ve istikrar› tahkim ettik ve sürekli hale
getirdik.
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Öyleyse, flimdi ülkemizin daha ileri ad›mlar atmas› için, özgürlük alan›m›z›n daha çok
genifllemesi için, adalet duygusunun daha çok derinleflmesi için, devlet millet
bütünleflmesinin daha sa¤lam temellere oturmas› için birli¤imizden gelen gücümüzü
kuvveden fiile ç›karaca¤›z.

De¤erli Milletvekilleri, De¤erli Arkadafllar›m,

“Toplumsal merkeze” yaslanan ve kendini toplumsal merkezle tan›mlayan Ak Parti
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da millet iradesinin aksine hiçbir ad›m atmayacak,
milletin talepleri do¤rultusunda milletimizle birlikte yürümeye azami derecede özen
gösterecektir.

Ne zafer sarhofllu¤una kap›laca¤›z, ne de baflar›lar›m›z bafl›m›z› döndürecek.

Buraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum.

Zira siyaset, iktidar, güç, itibar s›navlar›n en a¤›r›d›r, en zorudur.

Unutmayal›m ki, bizlerden önce de o makamlarda yüzlerce, binlerce insan görev yapt›
ve yine unutmay›n ki, bizler de muvakkat bir süre için bu görevlerdeyiz. 

Bak›n›z, bu seçim sürecinde say›s›z hararetli tart›flmalar oldu, biz kendi tezlerimizi anlatt›k,
siyasi rakiplerimiz kendi tezlerini anlatt›lar, ama bu süreçte benim yüre¤ime en çok
dokunan bir ac› olay yafland›.

Milletvekili seçilen bir arkadafl›m›z, Prof. Dr. Mehmet Cihat Özönder mazbatas›n› almak
için seçildi¤i flehre, ‹stanbul’a giderken elim bir trafik kazas›nda hayat›n› kaybetti.

Kim bilir, o arkadafl›m›z›n ne idealleri vard›, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hangi
çal›flmalara katk›da bulunacakt›. Ama, ecel o kardeflimizi mazbatas›n› almaya giderken
yakalad›.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, partisine, ona oy verenlere sab›rlar
diliyorum.

Hepimiz faniyiz ve hepimiz buradan göçüp gidece¤iz.
Önemli olan sorumluluklar›m›z›n idrakinde olmam›z,
önemli olan hak ve hakkaniyet kriterlerini gözetmemizdir.
22 Temmuz akflam› dedi¤im gibi sand›ktan ç›kan sonuç, Ak Parti’nin sorumlulu¤unu
art›rm›flt›r.

Sand›ktan ç›kan sonucu herkes kendi cephesinden yorumlayabilir, baz›lar› kendi
hatalar›ndan ders almadan millete k›zma hakk›n› bile kendilerinde görebilir, ama bizim
ç›karaca¤›m›z sonuç milletin bize yükledi¤i sorumlulu¤u hissetmektir. 

Biz bize oy veren, vermeyen tüm vatandafllar›m›z›n hissiyat›n› anlamay› bir borç biliyoruz.
Hiçbir vatandafl›m›z›n politik tercihini mant›ks›z, anlafl›lmaz, flaflk›nl›k verici bulmuyoruz.



Milletimizi reflit olmayan, olaylar›n içyüzünü anlayamayan, do¤rular› göremeyecek bir
kitle olarak görenler bir kez daha yan›lm›flt›r.

Türk toplumunun sa¤duyusu, derin basireti, olaylar›
de¤erlendirme kabiliyeti her zamanki gibi en yüksek
derecede tecelli etmifltir.
Buna sayg› duymak, bu iradeyi anlamaya çal›flmak, bu tercihleri do¤ru okumak tüm
siyasetçilerin görevidir.

Bizler Ak Parti milletvekilleri olarak Türkiye’nin hem akl› hem vicdan› olaca¤›z.

De¤erli yol arkadafllar›m,

Seçim sonuçlar›n›n ortaya ç›kard›¤› bir di¤er gerçek de fludur:

Yapt›¤›m›z reformlar, uygulad›¤›m›z politikalar, tahkim etti¤imiz istikrar ve güven konusunda
“tamam m›, devam m›” sorusuyla muhatap olan milletimiz, “durmak yok, yola devam”
karar› alm›flt›r.

Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecini ayn› kararl›l›kla sürdürecek, milletimizin yaflam standard›n›
yükseltmek için var gücümüzle çal›flaca¤›z.

Yediden yetmifle, tek tek bütün vatandafllar›m›z›n ortak hedefi, güçlü ve müreffeh bir
Türkiye idealidir.

Bu ideali gerçeklefltirmek için yeni dönemde de büyük bir kararl›l›kla çal›flmaya devam
edece¤iz.

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi el ele, bugün oldu¤undan
çok daha yükseklere tafl›yaca¤›z.

Milletimizin de¤erlerinden, cumhuriyetimizin temel niteliklerinden taviz vermeden yola
devam edece¤iz.

De¤erli Kardefllerim,

Her biriniz, Türkiye’nin farkl› bir bölgesinden, flehrinden geldiniz.

‹nan›yorum ki, büyük zenginlikler, büyük birikimler getirdiniz.

Sizler 81 ilimizin, 900 ilçemizin, 40 bin köyümüzün, 70 milyon vatandafl›m›z›n gören
gözü, ifliten kula¤›, konuflan dili olacaks›n›z.

Ak Parti Milletvekilleri olarak yapt›¤›m›z bu ilk toplant›m›z›n hay›rl›, bereketli olmas›n›
dilerken sizlere büyük bilge Edebali’nin 600 y›la ›fl›k tutan ve k›talar› ayd›nlatan mücevher
de¤erindeki sözlerini hat›rlatmak istiyorum.
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"O¤ul!

‹nsanlar vard›r; flafak vaktinde do¤ar, akflam ezan›nda ölürler. Avun o¤lum, avun!
Güçlüsün, kuvvetlisin, ak›ll›s›n, kelâml›s›n. Amma; bunlar› nerede, nas›l kullanaca¤›n›
bilemezsen, sabah rüzgâr›nda savrulur gidersin! Öfken ve nefsin bir olup, akl›n› yener.

Dâimâ sab›rl›, sebatl› ve irâdene sâhip olas›n. Dünyâ senin gözlerinin gördü¤ü gibi büyük
de¤ildir. Bütün fethedilmemifl s›rlar, bilinmeyenler, görülmeyenler; ancak senin fazîlet
ve erdemlerinle gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r.

fiu üç kifliye ac›; câhiller aras›ndaki âlime, zenginken fakir düflene, hat›rl› iken itibâr›n›
kaybedene.

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar afla¤›dakiler kadar emniyette de¤ildir.” 

Evet, hay›rl› olsun…

Allah mahcup etmesin…

Birlikte devam edece¤imiz yolumuz ayd›nl›k olsun.

Türkiye’nin baht› aç›k olsun.

“Her fley Türkiye için” diyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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H‹ZMET-‹fi SEND‹KASI 10. OLA⁄AN GENEL KURULU
25.08.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar, De¤erli Kardefllerim,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türk sendikal hareketi içinde a¤›rl›kl› bir yer edinen Hizmet-‹fl Sendikas›’n›n 10. Genel
Kurulu’na baflar›lar diliyor, çal›flma hayat›m›z ve iflçilerimiz için hay›rlara vesile olmas›n›
temenni ediyorum.

Özellikle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel demokrasinin yerlefltirilmesi ve
gelifltirilmesi yönünde tarihi çabalar›ndan dolay› da sendikan›n tüm yönetici ve üyelerine
ayr›ca teflekkür ediyorum.

Eme¤in ve al›n terinin en kutsal de¤er olarak kabul edildi¤i, yüceltildi¤i bir kültürden,
bir medeniyetten geliyoruz.

Dayan›flman›n, adaletle paylafl›m›n, güç birli¤inin hayati önemini her zaman bilen ve bu
de¤erleri yaflatan güçlü bir gelene¤e mensubuz.

Modern dünyada henüz sendika kavram› yokken, emek ve emekçi toplumda sayg›n bir
yer edinemezken, bizim tarihimizde emek de, iflçi de, dayan›flma da övülmüfl, yüceltilmifltir.

Ahilik teflkilat› sadece esnaf›n dayan›flma teflkilat› de¤il, sizlerin de çok iyi bildi¤i gibi,
ayn› zamanda çal›flanlar›n da dayan›flma örgütü olarak yüzy›llar boyunca bu topraklarda
var olmufl ve sosyal yap›m›z› güçlendirmifltir.

“‹nsan› yücelt ki devlet yücelsin” felsefesi, insan› ve toplumu merkeze alan bir yönetim
anlay›fl› oldu¤u kadar, adaleti mülkün temeli sayan yönetim anlay›fl›n›n da özüdür.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Çal›flma hayat›m›z uzun y›llar t›pk› siyasal hayat›m›z gibi ayr›flma temalar›na sahne olmufl,
demokratik hak ve özgürlükler büyük ölçüde toplumdan esirgenmifltir. 

Geçmiflte, sendika, emek, örgüt, eylem, grev gibi hukuki kavramlar, toplumun genifl bir
kesimi taraf›ndan adeta bir öcü gibi görülmüfl, yaflanan ac› tecrübelerin de etkisiyle
emek hareketi hak etti¤i noktaya bir türlü ulaflamam›flt›r.

Bunda, geçmifl iktidarlar›n da büyük pay› oldu¤unu biliyorsunuz.

Demokrasi kültürünü özümsemifl sendikalar›m›z,
tecrübelerini yerel yönetimlere aktard›klar› ölçüde, hem
yerel demokrasinin, hem de örgütlenme bilincinin
artmas›na katk› sa¤layacaklard›r.
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Emek hareketine, iflçi haklar›na sahip ç›k›yormufl gibi yapan, ancak birkaç yasal
düzenlemeyle ifli geçifltiren, sonras›nda da bunun rant›n› on y›llarca kullanan iktidarlar›
sizler iyi biliyorsunuz.

Öte yandan sadece büyük patronlar› ya da küresel aktörleri muhatap alan, iflçi haklar›na
tenezzül etmeyen iktidarlar›n da bu ülkeye kaybettirdi¤i y›llar› biliyoruz. 

Her zaman vurguluyoruz, emek kutsal de¤erdir, yaflam›n temelidir diyoruz.

Sendikan›n, örgütlenmenin tarihteki ilk örneklerinin bizde oldu¤undan gururlan›yoruz.

Ancak bugünün dünyas›nda, özellikle geliflmifl ülkelerdeki sendikal yap› ile kendi ülkemizi
karfl›laflt›rd›¤›m›zda aradaki mesafeyi aç›kça görüyoruz.

Öncelikle flunu söylemek zorunday›m:

Emek hareketi, bize göre Türkiye’nin kalk›nma hareketidir.

Bugün üretimde, kalk›nmada ald›¤›m›z mesafeyle
övünüyorsak, yar›nki Türkiye’ye umut ve güvenle
bak›yorsak bu baflar›daki en büyük pay sizlere, iflçilerimize
aittir. 
Türkiye’nin imkan ve kaynaklar›n› beraberce zenginlefltirecek, beraberce paylaflaca¤›z.

Sendikal hareketin önündeki tüm engelleri, toplumun önündeki di¤er bütün engeller
gibi aflmak, emek hareketini hak etti¤i konuma ulaflt›rmak bizim boynumuzun borcudur.

Ancak sendikalar da bu noktada bize yard›mc› olacaklar.

De¤erli Kardefllerim,

fiimdi tarihi bir imkân›n efli¤indeyiz. Türkiye yeniden istikrar ve güven ortam›n› tesis
etmifltir.

Milletimizin iradesiyle ortaya ç›kan tabloyu ülkemize büyük kazan›mlar elde etmek için
de¤erlendirece¤iz.

Önümüzdeki engelleri birlikte ortadan kald›racaksak, ça¤dafl bir çal›flma hayat›n›, ça¤dafl
bir endüstriyel iliflkiler sistemini Türkiye’de hakim k›lacaksak, bu mutlaka ve mutlaka
sendikalar›n yard›m›yla, deste¤iyle, yol göstericili¤iyle olacakt›r.

Yine bu, sabahtan akflama öyle bir gecede de¤il, zamanla, kademe kademe, Türkiye’nin
imkânlar›, Türkiye’nin gücü ölçüsünde olacakt›r.

“Ben flu kadar ücret istiyorum, vermezsen greve giderim.”

Ya da “Ben flunlar› flunlar› istiyorum, bunlar› vermezsen, seninle müzakereye oturmam”
türü yaklafl›mlar› zaman zaman görüyoruz.
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Evet ben de bu ülkenin Baflbakan› olarak, 70 milyonun hesab›n› omzunda hisseden bir
insan olarak senin mutlaka daha çok alman›, daha çok kazanman› istiyorum ama ikimiz
de gerçekçi olmak zorunday›z.

Toplumda huzur ve mutluluk yoksa çal›flma hayat›nda da huzur ve mutluluk olmaz.

Ötekinin mutlulu¤undan eksilterek mutlu olmay› de¤il birlikte topyekün mutlulu¤u
hedeflemeliyiz.

Bugün art›k sorunlar› diyalogla çözüyoruz, uzlaflmayla çözüyoruz, müzakereyle çözüyoruz.
Diyalogun, uzlaflman›n, müzakerenin önündeki engeller kalkm›flt›r. Art›k önünü görebilen
bir Türkiye’deyiz.

Toplu ‹fl Sözleflmelerinde kazan›lan haklar geçmiflte oldu¤u gibi iki ayl›k enflasyonla art›k
heba olmuyor.

Türkiye’de y›ll›k de¤il ayl›k enflasyonun bile yüzde 10’u aflt›¤› günler geride kald›.

Bütün bunlara ra¤men, imkânlara ra¤men sorun çözülemiyorsa, elbette eylem en
demokratik hakt›r.

Ama daha konuflmaya bafllamadan, müzakereyi açmadan, flartlar› masaya yat›rmadan
masay› terketmek veya Türkiye’nin imkânlar›n›, flartlar›n› göz ard› edip, olmayacaklar›
istemek, kusura bakmay›n, tribünlere oynamak olur.

Biz, hükümet olarak çok flükür 4 buçuk y›lda Türkiye’de olmaz, olamaz denilen birçok
baflar›ya imzam›z› att›k.

On y›llar boyunca üst üste birikmifl birçok sorunu çözdük, çözüm yoluna koyduk.

Bundan sonraki süreci de ayn› flekilde geliflme, ilerleme ve kalk›nma süreci olarak
sürdürecek isek, herkesin üzerine a¤›r bir sorumluluk yükü düflüyor. 

De¤erli Kardefllerim,

Lütfen hat›rlay›n›z!

Y›llarca sizin eme¤inizden, ekme¤inizden, ücretinizden,
sizin ad›n›za tasarruf etmek üzere kesinti yapt›lar. Ad› da
zorunlu tasarruf. Bir gün bir bakt›k ki, bu kesilen paralar
ortada yok.
Nereye gitmifl? Çarçur edilmifl. Nereye gitmifl? Bütçe yamanm›fl. Nereye gitmifl?
Yolsuzluklarla, batan, hortumlanan bankalarla iç edilmifl. Bunu hepimiz yaflad›k, gördük.

Nice iktidarlar geldi, gelirlerken bunu çözece¤iz, paralar›n›z› da¤›taca¤›z dedi, tek kurufl
da¤›tamadan gittiler.

Biz ise, 2002 Kas›m›’nda iktidara geldi¤imizde, en önce ele ald›¤›m›z konulardan biri,
iflte bu zorla kesilen paralar oldu.
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Toplad›k ilgili kesimleri, iflçi sendikalar›n› toplad›k ki, Hak-‹fl de temsil edildi orda, iflveren
sendikalar›n› toplad›k, bakan arkadafllar›m›zla bir araya geldiler, müzakere ettiler, tart›flt›lar,
konufltular ve bir uzlaflma noktas› bulup anlaflt›lar.

Bugün çok flükür, devlet çal›flan›na borcunu ödemifl durumdad›r.

Yaklafl›k 13 buçuk milyar YTL’ yi, o günün paras›yla 13 buçuk katrilyonu çal›flan›m›za
ödedik.

O gün de uzlaflmadan kaçanlar oldu. Biz param›z› nakden ve defaten istiyoruz diyenler
oldu.

Tamam, hakl›s›n›z da, kardeflim, bu ülkenin nas›l soyuldu¤unu, nas›l içinin boflalt›ld›¤›n›,
ekonomisinin nas›l alt üst edildi¤ini benim kadar siz de biliyorsunuz. O zaman bunun
hesab›n› sormad›lar.

Biz iyi niyetle zorunlu tasarruflar› ödeyece¤imiz zaman, bir kerede ödensin dediler.

Türkiye’nin imkânlar› belli, ekonominin flartlar› belli, birlikte otural›m, konuflal›m, çözüme
kavufltural›m. Nitekim oturduk, konufltuk, birbirimizi ikna ettik ve bu borcu da ödeyip
bitirdik.

Hat›rlay›n, Konut Edindirme Yard›m› kesintilerinden art›k umut bile kesilmiflti. Kimse
bunu hat›rlam›yor, telaffuz bile etmiyordu. Hiç gündemde yokken gündeme getirdik ve
bununla ilgili ödeme haz›rl›klar›m›za da bafllad›k.

‹nflallah bu kesintileri de yine hak sahiplerine ödemeye yak›nda bafllayaca¤›z.

Yeter ki birbirimizi anlayal›m. Yeter ki birbirimizin
samimiyetini, içtenli¤ini görelim. Allah’›n izniyle
çözülemeyecek sorunumuz yok.
Bak›n, Türkiye tam 30 y›l ifl kanununu tart›flt›. Eksik denildi, yetersiz denildi, ça¤d›fl› kald›
denildi.

Yeni ifl kanunu ç›karmak ise bize nasip oldu.

Sizleri de çok yak›ndan ilgilendiren geçici statüdeki kamu iflçilerine kadro verilmesi de
yine bu hükümet döneminde, bizim taraf›m›zdan gerçeklefltirildi.

218 bin geçici iflçimiz, ç›kard›¤›m›z kanunla kadro sahibi oldu.

Di¤er taraf›ndan Uluslararas› Çal›flma Örgütü standartlar›n›, AB standartlar›n› Türkiye’ye
tafl›mak için yo¤un çaba sarfettik.

Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birli¤i ile kat›l›m sürecimiz ilerledikçe, Türkiye de art›k
ça¤dafl, modern bir çal›flma hayat›na kavuflmufl olacak.

Bunu da yine hep birlikte baflaracak, hep birlikte görece¤iz.
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De¤erli Kardefllerim,

Bak›n çal›flan çocuklar diye çok ciddi, adeta toplumsal bir yara haline gelmifl bir sorunumuz
var.

Gencecik yavrular›m›z, çocuklar›m›z, ailelerin maddi
imkans›zl›klar› nedeniyle, okulda olmalar› gerekirken,
sokakta çeflitli flekillerde çal›flmak zorunda b›rak›l›yorlar.
Ya da yine birçok çocu¤umuz, aileleri taraf›ndan, ya da baflka güçler taraf›ndan çal›flmaya
zorlan›yorlar.

Bu gerçekten bir toplum için derin bir yarad›r. Bununla çok yo¤un flekilde mücadele
ettik. 2006 y›l›nda, ülkemiz en etkin mücadeleyi veren üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Buna paralel olarak ekonomide kaydetti¤imiz iyileflmeler, ailelere yapt›¤›m›z sosyal
yard›mlar, yüzde yüz okullaflma hedeflerimiz için gösterdi¤imiz yo¤un gayretlerin hepsi
çocuk iflçili¤iyle mücadelemizi kolaylaflt›ran sosyal kalk›nma projelerimiz olmufltur.

Evet, Türkiye sadece büyük krizlerin yaralar›n› sarmad›, ad› hiç dile getirilmeyen sosyal
yaralar› da büyük ölçüde sard›, sarmaya devam ediyor.

‹flte bu anlay›flla toplumun tamam›n› kucaklad›k ve bu anlay›flla  biz 4.5 y›lda 2.5 milyon
insan›m›za istihdam sa¤lad›k.

Bir kifliye istihdam kap›s› açman›n ne kadar maliyetli bir ifl oldu¤unu sizler iyi bilirsiniz.

Bir baflka konu ücretler.

Biliyorsunuz o noktada da Türkiye önemli mesafe kaydetti. En baflta enflasyonla
mücadelede tarihi bir baflar› elde ettik. Temmuz ay› enflasyonu, son 37 y›l›n en düflük
oran›. 2005 y›l›ndan itibaren Türkiye tek haneli enflasyonla tan›flt›.

Eme¤imize, ekme¤imize, sofram›za musallat olan enflasyon, nihayet dize gelmeye
bafllad›.

Bununla yetinmedik.

Ücretlere, enflasyonun çok çok üzerinde art›fllar getirdik. Bugün Asgari Ücret, dolar
baz›nda tarihindeki en yüksek seviyeye ulaflm›fl durumda.

Al›m gücüne bakarsan›z, orada da iyileflme göreceksiniz.

Hangi ücreti al›rsan›z al›n, memur ücretlerini, iflçi ücretlerini, asgari ücreti, emekli
maafllar›n›, özürlü maafllar›n›, yafll›l›k ayl›klar›n›… Hangisini al›rsan›z al›n, reel enflasyonun
üzerinde art›fl oldu¤unu, al›m gücünün artt›¤›n› göreceksiniz.

Yeterli mi? De¤il!

Yeterli olmad›¤›n› bizler de biliyoruz. Ancak 40 y›lda al›nan mesafeye bak›n, 4 buçuk
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y›lda al›nan mesafeye bak›n, elinizi vicdan›n›za koyun ve lütfen öyle karar verin.

De¤erli Kardefllerim,

Benden önceki konuflmac›lar da ifade ettiler. Demokrasi önce yerel ölçekte güçlenecek.
Zira demokrasi yukar›dan merkezden lütfedilen bir haklar rejimi de¤ildir.  Demokrasi
halk›n idaresidir.

Yerel demokrasi güçlüyse, halk›n demokratik
mekanizmalara kat›l›m› yerel ölçekte sa¤land›ysa ülke
genelinde de demokrasi o kadar güçlüdür, o kadar
geliflmifltir.
Bizim, belediye baflkanlar›m›zdan özellikle istedi¤imiz hassasiyet iflte budur.

Halkla kaynaflacak, halk›n her an içinde olacak, sorunlar› dinleyecek ve h›zl›, kaliteli
çözümler üretecek.

Bu noktada da sendikalara önemli vazifeler düfltü¤üne inan›yorum.

Demokrasi kültürünü özümsemifl sendikalar›m›z, tecrübelerini yerel yönetimlere aktard›klar›
ölçüde, hem yerel demokrasinin, hem de örgütlenme bilincinin artmas›na katk›
sa¤layacaklard›r.

Bak›n›z, sendikalar›n, sadece toplu ifl sözleflmesi yapan örgütler de¤il, ayn› zamanda
birer sivil toplum örgütü oldu¤unu biliyoruz.

Bir beldede, ilçede, ilde, sendikan›n hedefi yaln›zca örgütlenmek, yaln›zca ücret pazarl›¤›
yapmak asla olmamal›d›r.

O belediyenin temizli¤i, sa¤l›¤›, ulafl›m›, e¤itim imkanlar›, sosyal imkanlar›, yeflil alanlar›,
oyun alanlar› gibi her alanda sendikalar yön gösterici olmak zorundalar.

Hatta kentlerimizin esteti¤i, mimarisi, yaflanabilir mekanlar olmas› konusunda sendikalar›m›z
elefltiren, çözüm üreten, tavsiyeler veren ifllevler yüklenmelidir.

Biliyorsunuz, Avrupa Birli¤i ile kat›l›m müzakerelerinde sivil toplumun, sosyal taraflar›n,
özellikle de iflçi sendikalar›m›z›n katk›s›na büyük ihtiyaç duyuyoruz.

Özellikle onlar›n tecrübelerinden bu süreçte azami derecede yararlanmak için çaba
sarfediyoruz.

Bu genel hedef için ortaya konulan performans, yerel ölçekte de mutlaka aktif hale
getirilmeli.

fiunu iyi biliyoruz: Sendikalar›n katk›s›, deste¤i olmazsa, Türkiye’nin kat›l›m süreci asla
tam olarak sonuca ulaflmayacakt›r. Ayn› flekilde, sendikalar›m›z›n katk›s› olmazsa, yerel
ölçekte demokrasi geliflmeyecek, yerel ölçekte ilerleme olmayacakt›r.
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Ben, Hizmet-‹fl sendikas›’n›n bu noktada bugüne kadar önemli etkinlikler yapt›¤›n›
biliyorum.

Belediye Baflkanl›¤›m s›ras›nda da kendileriyle uyumlu bir çal›flma sergiledik.

‹stanbul’un yaflad›¤› o büyük dönüflümde her zaman bizlere katk› sa¤lad›n›z…

Bu katk›n›z›n, ‹stanbul’da oldu¤u gibi örgütlü oldu¤unuz di¤er kentlerde de, di¤er
belediyelerde de devam etti¤ine, devam edece¤ine inan›yorum.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha genel kurulunuza baflar›lar diliyor,
sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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R‹ZE - HALKA H‹TAP
26.08.2007

Sevgili Hemflerilerim,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bundan bir ay önce 20 Temmuz tarihinde, tarihi 22 Temmuz seçimlerinden iki gün önce
buradayd›m.

O gün oldu¤u gibi bugün de  bütün hemflerilerimi ve bütün vatandafllar›m› ayr› ayr›
selaml›yorum.

O gün demifltim ki, “ Bafl›n›z dik, aln›n›z ak olsun, Baht›n›z aç›k olsun! Oca¤›n›z flen
olsun!

Bugün ayn› temennileri tekrarl›yorum. Çünkü bugün Rize’ye, yani ana yurduma, baba
oca¤›ma teflekkür borcumu ödemek için geldim. Teflekkürler Rize…

Teflekkürler  Çayeli, Güneysu, Ardeflen, Çaml›hemflin, Hemflin, Derepazar›, F›nd›kl›,
Kalkandere, ‹kizdere, ‹yidere, Pazar.

Teflekkürler Türkiye... Milletimin her ferdine teflekkürler…

Bingöl’den Sakarya’ya, A¤r›’dan Sinop’a, ‹zmir'den Yozgat’a, Kahramanmarafl’tan
‹stanbul’a, Hakkari'den Edirne'ye teflekkürler Türkiye…

Verdi¤iniz emanet lay›k›nca tafl›nacak, bundan emin olun. Allah’›n izniyle çok daha baflar›l›
bir iktidar dönemi yaflayaca¤›z. Bafl›m›z daha çok dik, aln›m›z daha çok ak, baht›m›z daha
aç›k olacak.

Siz aziz milletime ne kadar teflekkür etsem azd›r.  Sizler çok daha büyük baflar›lara
lay›ks›n›z. Bu devlet sizin, bu vatan sizin, bin y›l bize yol gösteren bu kutlu hilal ve onun
kucaklad›¤› kutup y›ld›z› sizin.

Yeni,  ak bir sayfa açt›n›z. Türkiye’yi zaafa düflürecek bütün ihtilaflar› reddettiniz. Yar›m
as›rl›k tart›flmalara son verdiniz. Birlik ve beraberlik ruhunu atefllediniz, milletimize ve
devletimize güç verdiniz.

Kardeflli¤in, dayan›flman›n, ülkeye  hizmetin ve muhabbetin tac›n› yükselttiniz. Siyasetimize
yeniden musallat k›l›nmak istenen bütün kötümser senaryolar› bertaraf ettiniz.

Teflekkürler Rize... Teflekkürler Türkiye… Teflekkürler,
ana kuca¤›m, baba oca¤›m, Teflekkürler, yurdum, yuvam,
her fleyim…
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Güçlü iradenizi ortaya koydunuz. ‹stikrara evet, istikrars›zl›¤a hay›r dediniz. Adalete evet,
imtiyaza hay›r dediniz. Kardeflli¤e evet,  ayr›l›¤a hay›r dediniz. Hizmete evet, ç›kar
siyasetine hay›r dediniz. Bu ülkenin derdiyle dertlenenlere evet, halka yukar›dan bakanlara
hay›r dediniz.

Evet 22 Temmuzda bütün vatandafllar›m›z dedi ki:

70 milyon Türk vatandafl›n›n menfaati birdir, Rize’nin kaderi ile Siirt’in kaderi, Kütahya’n›n
kaderi ile Kars’›n kaderi birdir. Diyarbak›r’›n kaderi ile Çank›r›’n›n kaderi birdir, Ankara’n›n
kaderi ile ‹stanbul’un kaderi birdir dediniz.

Devletimiz ile milletimizin el ele oldu¤unu, nifak
tohumlar›n›n bu topraklarda yeflermeyece¤ini bütün
dünyaya gösterdiniz. Bu millete hizmet edilirse bu milletin
nas›l bir vefa ve kadirflinasl›k gösterece¤ini yaln›z
Türkiye’ye de¤il bütün cihana ilan ettiniz.
22 Temmuz’da, sand›k bafl›nda verdi¤iniz karar ile  Türkiye’nin itibar›n› yükselttiniz.

fiimdi daha güçlü bir demokrasi için ifl bafl›nday›z. fiimdi hep birlikte yeni bir yolculu¤a
ç›k›yoruz.

Cumhuriyetimizin 100.y›l›nda Türkiye bugünkünden çok daha ileri bir Türkiye olacak.

Milletimiz daha çok güçlensin, demokrasimiz daha çok güçlensin, devletin millete
duydu¤u güven, milletin devlete duydu¤u güven daha çok güçlensin istiyoruz.

Türkiye, muas›r medeniyet hedeflerine azimle koflacakt›r.

Seçim gecesi söyledi¤imiz sözlerin sonuna kadar arkas›nda duraca¤›z. Kimseye k›rg›n,
kimseye küskün olmayaca¤›z. 70 milyon vatandafl›m›z›n emanetini omuzlar›m›zda
tafl›yaca¤›z. Adaleti daha çok yayg›nlaflt›raca¤›z, merhametle ülkemizi daha çok
sahiplenece¤iz.

Her Allah’›n günü yüreklerimizdeki aflk› ve heyecan› tazeleyerek bu ülkenin idealleri için
gece gündüz demeden çal›flaca¤›z.

Yine milletimizin aras›nda olaca¤›z. Yine 81 flehrimize ayn› gözle bakaca¤›z.

fiu flehirde flu kadar oy alm›fl›z, flu flehirde daha az oy alm›fl›z demeden 81 vilayetimize,
900’ü aflk›n ilçemize, 40 bin köyümüze aflka, sevda ile hizmetler götürece¤iz.

Bu yürek geniflli¤ine sahip olamayanlar›n hala fildifli kulelerden inmemesi, hala bize
kendilerince yüksek tepelerden bakmalar› yüreklerimizdeki heyecandan hiçbir fley
eksiltmeyecek.

Biz ço¤uz onlar az, biz iktidar›z onlar muhalefet anlay›fl›na asla tenezzül etmeyece¤iz.
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Çünkü, bu milletin sadakatine, vefas›na lay›k olmak zorunday›z. Çünkü,  Cumhuriyetimizi
100.y›l›na haz›rlamak zorunday›z. Çünkü,  devletimizi milletimizle birlikte payidar k›lmak
zorunday›z.

‹flte, bunun için Rize Cumhuriyet Meydan›ndaki teflekkürüm bütün milletimizedir. ‹flte
bunun için muhalefetin ç›karmas› gereken dersleri de biz ç›kar›yoruz.

De¤erli Hemflerilerim,

Bundan bir ay önce, 22 Temmuz seçimleri için geldi¤im Rize’de demifltim ki:

Bu büyük deste¤i siz verdiniz, sizin hay›r dualar›n›z, sizin
helal kazançlar›n›z, sizin deste¤iniz sayesinde Türkiye bu
günleri gördü.
Enflasyon gitti, devalüasyon gitti, kriz üstüne kriz yaflanan günler gitti; istikrar geldi,
büyüme geldi, kalk›nma geldi. Adalet geldi.

Bütün bunlar› siz yapt›n›z. Bütün bu baflar›lar sizin eseriniz. Bütün emeklerimiz gayretlerimiz
helal olsun size.”

Evet, bütün bunlar› bir kez daha tekrarl›yorum.

Bütün emeklerimiz, bütün gayretlerimiz Rize’ye ve bütün Türkiye’ye helal olsun. Allah
bizi ve sizi mahcup etmesin.

Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da hiçbir ziyaretimizde eli bofl gelmeyece¤iz.
60’nc› Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye’nin gücüne daha çok güç katacakt›r.

Nas›l bir emanet ald›¤›m›z› unutmayaca¤›z. Bundan herkes emin olsun.

Allah’›n izniyle ve yard›m›yla, milletimizin hay›r dualar›na, r›zas›na uygun ad›mlar ataca¤›z.

Milli menfaatlerimizi en üst düzeyde tutaca¤›z. Türkiye’nin ve türk milletinin hukukunu
her alada gözetece¤iz.

Gönlüm her zaman sizinle olacak.

Makasl› Çeflanlar›yla, Pefltemallar›yla Çayl›klarda al›nteri döken Rizeli analar›n 22
Temmuz’da Çayl›klar› b›rakarak sand›k bafl›na gidip kendi evlatlar› Tayyip Erdo¤an’a ve
onunla birlikte Türkiye’yi ihya eden kadrosuna verdikleri destek unutulmayacak.

Sadece Rize’li analar›n de¤il, Trabzon’lu, Tokatl› analar›n, Hakkari’li analar›n, Manisa’l›
analar›n, babalar›n, gençlerin verdi¤i emanet de unutulmayacak.

Allah sizlerden raz› olsun, elleriniz dert görmesin, yürekleriniz keder görmesin.

Seçimden önceki geliflimde burada demifltim ki: “Ben buraya, ana kuca¤›m dedi¤im
memleketime, baba oca¤›m Rize’ye sizlerin hay›r duan›z› almaya geldim…
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Kendimi size emanet etmeye geldim. Size güveniyorum. Size inan›yorum. Sizin sadakatinizi
biliyorum, ne kadar vefakar oldu¤unuzu biliyorum.

Bilesiniz ki, bu vefa, bu sadakat, bu muhabbet asla karfl›l›ks›z de¤ildir, asla karfl›l›ks›z
kalmayacakt›r.

AK Parti yeni dönemde hem  Rize’ye hem Türkiye’ye  hizmetin mührünü vuracak…
Göreceksiniz.” Demifltim. ‹flte o gün geldi Allah’›n izniyle.

Boflluk b›rakmadan, araya mesafe koymadan, dün söylediklerimizi unutmadan ve
unutturmadan iflte huzurlar›n›zday›m, aran›zday›m.

Bugün dualar›n›za, oylar›n›za, takdirlerinize teflekkür etmeye geldim.

Teflekkürler Rize... Teflekkürler Türkiye… Teflekkürler,  ana kuca¤›m, baba oca¤›m,
Teflekkürler, yurdum, yuvam, her fleyim…

Sevgili Hemflerilerim.

22 Temmuz seçimlerinin üzerinden henüz bir ay geçti. Türkiye henüz seçimin
de¤erlendirmesini yap›yor. Herkes iddialar›yla bafl bafla kald›. Milletin mesaj›n› hala
yorumlamakta, anlamakta direnenler var.

Seçim olmam›fl, milletin karar› ortaya ç›kmam›fl gibi konuflanlar var. 

Oysa biz seçimden 48 saat önce Rize’de ne demifltik:

“Biz, milletimizin bafl›n› önüne e¤dirmedik, Rize’nin bafl›n›
önüne e¤dirmedik. Bafl›m›z dik, aln›m›z ak olarak birinci
iktidar dönemini tamamlad›k. Bütün Türkiye’nin
meydanlar›nda milyonlarla kucaklaflt›k.
fiimdi çok daha güçlenerek iktidara geliyoruz.

Türkiye’nin hiçbir hesab› yar›m kalmas›n diye gücümüze güç katarak iktidara geliyoruz.

Az kald›… Say›l› günler bitti say›l› saatler kald›. 48 saat sonra herkesin hesab› önüne
gelecek. Yanl›fl hesap yapanlar  bir kez daha mahcup olacaklar. Türkiye bütün gücünü
Ak Parti’de birlefltirecek.

48 Saat kald›. Bu milleti bir kez daha tan›yacaks›n›z. “

Sevgili Hemflerilerim,

‹flte millet konufltu, iflte milletin karar›, sizin karar›n›z ortaya ç›kt› ve iflte yeni Türkiye.

Bak›n biz yine Türkiye’nin yollar›nday›z. Biz yine halk›m›z›n aras›nday›z. Biz yine hizmetler
getirmenin onurunu yafl›yoruz. Sadece kendimiz gelmiyoruz.
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Rize’ye eserleriyle sahip ç›kan bütün Rizelilerle, hay›rseverlerle buraday›z. Burada
sözlerimizin arkas›nda oldu¤umuzu bir kez daha ilan ediyorum.

Tekrar tekrar teflekkür ediyorum.

‹nflallah, yeni dönemde tüm Türkiye'de süren kalk›nma sürecinden Rize de hak etti¤i
pay› alacak.

Amac›m›z Rize’yi sadece çay ile geçinen bir il olmaktan ç›kar›p sanayiyi çeflitlendirmek,
kültür ve turizmi gelifltirmek, Rize’yi bir kültür, sa¤l›k,  sanayi ve turizm flehri haline
getirmektir.

Bütün planlamalar›m›z, yat›r›mlar›m›z, projelerimiz Rize’yi Karadeniz’in lokomotif
flehirlerinden biri haline getirmek için ayn› azimle sürecektir..

Bu duygularla tüm hemflerilerimi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Birlik ve beraberli¤imizi güçlendirmenin yolu ise ortak
de¤er ve hedefler etraf›nda kenetlenmeyi baflarmaktan
geçmektedir.

726. ERTU⁄RUL GAZ‹’Y‹ ANMA VE 
SÖ⁄ÜT fiENL‹KLER‹ KONUfiMASI
10.09.2007

Say›n Genel Baflkanlar, Sevgili Vatandafllar›m,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Bu anlaml› günde sizleri en kalbi duygular›nla selaml›yorum.

Bugün, Sö¤üt’te Alperenler serdar› Ertu¤rul Gazi’nin, tarihe istikamet veren o büyük
kumandan›n aziz hat›ras›n› yad etmek, onun flahs›nda sembolleflen tarihi miras›m›za
sahip ç›kmak için onun manevi huzurunday›z.

Allah’a flükürler olsun ki, Ertu¤rul Gazi’nin yakt›¤› meflale ve onun etraf›nda flekillenen
duygu birli¤imiz 726 y›ldan bu yana hiç sönmedi.

Bu birlik, beraberlik, kardefllik meflalesi, inflallah sonsuza dek parlayacak ve bu kandilden
yay›lan ›fl›kla gönüllerimiz ayd›nlanmaya devam edecektir.

Bu ulu ç›nar, bu köklü medeniyet, bu dipdiri kültür birikimi arkam›zda durdukça ve biz
bu kutlu mirasa sadakatle sahip ç›kt›kça bu milletin s›rt› yere gelmeyecektir. 

‹flte bugün, kutlu bir Ramazan ay›n›n efli¤inde hilali beklerken buraday›z ve ecdad›m›z›n
manevi huzurunday›z.

726 y›l önce bu topraklarda ihtilafa düflmüfl küçük beyliklerin ittifak edip bir cihan devletine
dönüflmesinden, bugün dahi almam›z gereken ibretler, dersler, mesajlar var.

Bu mesaj, annesi Hayme Ana’n›n o¤lu Ertu¤rul Gazi’ye verdi¤i ö¤ütte sakl›d›r.

Devletin, birli¤imizin, dirli¤imizin ancak adaletle sa¤lanaca¤›ndan bahseden Hayme
Ana’n›n bilgece sözlerini, as›rlar sonra tekrar etmek istiyorum.

Böylece bu gök kubbe alt›nda bizler de t›pk› Hayme Ana gibi, bir hofl seda, bir tatl› na¤me
b›rakabiliriz.

“Boyundan-soyundan olsun olmas›n insanlara adil davran.  Adaletten ayr›lma ki insanlar›n
birlik ve dirlik kazans›n. Yurdunda obanda herkes gezsin. Ululuk isteyen töreden ayr›lmas›n.
Bu dünya bir oturma yeri de¤ildir.

Yapaca¤›n iyi ve do¤ru ifllerle insanlar›n hizmetinde bulunursan ancak iftihar edebilirsin.
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Yüre¤inden iman›, dilinden duay›, davran›fl›ndan fazileti hiç eksik etme. Bir de sab›rl› ol,
ekfli koruk sab›rla tatl› üzüm olur.”

De¤erli Kardefllerim,

Bu topraklarda, 726 y›l önce, sadece dünyan›n gördü¤ü en muhteflem devletlerden
birinin temeli at›lmam›flt›r.

Bu topraklarda ayn› zamanda, dünyan›n en muhteflem medeniyetlerinden birinin de
temeli at›lm›flt›r.

Osmanl›, di¤er birçok bak›mdan oldu¤u gibi, medeniyet üretme bak›m›ndan da fevkalade
mümbit olan bu topraklarda neflvünema bulmufl en önemli medeniyetlerden biridir.

Osmanl›n›n di¤er medeniyetlerden en önemli fark›, kendi medeniyetini di¤er medeniyetleri
yok ederek de¤il, onlar› da içine alacak flekilde kurmufl olmas›d›r. 

Bugün rahmetle and›¤›m›z Ertu¤rul Gazi’nin temellerini att›¤›, Osman beyin devlet haline
dönüfltürdü¤ü Osmanl›’n›n tarihte b›rakt›¤› büyük izin en önemli sebebi budur.

Bu medeniyet, bugün Bat› medeniyetinin temel ilkeleri olan bir çok unsuru muhteva
ediyordu.

Farkl› dinlere mensup, farkl› diller konuflan, farkl› kültürel donan›mlara sahip onlarca
milyon insan, Osmanl› medeniyetinin kuflat›c›l›¤› içinde yüzlerce y›l bar›fl ve huzur içinde
yaflam›fllard›r.

Bat›, bu medeniyet düzeyine ancak, karanl›k bir ortaça¤ ile iki büyük dünya savafl›
yaflad›ktan sonra ulaflabilmifltir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülü¤ünde kurulun ça¤dafl Türkiye Cumhuriyeti de bu
topraklarda ayn› bar›fl, hoflgörü ve çokluk içinde birlik anlay›fl›yla dünyaya örnek bir devlet
olarak yükselmifltir.

Medeniyetler çat›flmas› tezini ortaya atanlar, do¤u
medeniyeti ile bat› medeniyetini hep birbirlerinin karfl›t›
olarak düflünmüfllerdir.
Oysa, Osmanl› medeniyeti tecrübesi, bu iki medeniyetin birbirine karfl› olmad›¤›n›, tam
tersine birbirinin tamamlay›c›s› oldu¤unu ortaya koymufltur.

Medeniyet tasavvurumuzda, Bat›n›n teknoloji alan›nda geldi¤i muazzam noktay› nas›l
göz ard› edebiliriz?

Medeniyet tasavvurumuzda, demokrasi, insan haklar› ve özgürlükler üzerine kurulu
modern devlet anlay›fl›n› nas›l yok sayabiliriz?

Medeniyet tasavvurumuzda, sanat, edebiyat, kültür alan›nda dünyada ortaya ç›km›fl
birikimi nas›l elimizin tersiyle itebiliriz?
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Elbette bunlar›n hepsi, kim üretmifl olursa olsun ayn› zamanda bizimdir. Ama bizim,
bunlar›n ötesinde de de¤erlerimiz vard›r. Yaflad›¤›m›z co¤rafyadan tevarüs eden
de¤erlerimiz vard›r. Göç edip geldi¤imiz ata yurtlar›m›zdan miras kalan de¤erlerimiz
vard›r. ‹man ve ahlakla flekillenen köklü de¤erlerimiz vard›r.

Bütün bunlarla, art›k dünyan›n ortak miras› haline dönüflen ça¤dafl kazan›mlar› bir arada
de¤erlendirecek medeniyet beklentisinin oda¤›nda Türkiye vard›r. 

Bunu, gitti¤imiz her yerde, Orta Asya’da, Orta Do¤u’da, Balkanlarda, Kuzey Afrika’da,
hatta Avrupa’da ve dünyan›n hemen yer yerinde görüyoruz.

Dünyan›n geldi¤i yer, muas›r medeniyet idealinin, sadece
bir bölgeyle, sadece bir toplumla s›n›rl› olmas›na imkân
vermemektedir.
Avrupa Birli¤i’ne üyelik hedefimiz ve BM çerçevesinde hayata geçirmekte oldu¤umuz
Medeniyetler ‹ttifak› projesi, Türkiye’nin sahip oldu¤u yüksek idealler, medeniyet de¤erleri
ve muazzam potansiyel ile di¤er medeniyetlerin iflbirli¤ine güzel bir örnek olacakt›r.

Tasavvur etti¤imiz medeniyetin kökleri elbette bizde olacak, ama t›pk› Osman Gazi’nin
rüyas›nda oldu¤u gibi, dallar› bütün dünyay› içine alacakt›r.

Çünkü co¤rafi s›n›rlar›n de¤il, teknolojinin, kültürün, sanat›n, yani medeniyetin gücünün
esas oldu¤u bir ça¤da yafl›yoruz.

Bugün burada Ertu¤rul Gazi’yi anarken, bize düflen, Osman Gazi’nin rüyas›n›, medeniyet
ba¤lam›nda yeniden hayata geçirmektir.

Bugün, madem bu ülkeyi bize yurt edinen alperenlerin, bu Horasan erenlerinin topraklar›na
ayak bast›k, bu dergâha konuk olduk, öyleyse bu ulu erenlerin ça¤lar› ayd›nlatan mesajlar›na
kulak verelim.

Gönüllerimizi onlar›n ayd›nl›k gönüllerine ayna olarak tutal›m ki, yolumuzu kaybetmeyelim.

Kulaklar›m›z› kendi sesimizle de¤il, atalar›m›z›n hikmetli sözleriyle doldural›m.

Bu sayede tarihi ç›nar›n köklerinden yapraklar›na dek uzanan adaletin, merhametin,
sabr›n, akl›selimin bir devlet gelene¤i olarak kuflaktan kufla¤a nas›l aktar›ld›¤›n› görelim.

Kad›nlar›m›z›n bilgeli¤ini, ferasetini sembolize eden Hayme Ana’n›n o¤lu Ertu¤rul Gazi
de, kendi o¤lu Osman Gazi’ye ayn› bilgelikle nasihat etmifltir.

“Terazisi dirhem flaflmaz” dedi¤i fieyh Edebali’ye hürmet etmesini, onun sözünden
ç›kmamas›n› vasiyet etmifltir.

fieyh Edebali’nin tarihin gördü¤ü en büyük imparatorluklardan birinin kurucusu Osman
Gazi’ye nasihati de Hayme Ana’n›n nasihati gibi, geçmiflten günümüze yolumuzu
ayd›nlat›yor.
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Her vesileyle tekrarl›yoruz ve bu tekrardan büyük bir manevi hoflnutluk duyuyoruz.

Ulu bir ç›nar gibi yükselen Osmanl› imparatorlu¤unun manevi temelleri, malumunuz
oldu¤u üzere fieyh Edebali’nin Osman Gazi’ye söyledi¤i flu sözlerle at›lm›flt›r:

“‹nsanlar vard›r, flafak vaktinde do¤ar; akflam ezan›nda ölürler. Daima sab›rl›, sebatl› ve
iradene sahip olas›n. Dünya senin gözlerinin gördü¤ü gibi büyük de¤ildir.Bütün
fethedilmeyen s›rlar, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak senin faziletinle gün ›fl›¤›na
ç›kacakt›r.

Anan›-atan› say. Bil ki, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inanc›n› kaybedersen,
yeflilken çorak olur, çöllere dönersin.

Daima aç›k sözlü ol. Her sözü üstüne alma, gördün söyleme, bildin bilme. Sevildi¤in
yere s›k gidip gelme ki, itibar›n zedelenmesin.

fiu üç kifliye ac›: Cahiller aras›ndaki âlime, zenginken fakir düflene, hat›rl› iken itibar›n›
kaybedene.

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, afla¤›dakiler kadar emniyette de¤ildir. Hakl› oldu¤unda
mücadeleden korkma”

‹flte bu topraklar›n üzerinde büyük bir medeniyetin, köklü
bir devlet gelene¤inin oluflmas›nda kuflkusuz bu derin
sözlerin pay› kadar bu anlay›fl›n muhafaza edilmesinin de
pay› çok büyüktür.
Nitekim, Osman Gazi de, kendinden sonra gelen Orhan Gazi’ye verdi¤i ayn› manadaki,
ayn› güzellikteki, ayn› derinlikteki mesajlar ile as›rlar boyunca sürecek bar›fl›n, esenli¤in,
kardefllik ikliminin tohumlar›n› ekmifltir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye bölgesinin ve daha genifl eski Osmanl› co¤rafyas›n›n en önemli ülkelerinden biri
durumundad›r.

Çok zor bir co¤rafyada bar›fl ve istikrar unsuru olan Türkiye Cumhuriyeti, bu co¤rafyan›n
toplumlar› için örnek bir vizyon ortaya koymaktad›r.

Bize düflen bu zor co¤rafyada birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’ni
muas›r medeniyetler seviyesinin üzerine ç›karmakt›r.

‹çeride birlik ve beraberli¤imizi koruyabildi¤imiz sürece Türkiye’nin aflamayaca¤› engel
yoktur.

Birlik ve beraberli¤imizi güçlendirmenin yolu ise ortak de¤er ve hedefler etraf›nda
kenetlenmeyi baflarmaktan geçmektedir.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlay›fl› birlik-beraberli¤imizin temelidir.
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De¤erli Kardefllerim,

Türkiye ve Türk milleti küçük düflünemez, büyük düflünmeye mecburdur. 

Biz sadece ‹stanbul’u, ‹zmir’i, Ankara’y› de¤il, Hakkari’sinden, Konya’s›na, Diyarbak›r’›ndan
Edirne’sine, Mersin’inden Samsun’una 81 vilayeti ayn› sevgiyle kucaklamal›, 780 bin
kilometrekare vatan topra¤›n› ayn› ruhla sahiplenmeliyiz.

Türkiye’de Saraybosna’n›n, Gümülcine’nin, Mostar’›n, Üsküp’ün, Manast›r’›n, Filibe’nin,
K›rcaali’nin, Dobruca’n›n, Sancak’›n, Prifltine’nin emaneti var.

Türkiye, ‹skeçe’nin, Girne’nin, Gazi Ma¤usa’n›n, Kerkük’ün, K›r›m’›n, Hicaz’›n, fiam’›n,
Ba¤dat’›n, Yemen’in, Trablus’un da emanetini, hat›ras›n› yüre¤inde hisseder.

Burada Bakü’nün kardeflli¤ini de hissederiz, Karada¤’›n ac›s›n› da yüre¤imizde tafl›r›z.

Burada Biflkek’in de, Taflkent’in de, Almaat›’n›n da kardeflli¤i yüre¤imizi zenginlefltirir.

Bu yüzden burada kimse küçük düflünemez, büyük düflünmeye, sorumluluk duygusuyla
harekete mecburdur.

Ertu¤rul Gazi’yi Anma ve Sö¤üt fienliklerini, medeniyet ufkumuzu bir kez daha bizlere
hat›rlatan bir vesile olarak de¤erlendiriyorum.

Diyorum ki, bir olal›m, iri olal›m, diri olal›m.

Sözlerimin sonunda Alperenler Serdar› Ertu¤rul Gazi baflta olmak üzere bu aziz millete
önderlik etmifl, yol göstermifl, mazimize derinlik ve flan katm›fl bütün büyüklerimizi
rahmetle an›yor;

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.



330

1 7  E Y L Ü L  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

2007 – 2008 E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M YILI AÇILIfi TÖREN‹
17.09.2007

E¤itim Camiam›z›n De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Ö¤retmenlerimiz, 

Sevgili Ö¤renciler,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

2007–2008 e¤itim ö¤retim y›l›n›n ö¤rencilerimiz ve ö¤retmenlerimiz baflta olmak üzere
bütün e¤itim camiam›za ve milletimize hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum. 

Bu vesileyle de¤erli ö¤retmenlerimize Türkiye’nin gelece¤i olarak gördü¤ümüz
gençli¤imizin, yavrular›m›z›n e¤itimi için  harcad›klar› emek,  yapt›klar› çok önemli katk›lar
için teflekkür ediyor, yeni dönemde de üstün baflar›lar diliyorum.

Yine, ilk defa bu e¤itim sezonunda okulla tan›flacak olan minik yavrular›m›z, çocuklar›m›z
baflta olmak üzere tüm ö¤rencilerimize de baflar›lar diliyorum.

‹nan›yorum ki her yeni e¤itim y›l›, Türkiye’nin her alanda yaflad›¤› büyük at›l›ma, büyük
de¤iflime güç katacak, Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacakt›r.

Bu e¤itim ö¤retim y›l›n› Türkiye’nin ayd›nl›k yar›nlar›na giden yolda yeni bir bafllang›ç,
alt›n bir f›rsat olarak görüyoruz.

Hükümet olarak görev yapt›¤›m›z ilk befl y›ll›k dönemde e¤itim sistemimizin ça¤›n
gerektirdi¤i bir yap›ya kavuflmas› için tarihi ad›mlar att›k.

2002 y›l›nda göreve geldi¤imiz ilk gün; e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet olmak üzere
Türkiye’yi dört temel üzerinde infla edece¤imizi, kalk›nd›raca¤›m›z› söyledik.

Çok flükür, geriye dönüp bakt›¤›m›zda, imkânlar›m›z› azami seviyede kullanarak verdi¤imiz
sözlerin önemli bir k›sm›n› yerine getirdi¤imizi gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliyoruz.

Türkiye e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet alan›nda 2002 y›l› öncesiyle k›yaslanmayacak
derecede bir büyük at›l›m hamlesini gerçeklefltirmifltir.

Çok büyük zorluklar olmas›na ra¤men, e¤itim alan›nda nereden nereye geldi¤imizi, en
iyi sizler biliyor, sizler yafl›yorsunuz.

Hükümet olarak ilk günden beri, “insan› yücelt ki devlet
yücelsin” anlay›fl›yla hareket ettik, bu anlay›fl› en temel
ilke olarak benimsedik.
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De¤erli E¤itimciler, Sevgili Vatandafllar›m,

Ülkemizin en köklü meselelerinin temelinde e¤itimdeki kalite yetersizli¤inin yatt›¤›
bilindi¤i halde, önceki  dönemlerde maalesef e¤itim hep geri plana itilmifl, bu alandaki
ihtiyaçlar ihmal edilmifltir.

Üzülerek ifade edeyim ki, e¤itimi geri planda tutan bu anlay›fl ülkemize çok zararlar
vermifl, hem zaman kaybettirmifl, hem de gelece¤e haz›rl›¤›m›z› zaafa u¤ratm›flt›r.

Hükümet olarak ilk günden beri, “insan› yücelt ki devlet yücelsin” anlay›fl›yla hareket
ettik, bu anlay›fl› en temel ilke olarak benimsedik.

Bu anlay›flla, çok zaman önce gösterilmesi gereken cesaret ve kararl›l›¤› göstererek
e¤itim alan›nda köklü reformlar›n alt›na imza att›k.

2003–2007 y›llar› aras›nda 58. ve 59. AK Parti hükümetleri döneminde bütçeden en
yüksek pay› her y›l e¤itime ay›rd›k.

Bu ad›m, yönetimde çok temel bir anlay›fl de¤iflikli¤ine gidildi¤inin iflaretidir ve Türkiye’nin
istikametinin ayd›nl›k bir gelecek oldu¤unun da en manidar niflanesidir.

2002 y›l›nda e¤itime ayr›lan bütçe 7.5 milyar YTL iken, 2007 y›l›nda bizim e¤itime
ay›rd›¤›m›z bütçe 21.4 milyar YTL olmufltur.

Bu, yaklafl›k üç misli bir art›fl demektir ve Türkiye’nin bu dönemde krizle mücadele
halinde oldu¤u düflünülürse al›nan mesafe çok daha iyi anlafl›l›r.

Ama Türkiye’de bütçe rakamlar›n› artt›rmak kadar önemli bir fley daha var, o bütçeleri
do¤ru, yerinde ve zaman›nda kullanmak...

Biz hükümet olarak sadece bütçeyi art›rmakla kalmad›k, e¤itimimizin fiziki alt yap›s›nda
da muazzam bir geliflme kat ettik.

4,5 y›lda 110.944 derslik infla ettik. ‹nflallah, bu y›l›n sonuna kadar bu rakam 130 bin
dersli¤e ulaflacak.

Bu ilerlemede e¤itimi bir ülke meselesi olarak gören hay›rsever insanlar›m›z›n da pay›
büyüktür.

Devlet  millet kaynaflmas›yla büyük bir dayan›flma örne¤i
gösterdik ve yurt genelinde baflar›l› bir e¤itim seferberli¤i
gerçeklefltirdik.
Geçti¤imiz befl y›ll›k dönemde yine ortak bir gayretle çal›flarak okullaflma oranlar›nda
hepimizi sevindiren geliflmeler kaydettik.

2002’de okulöncesi e¤itimde yüzde 11 olan okullaflma oran›n› yüzde 25’e ç›kard›k.

Bunun yan› s›ra say›s›z ortaö¤retim kurumunu, liseyi, meslek lisesini, fen lisesini ve
yurtlar› ö¤rencilerimizin hizmetine sunduk.
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De¤erli Arkadafllar, E¤itim Camiam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Biz, milletimizin huzurunda bir söz verdik.

Dedik ki, bizler imtiyaz üreten bir hükümet de¤il, adaleti tesis eden bir hükümet olaca¤›z.

Sözümüzün arkas›nda durmak, bu görevin alt›ndan aln›m›z›n ak›yla ç›kmak için yo¤un
bir gayret gösterdik.

Bölgesel adaletin, sosyal adaletin tecellisi için her türlü imkân› seferber ettik.

Ne mutlu ki, bölgeleraras› eflitsizliklerin giderilmesinde, sosyal kesimler aras›ndaki
makas›n daralt›lmas›nda, baflta e¤itim olmak üzere her alanda çok önemli, çok büyük
mesafeler ald›k.

E¤itimde f›rsat ve imkân eflitli¤inin sa¤lanmas› amac›yla
devletin imkân ve kaynaklar›n› hiçbir bölge, hiçbir sosyal
tabaka, hiçbir zümre ay›rt etmeksizin bütün
vatandafllar›m›z›n eflit derecede hizmetine açt›k. 
Anayasam›zda yer alan “sosyal devlet” ilkesi en çok bizim dönemimizde hissedildi.

Bu dönemde devletle millet aras›ndaki duygu ba¤› hukuk temelinde sa¤lamlaflt› ve
karfl›l›kl› bir güven tesis edildi.

Sosyal devlet ilkesinin en çok hissedildi¤i alanlardan biri de hiç flüphesiz e¤itim olmufltur.

Bu kapsamda, göreve geldi¤imizden bu yana 411 milyon ders kitab›n› ilk ve ortaö¤retim
kurumlar›nda okuyan ö¤rencilerimize ücretsiz olarak da¤›tt›k, bunu görevimiz bildik.

Bu yeni e¤itim ö¤retim y›l›nda da ilkö¤retim ö¤rencilerine 122 milyon adet, ortaö¤retim
ö¤rencilerine ise 35 milyon adet olmak üzere toplam 157 milyon adet ders kitab›n›
ücretsiz da¤›t›yoruz.

Sadece görme engelli ö¤rencilerimiz için 272 çeflit kitap kabartma alfabeyle bas›larak
ücretsiz da¤›t›ld›.

Bak›n›z, hükümet olarak bu uygulamalar› bafllatt›¤›m›zda “Kitap da¤›t›lan ö¤renciler içinde
zengin olanlar da var” diye muhalefet edenler oldu.

Ama ne hikmetse ayn› zihniyet y›llar y›l› bu kitap masraflar›n›n alt›nda ezilen insanlar›m›z›
görememifl, onlar›n derdine tercüman olamam›flt›.

Bak›n›z bu bizim için bir görevdir, bu sosyal devlet olman›n omuzlar›m›za yükledi¤i bir
sorumluluktur.

Biz "ö¤rencinin zengini fakiri olmaz" anlay›fl›yla hareket ettik, tüm ö¤rencilerimizi ayn›
flefkatle kucaklad›k. “Sosyal hukuk devleti” ilkesinin daha okul s›ras›na oturur oturmaz
hissedilmesini sa¤lamak için att›¤›m›z bu ad›m, çocuklar›m›z›n devlete güveni ve aidiyeti
aç›s›ndan çok önemlidir.
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Biz, tek tek bütün ö¤rencilerimizin sorumlulu¤unu
yüre¤imizde hissediyoruz.  Kendimiz i  bütün
ö¤rencilerimizin velisi yerine koyuyor, öyle kabul ediyoruz.
Bu duyarl›l›kla, bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.
Yine bu çerçevede sosyal adaletsizliklerin giderilmesi, e¤itimde f›rsat eflitli¤inin
oluflturulmas› için yoksul kesimlere, ihtiyaç sahibi kimselere e¤itim teflviki verdik.

Bugüne kadar 1.5 milyon ö¤rencimiz fiartl› Nakit Transferinden yararlanm›fl bulunuyor.

Bu yoksul ö¤rencilerimizin okula devam›n› sa¤lamak, temel e¤itimini tamamlayabilmesini
kolaylaflt›rmak için annelerin hesab›na ayl›k olarak para yat›rd›k.

K›rsal kesimde oturan çocuklar›n ve gençlerin yararlanmas› için 345 yeni yurdu hizmete
açt›k.

Bu ve benzeri uygulamalar›m›z sayesinde, bölgesel farkl›l›klar›, maddi uçurumlar›, sosyal
dengesizlikleri önemli ölçüde giderdik.

Bugün sevinerek ifade ediyorum ki en alt ve en üst sosyal kesimler aras›ndaki makas,
2002’deki kadar aç›k de¤ildir, makas daralm›flt›r, daralmaya da devam ediyor.

Bugün fiiflli'de okuyan bir ö¤rencimiz ile fiemdinli’nin bir okulunda okuyan ö¤rencimiz
teknik imkânlar bak›m›ndan hemen hemen ayn› seviyeye ulaflm›flt›r. 

Sadece baz› okullar›m›za de¤il, sadece baz› bölgelerimize de¤il, Türkiye’nin her köflesine,
her bölgesine, her okuluna ay›r›m yapmadan tam 550.000 bilgisayar gönderdik.

Müstakil okullar›m›z›n hepsinde bir Bilgi Teknoloji s›n›f› oluflturmay› hedefledik ve baflar›yla
tamamlad›k.

Teknolojinin üstünlüklerinden, kolayl›klar›ndan yurdumuzun dört bir yan›nda eflit olarak
faydalanabilmesi için Yüksekova'dan ‹psala’ya okullar›m›za ADSL sistem internet ba¤lant›s›
yap›ld›.

Ö¤renci kitlemizin flu anda yüzde 90’› okullar›nda internetten yararlanabiliyor, hem bu
teknolojileri kullanma prati¤ini kazan›yor, hem de dünyaya aç›l›yor, bilgisini, donan›m›n›,
ufkunu geniflletebiliyor.

E¤itim camiam›z›n çok de¤erli temsilcileri olarak sizler inan›yorum ki 2002 öncesi ile
sonras› aras›ndaki fark› gayet iyi biliyorsunuz.

Daha da iyi olacak, çocuklar›m›z›n e¤itimi için, e¤itim camiam›z›n ihtiyaçlar› için,
ö¤retmenlerimizin lay›k olduklar› flartlara kavuflmalar› için her türlü gayreti göstermeye
bundan sonra da devam edece¤iz.
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De¤erli Vatandafllar›m, Sevgili E¤itimciler,

Bak›n›z 2012 y›l› için hedeflerimizi de flimdiden koyduk ve bizi ba¤layacak flekilde
kamuoyumuza aç›klad›k.

Nedir o hedefler?

Bir kere ilkö¤retimde okullaflmay› yüzde 100’e, okul öncesi e¤itimde de yüzde 50’ye
ulaflt›rmakta kararl›y›z.

‹nflallah bu dönemde ilk ve ortaö¤retimde tekli ö¤retime geçmek ve bir dersli¤in en
fazla 30 ö¤renciden oluflmas› için de ne gerekiyorsa yap›lacakt›r. ‹lkö¤retimden ortaö¤retime
geçiflte kay›plar asgariye indirilecektir.

Zorunlu e¤itimi kesintili ve yönlendirmeli olmak üzere 12 y›la ç›karmak noktas›nda
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz, inflallah bunu da baflaraca¤›z.

Liselerde de ça¤›n gerisinde kalm›fl tüm derslerin müfredat›n› de¤ifltirmek için çal›flmalar›
zaten bafllatm›flt›k, bir y›l› aflk›n bir zamandan beri bu çal›flmalar devam ediyor, bunu da
en k›sa zamanda uygulayaca¤›z.

Her ilde mutlaka bir fen lisemiz bulunsun istiyoruz, metropol flehirlerde bu da yeterli
gelmiyor, birden fazla fen lisesi açmak mecburiyetindeyiz.

Sosyal Bilimler liselerinin say›s›n› 16’ya ç›karmak, spor liselerini yayg›nlaflt›rmak, yurt
çap›nda Anadolu Ö¤retmen Lisesi say›s›n› 200’e ç›kartmak da yine hedeflerimiz aras›nda...

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ümüzle ile iflbirli¤ine giderek, kapal› spor salonu olmayan
ilçe b›rakmamak ve okullar›m›zdaki kapal› spor salonu say›s›n› iki kat›na ç›kartmak için
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Mesleki e¤itimi hem biz çok önemsiyoruz, hem de bu konuda ifl dünyam›zdan çok
talepler al›yoruz. Mesleki ve Teknik e¤itimi özendirecek tedbirleri daha da gelifltirerek
uygulamaya devam edece¤iz. Hedefimiz Mesleki ve Teknik e¤itimin genel ortaö¤retimdeki
oran›n› asgari yüzde 50’ye ç›karmakt›r.

Bu kapsamda Meslek Yüksek Okullar›n› da yeniden düzenleyip cazip hale getirmek için
çal›flmalar yürütüyoruz.

Son dört buçuk y›lda okuma yazma bilmeyen 1 milyon
kifliye okuma yazma ö¤retilmifltir.
Mümkün olan en k›sa zamanda, okuma yazma bilmeyen vatandafllar›m›zdan yafl› ve
sa¤l›¤› müsait olanlar›n tamam›na okuma yazma ö¤retmek için gayret gösterece¤iz.

Yine özürlü olup da okul ça¤›nda olanlar›n hepsini e¤itim sistemine dahil etmeyi de
görevimiz biliyoruz.

Bütün ö¤retmenlerimizin Biliflim Teknolojisini e¤itimi destekleyici bir unsur olarak
kullanmas›n› arzuluyoruz.
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E¤itime ayr›lan bütçeyi oransal olarak AB standartlar›na ulaflt›rmak için ad›mlar›m›z›
h›zland›raca¤›z.

Her zaman söylüyoruz, ö¤retmenlik mesle¤i ülkeler için
en kritik mesleklerin bafl›nda geliyor.
Ne yaz›k ki bu önemli mesle¤in mensuplar› olarak ö¤retmenlerimiz uzun y›llar boyunca
lay›k olduklar› ilgi ve deste¤i Türkiye’yi yönetenlerden göremediler.

Biz bu konuda samimiyetle gayret gösteriyoruz, yeni kariyer sistemiyle ö¤retmenlik
mesle¤ini çok daha cazip bir meslek haline getirmek, ö¤retmenlerimizin hayat standartlar›n›
yükseltmek için ne gerekiyorsa ad›m ad›m yap›yoruz.

Mesela ö¤retmenlerimizin konut sahibi olabilmeleri için gelifltirilen projeler
gündemimizdedir.

Daha birçok hedefimiz, projemiz var, ama bu anlaml› ve heyecanl› günde ayr›nt›larla
daha fazla vaktinizi almak istemiyorum, e¤itimcilerimizle s›k s›k bir araya gelece¤iz, s›ras›
geldikçe hepsine ayr› ayr› de¤inme f›rsat› bulaca¤›z..

Bütün bunlar› kuflatan as›l hedefimiz, e¤itim sistemimizi  dünyan›n geliflme h›z›na ayak
uydurabilen bir kaliteye tafl›yarak, çocuklar›m›z› ayd›nl›k gelece¤e kavuflturacak  daha
iyi fiziksel imkanlara ulaflt›rabilmektir.

Önemli mesafeler ald›k, bundan sonras›n›n daha da ayd›nl›k olaca¤›na inan›yorum.

Bu umutla, bu heyecanla 2007-2008 e¤itim ö¤retim y›l›n›n e¤itim camiam›za,
ö¤retmenlerimize, ö¤rencilerimize ve ülkemize hay›rlar, muvaffakiyetler getirmesini bir
kere daha temenni ediyorum.

Ö¤rencilerimizden yar›nlara mutlaka umutla, heyecanla bakmalar›n›, kendilerini gelece¤e
çok iyi haz›rlamalar›n›, yeni fikirlerden, yeni ufuklardan asla korkmamalar›n›, çok okumalar›n›,
çok ö¤renmelerini istiyorum.

Ö¤retmenlerimize her y›l oldu¤u gibi bu y›l da çok inan›yor, çok güveniyor, ö¤rettikleri
her harfle Türkiye’yi ayd›nl›k gelece¤ine bir ad›m daha yaklaflt›rd›klar›n› bilmelerini rica
ediyorum.

2007-2008 E¤itim-Ö¤retim y›l› ülkemize hay›rl› olsun.

Sizlere ve sizler arac›l›¤›yla bütün Türkiye’ye sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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POL‹S AKADEM‹S‹ E⁄‹T‹M YILI AÇILIfiI
18.09.2007

De¤erli Kardefllerim, Sevgili Gençler,

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Polis Akademisi’nin yeni e¤itim y›l›n›n ülkemize, milletimize, özellikle siz de¤erli
ö¤rencilerimize hay›rlar getirmesini diliyorum.

Ülkemizin en de¤erli e¤itim kurumlar›ndan birinin ö¤rencisi olma gururunu yafl›yorsunuz.

Ayr›ca yine, ülkemizin, Cumhuriyetimizin en köklü ve en flerefli teflkilatlar›ndan birinin,
Türk Polis Teflkilat›n›n birer üyesi olma yolunda emin ad›mlarla ilerliyorsunuz.

Bununla ne kadar övünseniz, ne kadar iftihar etseniz  azd›r.

Üzerinizdeki üniforma, ülkemizin,  milletimizin, demokrasimizin, özgürlü¤ümüzün,
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, istikrar›m›z›n teminat›d›r.

Tam 162 y›ld›r, milli güvenli¤imizin, huzur ve esenli¤imizin önemli bir bölümünü Polis
teflkilat›m›z sa¤l›yor.

Bu teflkilat›n sayg›nl›¤›, iflte bu s›n›flardan, amfilerden, dersliklerden yetiflen siz ve sizin
gibi vatan evlatlar› sayesinde tam 162 y›l hiç bozulmadan, y›pranmadan korunmufltur.

Bu nedenle de, sizlere ve sizlere emek veren tüm yetkililere, tüm ö¤retmenlerinize
milletim ad›na flükranlar›m› iletmek istiyorum.

Sevgili Ö¤renciler, De¤erli Arkadafllar,

Sizlerin de yak›ndan takip etti¤i gibi, bugün dünyam›z, art›k küresel bir köye dönüflmüfl
durumdad›r.

Kitle iletiflim araçlar›n›n sa¤lad›¤› bu yak›nl›k, sermayenin ve bilginin  küreselleflmesine
zemin haz›rlad›¤› kadar, terör ve güvenlik sorunlar›n›n da küreselleflmesini beraberinde
getirmifltir.

Bugün, art›k dünya üzerindeki her ülke, küresel terör tehditine aç›k bir hale gelmifl
durumdad›r.

Devletimizin vatandafllar›yla bütünleflmesine, halk›m›z›n
huzur içinde gelece¤e emin ad›mlarla yürümesine kimse
engel olamayacakt›r.
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Çalkant›l› bir co¤rafyada bulunan ülkemiz, bu tehdidi zaman zaman en s›cak ve en a¤›r
flekilde hissetmifltir..

Ne yaz›k ki, baz› ülkeler, bir gün kendilerine de yönelebilecek olan bu tehdide karfl›
bigane kalmakta, tüm dünyay›, tüm insanl›¤› tehdit eden teröre karfl› gerekli önlemleri
almak konusunda isteksiz davranmaktad›r.

Oysa her zaman söylüyoruz, burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum: Terörün iyisi
kötüsü olamaz. Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü mant›¤›yla terörle mücadele
edilemez.

Terörist örgütleri do¤rudan ya da dolayl› olarak destekleyerek, en az›ndan terör ve terörist
karfl›s›nda sessiz kalarak, bu insanl›k suçunun önüne geçilemez.

Bugün Amerika Birleflik Devletlerinde, ‹ngiltere’de, ‹spanya'da, Türkiye’de masum
insanlara kasteden terör, e¤er önü al›namazsa, yar›n baflka ülkelerde, baflka büyük
flehirlerde boy göstermeye çal›flacakt›r.

Biz diyoruz ki, gelin, bu insanl›k suçuna karfl› birlikte mücadele edelim. Biz diyoruz ki,
gelin, bizim hakl› mücadelemize destek verin.

Biz diyoruz ki, gelin,  çocuklara, masum insanlara kasteden, yuvalar› y›kan, flehirleri,
sokaklar› kan gölüne çeviren bu sald›r›lara birlikte dur diyelim.

Aksi takdirde bizi yakan atefl, birgün sizin de oca¤›n›za düflebilir. Bize yönelen bombalar,
bize yönelen silahlar, bir gün döner, sizi de vurabilir.

Dünya bunu böyle görmek zorundad›r. Tüm ülkeler, tek tek bunu böyle görmek zorundad›r.

Küresel terörün bu boyutunu göremeyenler çok a¤›r
bedeller ödemeye de mahkum kalacaklard›r. Küresel
terörle mücadele etmenin yolu, küresel iflbirli¤i yapmakt›r.
Teröre karfl› ortak bir mücadele ortaya koymak, ortak bir
durufl sergilemektir.
Teröre karfl› dayan›flma ve yard›mlaflman›n temel flart› ise bu mücadelede samimi olmak,
taz›ya tut tavflana kaç dememektir.

Türkiye nas›l dünyan›n dört bir köflesine asker gönderdiyse, teröre karfl› samimi bir durufl
sergilediyse, insani amaçl› operasyonlara destek verdiyse, böyle net bir tav›r tak›nmakt›r.

Bir k›s›m örgütleri terörist ilan etmek yetmiyor, bu örgütlerle ve yan kurulufllar›yla etkin
bir mücadele vermek gerekiyor.

fiunu herkes bilmelidir ki, Türkiye, kendisine yönelen terörist unsurlara  karfl› sonuna
kadar mücadele etme azim ve kararl›l›¤›na sahiptir.
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De¤erli Kardefllerim,

Bu vesileyle flunu özellikle ifade etmek istiyorum:

Türk Polisi, Türk Polis Teflkilat›, tarihi boyunca birli¤imize, istikrar›m›za, güvenli¤imize
yönelik her türlü sald›r›y› bertaraf etme konusunda dünyan›n takdirini kazanan bir
mücadele içinde olmufltur.

‹flte en son Ankara’da, gerçekleflme f›rsat› bulamadan tespit edilen sald›r› giriflimi,
polisimizin bu konudaki tecrübesinin de somut bir göstergesi olmufltur.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Türkiye, geride b›rakt›¤›m›z 5 y›l içinde, her alanda dünyan›n takdirini kazanan bir at›l›m›n
içinde olmufltur.

Demokratikleflme konusunda, uluslararas› iliflkilerde, ekonomide, güvenlik ve istikrar›n
sa¤lanmas›nda, önemli ad›mlar att›k, önemli kazan›mlar sa¤lad›k.

Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün gösterdi¤i muas›r medeniyetler
seviyesinin üzerine ç›karma konusundaki çabam›z, ayn›
heyecanla, ayn› kararl›l›kla devam ediyor.
Dikkat ediniz, istikrar yoksa, güvenlik yoksa, ne demokratikleflme konusunda, ne
ekonomide, ne de di¤er alanlarda baflar› sa¤lamam›z mümkün de¤ildir.

Demokratikleflme ekonomik kalk›nmaya zemin haz›rlayacak, ekonomik kalk›nma da
Türkiye’nin içte ve d›flta güvenli, istikrarl›, güçlü bir ülke olmas›n› sa¤layacakt›r.

Bizim, bunlar›n hiç birinden taviz vermemiz mümkün de¤ildir.

Çünkü bunlar içiçe geçmifl, birbirini destekleyen, birbirini var eden, zincirleme olarak
birbirini etkileyen kavramlard›r. Türkiye, geçmiflte yüksek ve belirsiz enflasyon nedeniyle
çok a¤›r sosyal bedeller ödemifltir.

Enflasyonla mücadelede baflar› sa¤lanamad›¤›nda, Türkiye’de göç artm›fl, yoksulluk
artm›fl, gelir da¤›l›m›ndaki uçurum artm›fl, suçlarda ve terörde t›rmanma gözlenmifltir.

Ayn› flekilde iflsizlik, ayn› flekilde yüksek faiz oranlar›...

Bunlar sadece birer ekonomik kavram de¤ildir. Bunlar, sosyal yap›m›z›, istikrar›m›z›,
kalk›nmam›z›, ilerlememizi ve tabii ki güvenli¤imizi yak›ndan ilgilendiren konulard›r.

Bunlar›n hepsini bir arada, bütünlüklü olarak düflünmek ve buna göre politikalar belirlemek
zorunday›z.

‹flte bu noktada sizlere, de¤erli polislerimize çok önemli sorumluluklar düflmektedir.

Ülkemizin güvenli¤inin korunmas›nda, Devletle milletin kaynaflmas›nda.
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Adaletin, eflitli¤in, demokrasinin yerleflmesinde ve gerçekleflmesinde, sizlere önemli
sorumluluklar düflmektedir.

‹nan›yorum ki sizler, bu a¤›r sorumluluklar› hakk›yla yerine getirmek konusunda, 162 y›l
boyunca oldu¤u gibi bugün ve gelecekte de kararl›l›k içinde olmaya devam edeceksiniz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Herkes flunu çok iyi bilsin ki, birlik ve beraberli¤imizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Devletimizin vatandafllar›yla bütünleflmesine, halk›m›z›n huzur içinde gelece¤e emin
ad›mlarla yürümesine kimse engel olamayacakt›r.

fiu salonda bulunan de¤erli kardefllerim, onlarla birlikte Türkiye’nin dört bir yan›nda
fedakarca görev yapan tüm polis kardefllerim, dün oldu¤u gibi bugün de, yar›n da
Türkiye’nin teminat› olmaya devam edeceklerdir.

Bu vesilesiyle, aziz vatan›m›z›n dört bir yan›nda fedakârca görev yapan bütün emniyet
mensuplar›m›z› yürekten kutluyorum.

Milletimizin sürdürdü¤ü medeniyet yolculu¤u boyunca
flehitlerimizin aziz hat›ras›n› daima canl› tutacak, asla
unutmayaca¤›z.
Onun için de topraklar›m›z, birlik ve beraberli¤imiz üzerinde karanl›k emeller besleyenlerin
hevesleri her zaman kursaklar›nda kalacakt›r.

Kimsenin Türkiye’yi karanl›¤a sürüklemesine izin veremeyiz, vermeyece¤iz.

Türkiye, milletiyle, devletiyle her türlü hileyi, tuza¤› bozacak, terörü bertaraf edecek
güce ve iradeye sahiptir.

Bunu da, sizlerle, emniyet teflkilat›m›zla, silahl› kuvvetlerimizle, bütün kurumlar›m›z›n
eflgüdümü ve milletimizin dayan›flmas›yla gerçeklefltirece¤iz.

Bu vesileyle sizleri bir kez daha kutluyor, flahs›n›zda Türk Polis Teflkilat›’na flükranlar›m›
sunuyorum.

Ayr›ca  baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu millet, bu vatan, bu bayrak
için can›n› feda eden bütün flehitlerimizi minnetle, rahmetle an›yor,  kahraman gazilerimize
de en derin flükranlar›m› sunuyorum.

Ayr›ca yeni ders y›l›nda hepinize baflar›lar diliyor, hepinize sevgilerimi sunuyor, e¤itiminizde
eme¤i geçen, görev alan herkese de bu vesileyle teflekkürlerimi iletiyorum.

Yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›z hay›rl› olsun...
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Biz, bu vatana, bu bayra¤a ezeli bir sadakat yeminiyle
ba¤l›y›z! fiehitlerimizi omuzlar›m›zda, dualarla cennete
u¤urlad›k. Evlatlar›m›za uzanan namlular›, terörün hain
hançerini gerisin geri f›rlataca¤›z!

KOCAEL‹ 2. AÇILIfi BAYRAMI 
27.10.2007

Kocaeli’nin Sayg›de¤er Güzel ‹nsanlar›, Sevgili Vatandafllar›m, 

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Kocaeli’nin çal›flkan halk›n›, çal›flkan yöneticilerini yürekten tebrik ederek sözlerime
bafll›yorum.

Yaflad›¤›m›z hüzünlü günlerin aras›nda Kocaeli umutlar›m›z› yeflertiyor, sevinçlerimizi
büyütüyor, gelece¤e güvenle bakmam›z› sa¤layan eserler infla ediyor.

Baflbakan olarak 14’ncü kez geldi¤im Kocaeli’nde bugün bir AÇILIfi BAYRAMI’n›
kutluyoruz.

Bundan 11 ay önce 19 Kas›m 2006 tarihinde B‹R‹NC‹ AÇILIfi BAYRAMI dolay›s›yla
Kocaeli’nde tam 99 tane tesisimizi hizmete açm›fl, bu güzel flehrimize 99 tane eser
kazand›rm›flt›k.

Dünya çap›nda bir eser olan SEKA PARKI ve DER‹NCE TÜNEL‹’nin aç›l›fl törenlerinde
“çal›flma azmimizin artarak devam edece¤ini, çal›flarak flehirlerimizi ve ülkemizi daha
mamur hale getirece¤imizi” söylemifltik.

‹flte Büyükflehir Belediyemiz, hizmet üreten kadrolar›m›z, geceli gündüzlü çal›flarak ç›tay›
daha çok yukar›ya ç›kard› ve bugün Kocaeli’ne tam 111 tane yeni eser kazand›r›yoruz.

Demek ki, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin temel ilke edindi¤i sloganda söyledi¤i gibi
ÇALIfiINCA OLUYOR.

Çal›fl›nca Oluyor…

Çünkü, hak ve hakkaniyet duygusuyla çal›flanlar›n emekleri, al›nterleri bereketleniyor.

Çal›fl›nca oluyor…

Çünkü emanet ehline verilince emanete ihanet edilmiyor, halka hizmeti hakka hizmet
bilenler yüksek bir mesuliyet duygusuyla hareket ediyor.

Çal›fl›nca Oluyor…
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Çünkü, al›nterini en kutsal de¤er olarak gören kadrolar halk›n derdini dert ediniyor.

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin ispatlad›¤› gibi… Hükümetimizin ispatlad›¤› gibi…

Türkiye Cumhuriyeti’nin 60. Hükümetinin Baflbakan› olarak bu eserlerle ve bu eserleri
insan›m›za kazand›ran kadrolarla gurur duyuyorum.

Bugün Kocaeli olarak çok sevinçliyiz ama, millet olarak ne yaz›k ki bir burukluk içindeyiz.

Milletçe bir yürek s›z›s›, bir yürek ac›s› duyuyoruz. Gencecik flehitlerimizin ac›s›yla
yüre¤imiz parçalan›yor.

Do¤udan Bat›ya, Kuzeyden Güneye 70 milyon insan›m›z›n duydu¤u bu ac›n›n ad›, evlat
ac›s›d›r. Bu derin ac›y› bize yaflatan ihanet çetesi ve o terör çetesine güç verenler
muhakkak ektiklerini biçeceklerdir.

Milletimiz yediden yetmifle metin olsun, emin olsun. Emin olun ki, bütün hevesleri
kursaklar›nda kalacakt›r.

1 tek Mehmetçi¤i, 1 tek evlad›m›z›, bir gram topra¤›m›z› ezdirmeye tahammülümüz
yoktur, kalmam›flt›r.

Bunu herkes böyle bilsin! Bu ac›lar, bu kederler bizi birbirimize daha da yak›nlaflt›r›yor.

Tek vücut olduk, tek millet, tek yürek olduk! Yaflama azmimizi k›ramazlar, bu ülkeye
aflkla ba¤l›l›¤›m›z› zedeleyemezler!

Kardefllik iklimimizi, dayan›flma ruhumuzu bozmaya asla muktedir olamazlar.

Biz, bu vatana, bu bayra¤a ezeli bir sadakat yeminiyle ba¤l›y›z! fiehitlerimizi omuzlar›m›zda,
dualarla cennete u¤urlad›k. Evlatlar›m›za uzanan namlular›, terörün hain hançerini gerisin
geri f›rlataca¤›z! Hain emeller kursaklar›nda, hain planlar ellerinde kalacak, tüm menfi
senaryolar bofla ç›kacak.

Masum hiçbir vatandafl›m›za zarar vermeden, hiçbir vatandafl›m›z›n yekdi¤erine yan
gözle bakmas›na f›rsat vermeden, Milletçe yekpareli¤imizi, bütünlü¤ümüzü, kardeflli¤imizi
koruyarak terörle mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Müsterih olunuz aziz kardefllerim! Herkes müsterih olsun.

Omuzlar›m›zdaki emaneti, yüreklerimizdeki yükü
sadakatle tafl›yoruz, tafl›yaca¤›z. Yüce Allah bizimledir,
aziz flehitlerimiz bizimledir. 70 milyon insan›yla, bu ülkenin
flehir meydanlar› da, köyleri de, da¤lar› da bizimdir!
Allah’›n izniyle, milletimizin manevi dokusu ve sa¤lam kumafl› zedelenmeden, devletimizin
dirlik ve düzeni bozulmadan sonsuza kadar böyle olacakt›r.
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De¤erli Kardefllerim, Benim Azimli, Üretken, Güzel Vatandafllar›m;

Türkiye büyük, güçlü ve sayg›n bir ülkedir. Türkiye her gün gücüne güç katmaktad›r.

Sadece ekonomisiyle de¤il, demokrasisiyle, dünyada artan sayg›nl›¤›yla, siyasal ve sosyal
istikrar›yla, askeri ve toplumsal gücüyle de bu gücünü aç›¤a vuruyor.

Bugün bizi Kocaeli’nde bir araya getiren Aç›l›fl Bayram› da iflte bu yüksek enerjimizin
ispat›d›r.

Türkiye’nin bütün flehirlerinde bu dinamizm, bu hizmet aflk› halk›m›z›n y›llarca ertelenen
özlemlerine son veriyor. Hükümet olarak, Baflbakan olarak art›k tek tek aç›l›fllara
yetiflemiyoruz.

Bak›n›z, bir tek flehirde tam 111 yat›r›m›n ayn› anda hizmete aç›lmas› ne demek?

Bu flehirde iflleyen zihinler, iflleyen gönüller, iflleyen eller var demek!

Aç›l›fl Bayram›, çok güzel, çok isabetli bir isim. Tebrik ediyorum. Zira, tam 362 milyon
YTL’lik yat›r›m yap›lm›fl.

Hat›rlars›n›z, eskiden, çok de¤il bundan befl sene evvel, bu büyük mebla¤lar› yolsuzluk
haberlerinde, içi boflalt›lan banka haberlerinde duyard›k.

fiimdi hamd olsun, ülkemizin kaynaklar› vatandafl›m›z›n hizmetine sunuluyor.

Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 flehri bir bir mamur hale getiriliyor.
Emekler, paralar, mesailer hizmet için sarf ediliyor!
Bu da bize bayram sevinci, bayram hoflnutlu¤u yaflat›yor. fiükürler olsun!

K›ymetli Vatandafllar›m,

Kocaeli Türkiye’nin örnek flehirlerinden biridir. Bu flehirdeki yüksek enerji bütün ülkemiz
için büyük bir ilham kayna¤›d›r. Hem bir sanayi flehri, hem de do¤al ve tarihî güzelliklere
sahip bir flehir.

Buradaki geliflmeler heyecan›m›za heyecan kat›yor, gelece¤e  daha çok güvenle bakmam›z›
sa¤l›yor.

Dünyan›n herhangi bir yerinden bir insan› Kocaeli’ne getirip flöyle bir gezdirdiniz mi,
hayran kalmamas› mümkün de¤ildir.

Çünkü hem onbinlerce insan›m›z› çal›flt›ran fabrikalar› var, hem ormanlar› var. Hem
Eskihisar Kalesi var, hem Mimar Sinan’›n eseri camileri var. Hem Sekapark’› var, hem
güzelim Körfezi var.

Biz de, hükümet olarak 24 Temmuz 2004’te Kocaeli’ne Büyükflehir statüsü verdik.
Böylece Kocaeli 3 y›l gibi k›sa bir zamanda, yüzümüzü güldüren, yüzümüzü a¤artan
at›l›mlar gerçeklefltirdi.
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De¤erli arkadafl›m ‹brahim Karaosmano¤lu’nun gayretleri semerelerini verdi.

Tabii ki, marifet iltifata tabidir ve bir yönetimin baflar›s› esas itibar›yla bir kadronun
baflar›s›d›r.

Belediye baflkan›m›z baflta olmak üzere Kocaeli’ndeki güçlü ekibini ve seçkin kadrosunu
yüreklerindeki aflk ve heyecandan dolay› can› gönülden tebrik ediyorum.

Kocaeli’nde, Türkiye’nin en çal›flkan insanlar›n›n yaflad›¤› flehirlerden birinde vazife
yap›yor! Çal›flkan insanlar, çal›flkan yönetimin niyetlerini, halini, hedeflerini gayet iyi
anl›yor. Hizmetlerin k›ymeti bilinince, takdir görünce, belediye yönetiminin de heyecan›
ve azmi art›yor.

‹flte bu sayede, Kocaeli bir ‘model flehir’ haline geldi.

De¤erli Kardefllerim,

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Merkezi idaremizin ve Büyükflehir Belediyemizin eserlerini
saysam, süremiz yetmeyecek.

Bu yüzden bir k›sm›na de¤inmek istiyorum.

Baflbakanl›k Toplu Konut idaremiz 81 vilayetimiz için bir can simidi oldu… Toplu Konut
‹daremiz, bugüne kadar dile kolay tam 140 bin haneyi flenlendirdi. Halihaz›rda devam
eden konut say›s› 283  bindir. Önümüzdeki Mart sonuna kadar da 200 bin konut bitirilmifl
olacak.

Bak›n›z bugün burada 764 konut sahibine, anahtarlar›n›
teslim ediyoruz. Bu konutlar›n 338’i alt gelir gruplar›na
ait vatandafllar›m›z içindir.
Yar›s› Ocak 2006’da, di¤er yar›s› A¤ustos 2006’da bafllam›fl ve Eylül 2007’de evler hak
sahiplerine teslim edilecek noktaya gelmifltir. Anahtarlar›n› alan aileler, anneler, babalar,
çocuklar güle güle, huzur içinde otursunlar…

Haneleri ebediyen flen olsun. Allah dert ve keder göstermesin.

ÇALIfiINCA OLUYOR dedi¤imiz fley iflte budur.

Bak›n›z Büyükflehir Belediyesinin eserleri Kocaeli’ni ne kadar modern bir flehir haline
getirdi.

Düne kadar Körfezine yaklafl›lmayan, çevre kirlili¤i yaflayan Kocaeli bugün bir deniziyle,
yeflil alanlar›yla bir zümrüt flehir haline gelmifltir.

Sadece bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z eserlere bak›n:

• Aslanbey Taçyaprak Evleri
• Umuttepe Duble Yolu ve köprülü kavflaklar›
• 5 adet köprülü kavflak
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• Orgeneral Memduh Ta¤maç k›fllas› er pavyonu
• Dilovas› Düzenli Depolama Tesisi
• 6 tane park aç›l›fl›
• 2 tane yürüyüfl yolu
• 17 adet dere ›slah›
• 32 adet içme suyu, kanalizasyon, ya¤mur suyu terfi sistemi
• 87 tane köy meydan›n›n düzenlenmesi

Evet tebrik ediyorum… Teflekkür ediyorum…

Türkiye’nin 81 vilayetinde bu güzelliklerin ço¤almas›n› diliyorum… 

Kocaeli’ndeki geliflmeler bunlardan ibaret de¤il.

• Kocaeli’nin art›k köylerine kadar do¤algaz götürülmesi,
• 50 bin kiflinin meslek kurslar›nda, KO-MEK’te ö¤renim görmesi,
• 7 bine yak›n konutun infla edilmesi,
• Körfez sular›n›n temizlenmesi ve Körfez’de deniz ulafl›m›n›n bafllamas›,
• 1000 kilometreyi aflk›n içme suyu hatt›n›n döflenmesi,
• Sahil düzenlemelerinin yap›lmas›,
• 2 milyon 200 bin a¤aç dikilmesi,
• Binlerce kilometre yepyeni yollar›n yap›lmas›,
• Kültür merkezlerinin ve spor tesislerinin aç›lmas›…

Bütün hizmetler, sizlere verilen de¤erin, sizlere duyulan sayg›n›n ispat›d›r.

Kocaeli’nin ilçeleri, Gebze, Karamürsel, Derince, Kand›ra, Gölcük, Karamürsel, ‹zmit,
ayn› çat› alt›nda yaflayan 7 kardefl gibi.

Her biri ayr› güzel. Her birinde ayr› bir dinamizm, hareket ve güzellik var.

Ve yakinen biliyorum ki, k›sa vadede, burada tüm Türkiye’yi ilgilendiren projeler hayata
geçirilecek.

Büyükflehir Belediyesi’nin TÜB‹TAK’la, Kocaeli Üniversitesi’yle ve büyük flirketlerle
ortaklafla yürüttü¤ü faaliyetler meyvelerini verecek.

O zaman yine sizlerle bayram edece¤iz. Kocaeli yine sevinçle afl›lanacak!

K›ymetli Kardefllerim,

Hizmet, çal›flkanl›k ve güler yüz, Kocaeli’nin niflan› olmufl. 111 eser Kocaeli halk›na
hay›rl›, u¤urlu olsun. Allah, birlikte nice Aç›l›fl Bayramlar› kutlamay› nasip etsin. Allah aziz
milletimizi ilelebed payidar k›ls›n.

Hepinizi en kalbî duygularla selaml›yor, sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
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Demokratikleflme konusunda, hak ve özgürlükler
konusunda, siyasi istikrar konusunda, d›fl politika
konusunda gerekli ad›mlar› atmasayd›k, Türkiye’nin
gecikmifl reformlar›n› kararl›l›kla yapmasayd›k, rakamlarda
da bu tabloyu elde edemezdik.

X. DIfi T‹CARET HAFTASI
31.10.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygularla selaml›yorum.

Bu y›l onuncusu düzenlenen D›fl Ticaret Haftas›’n›n baflar›l› geçmesini diliyor, eme¤i
geçen tüm arkadafllar›m›za teflekkür ediyorum.

D›fl ticaret konusunda, ülke olarak, millet olarak gö¤sümüzü kabartan bir tabloyla karfl›
karfl›yay›z.

10 Y›l önce D›fl Ticaret Haftas›’n›n ilki düzenlendi¤inde, ülkemizin toplam d›fl ticaret
hacmi 73 milyar dolar seviyesindeydi.

Bugün bak›yoruz, ulaflt›¤›m›z nokta 225 milyar dolar.

‹hracatta bu y›l 100 milyar dolar seviyesini aflaca¤›z dedik, çok flükür aflt›k.

Hiç flüphesiz bu, sizlerin baflar›s›d›r, siz de¤erli ihracatç›lar›m›z›n baflar›s›d›r ve her birinizi
ayr› ayr› tebrik etmek istiyorum.

2002 y›l›nda 36 milyar dolardan ald›¤›m›z ihracat› bugün 100 milyar dolara tafl›d›k.

Neredeyse 3 kat art›fl sa¤lad›k.

Ve flimdi diyoruz ki, Hedef, 500 milyar dolar.

‹nflallah 2023 y›l›nda, Cumhuriyetimizin 100. Kurulufl y›ldönümünde, Türkiye 500 milyar
dolar seviyesinde bir ihracat rakam›na ulaflm›fl olacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

fiunu özellikle vurgulamak istiyorum:

Bugün Türkiye’de, hemen her alanda elde etti¤imiz çarp›c› baflar›lar, birbirinden ba¤›ms›z
olarak gerçekleflen geliflmeler de¤ildir.

Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.
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Bugün e¤er, ihracatta 100 milyar Dolar seviyesini aflt›ysak, d›fl ticaret hacminde 225
milyar› yakalad›ysak, 500 milyar gibi iddial›, ancak ulafl›labilir bir hedefi önümüze koyduysak;
bu, ülkemizdeki di¤er sevindirici geliflmelerin etkisiyle, ayn› zamanda da onlar› etkileyerek
olmufltur.

Türkiye, son dönemde istikrarl›, kararl›, ayaklar› yere sa¤lam basan bir büyüme sürecine
girmifltir.

Yat›r›mc›m›z, üreticimiz, giriflimcimiz, ekonominin bütün aktörleri önlerini daha net
görebilir duruma gelmifl, bu da her alanda olumlu flekilde hissedilmifltir.

D›fl ticaretimizdeki, bu üç kata varan art›fl, bir yandan
büyüme oranlar›m›z› etkilerken, bir yandan da büyümedeki
bu istikrar ve güven ortam›, ihracat›m›z›n art›fl›n›
etkilemifltir.
Bütün bu geliflmeleri, bir bütün olarak ele almak zorunday›z.

Demokratikleflme konusunda, hak ve özgürlükler konusunda, siyasi istikrar konusunda,
d›fl politika konusunda gerekli ad›mlar› atmasayd›k, Türkiye’nin gecikmifl reformlar›n›
kararl›l›kla yapmasayd›k, rakamlarda da bu tabloyu elde edemezdik.

Öte yandan rakamlarla elde etti¤imiz bu olumlu tablo da, dönmüfl, demokratikleflmeyi,
insan haklar›n›, iç politikay›, d›fl politikay› etkilemifl ve bu uyum Türkiye’yi bugünlere
tafl›m›flt›r.

Bak›n›z!

2000 y›l›nda, komflu ve çevre ülkelerle d›fl ticaret hacmimiz, 20 milyar dolar. 2006
sonunda bu rakam 75 milyar dolar seviyesine ulaflm›fl.

Dikkatinizi çekiyorum, bu seviyelere Türkiye kendili¤inden gelmedi. Türkiye bu seviyeleri
tesadüfen yakalamad›.

Bu bir çaban›n, bir mücadelenin, bir gayretin, al›n terinin, göz nurunun ürünüdür.

‹lgili bakan arkadafllar›m›z, bürokratlar›m›z, özel sektördeki arkadafllar›m›z, sivil toplum
örgütlerimiz...

Ortaya koydu¤umuz hedefe tüm bu arkadafllar›m›z inand›lar, çal›flt›lar, çabalad›lar, ve
bu manzaray› ortaya ç›kard›lar.

Öte yandan izledi¤imiz aktif d›fl politika yine bu manzaran›n oluflumunu sa¤lad›.

Düflman üreten de¤il, dost kazanan; etraf›na duvarlar ören de¤il, duvarlar› y›kan, çat›flan
de¤il, do¤ru yolda uzlaflan bir politikan›n sonucudur bu manzara.

Baflbakan çok geziyor, Baflbakan uçaktan inmiyor diyenler, önce bu rakamlara bir
bakacaklar.
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Baflbakan iflte bunun için geziyor.

Ankara’da oturup kald›¤›n›z zaman, b›rak›n ‹ran’la, Rusya’yla, Yunanistan’la iliflkileri, yan›
bafl›m›zdaki Çank›r›’yla, Eskiflehir’le, Konya’yla bile iletiflim kuramay›z.

Bu iletiflimi kuracaks›n›z, diyalog ortam›n› sa¤layacaks›n›z, aktif olacaks›n›z ki, hem ticari
iliflkileriniz geliflsin, hem yat›r›mlar›n›z geliflsin.

Öyle, “Türkiye bölgenin güçlü ekonomisi olacak, bölgenin güçlü devleti olacak” demekle
olmuyor bu ifller.

Bu sözün, bu hedefin gere¤ini yerine getireceksiniz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bizim hükümet olarak vazifemiz, bunu her zaman söylüyorum, uygun zemini, elveriflli
ortam› oluflturmakt›r.

Biz, pürüzleri giderece¤iz, engelleri kald›raca¤›z, yol
açaca¤›z ve o yoldan, iflte ihracatç›m›z, yat›r›mc›m›z,
giriflimcimiz yürüyecek ve Türkiye’ye kazand›racak.
Biz uygun zemini oluflturaca¤›z, yabanc› yat›r›mc› gelecek, Türkiye’de yat›r›m yapacak,
üretim yapacak, istihdam sa¤layacak.

Bunu yaparken, bu zemini haz›rlarken de, temeli son derece sa¤lam atmam›z gerekiyor.

Nitekim bugün Türkiye, hamdolsun, bu sa¤lam zemine kavuflmufltur ve bu sa¤lam
zemin üzerinde ilerlemektedir.

Türkiye ekonomisi, art›k hiçbir dönemle k›yaslanamayacak kadar sa¤lam, güçlü, dayan›kl›,
dirençli bir zemin üzerinde yol almaktad›r.

Buran›n alt›n› özellikle çiziyorum...

Türkiye ekonomisine iliflkin, içerde ya da d›flar›da, hiç kimsenin en ufak bir flüphesi,
tereddütü olmas›n.

Bak›n hükümette 5 y›l›m›z› dolduruyoruz.

Önümüze hedefler koyduk, bu hedeflerden sapmad›k, taviz vermedik, en ufak bir rehavet
havas›na girmedik ve söylediklerimizin hep arkas›nda olduk.

Bundan sonra da, bu noktada en ufak bir taviz, en ufak bir gevfleme asla sözkonusu
olmayacak.

Beklenmedik geliflmeler olmas› durumunda da, Türkiye ekonomisi bu geliflmeleri aflacak
güçtedir, dirençtedir.

Bizatihi, bizim bugün sahip oldu¤umuz güçlü ekonomik yap›, bizim ayn› zamanda siyasi
gücümüzdür, diplomatik gücümüzdür.
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Gerekti¤inde bu gücü kullanmaktan da asla tereddüt etmeyece¤imiz, bilinmelidir.

Gere¤i neyse yapar›z, bundan asla çekinmeyiz.

Güvenli¤imiz, güçlü bir ekonomi için vard›r, ayn› flekilde güçlü ekonomi de güvenli¤imiz
için vard›r.

Ne birinden, ne de di¤erinden vazgeçmeyiz, geçemeyiz.

Huzurumuza, güvenli¤imize, birli¤imize yönelik her türlü sald›r› karfl›s›nda da gereken
neyse yapmaktan asla çekinmeyiz.

De¤erli arkadafllar›m,

Bizim d›fl ticarette hedeflerimiz belli ve bu hedefleri tutturmak konusunda da son derece
kararl›y›z.

Türkiye’nin, özellikle üretim ve ihracat potansiyelini en
etkin bir flekilde kullanabilmesini teminen, gerekli tüm
araçlar› en etkin flekilde kulland›k, kullanmaya da devam
edece¤iz.
Lokomotifi özel sektör olan d›fl ticarete kamu kurumlar›m›z, üniversitelerimiz ve konuyla
ilgili tüm kurulufllar gerekli deste¤i vermektedir ve vermeye de devam etmelidir.

42 binin üzerinde ihracatç› firma ve 2 binin üzerinde ihraç kalemine ulafl›lm›fl olmas›
zaten bu deste¤in en somut sonucudur.

Bizler de, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek, mevcut üretim kapasitesini art›rmak, istihdam
üzerindeki yükleri azaltmak, rekabet gücümüzü art›racak önlemler almak konusunda
üzerimize düfleni yapmaya devam edece¤iz.

Esasen bu konuda önemli bir mesafe kaydetmifl durumday›z, çal›flmalar›m›z bundan
sonras› için de sürecek.

Ben, bu duygularla, bir kez daha D›fl Ticaret Haftas›’n›n baflar›l› geçmesini diliyorum.

Tüm ihracatç›lar›m›za, tüm firmalar›m›za, gö¤sümüzü kabartacak rekorlar elde etmemizi
sa¤lad›klar› için teflekkür ediyorum.

Eme¤i geçen, katk› sa¤layan arkadafllar›m›z› da tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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Bizzat milletin kendisi, Türkiye’yi daha ileriye tafl›mak,
bayra¤› daha yükse¤e asmak, Türkiye’yi daha güçlü, daha
kalk›nm›fl, daha müreffeh bir noktaya ulaflt›rmak için
birbirine kenetlenmifl durumdad›r.

KAMU ARAfiTIRMALARI VAKFI “NASIL B‹R ANAYASA”
SEMPOZYUMU
01.11.2007

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

“Nas›l Bir Anayasa” bafll›kl› bu sempozyumun baflar›l› geçmesini diliyor, Kamu Araflt›rmalar›
Vakf›’na bu çok de¤erli giriflimlerinden dolay› teflekkür ediyorum.

Türkiye’nin sayg›n bilim adamlar›n›n, siyasetçilerinin, hukukçular›n›n ve gazetecilerinin
ortaya koyacaklar› görüfllerin, yeni bir anayasa çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› bu süreçte hepimize
›fl›k tutaca¤›, yol gösterece¤i inanc›nday›m.

Konuflmam›n hemen bafl›nda flunu ifade etmek istiyorum:

Bizim, bugün ve gelecek için ihtiyaç duydu¤umuz fley, ortak de¤er ve hedeflerimizin
flekillendirece¤i bir vizyon etraf›nda kenetlenmeyi baflarabilmektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl hedefi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vurgulad›¤› gibi
ça¤dafl medeniyet seviyesinin üzerine ç›kmakt›r.

Avrupa Birli¤i sürecinde gerçeklefltirdi¤imiz demokratik, idari ve iktisadi reformlar bu
amaca yöneliktir.

Cumhuriyetimizin temel de¤erlerini koruyarak ortak bir ideal ve hedef etraf›nda devlet-
millet kaynaflmas›n› sa¤lamam›z, hem önümüze ç›kan engellerin ortadan kald›r›lmas›,
hem de ça¤›n gerektirdi¤i dönüflümlerin daha h›zl› bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bunu baflard›¤›m›z anda, Allah’›n izniyle Türkiye’nin aflamayaca¤› hiçbir engel yoktur.

Esasen, köklü tarihimize bakt›¤›m›z zaman, bu söylediklerimin ne anlama geldi¤i çok
daha net olarak görülebilecektir.

Millet olarak, ortak hedefler için kenetlendi¤imizde, üzerimize gelen tüm tehditleri
bertaraf ettik, tüm engelleri aflt›k. Bu milletin Çanakkale Savunmas›nda gösterdi¤i
kahramanl›k, bunun en iyi örneklerinden biridir.



356

0 1  K A S I M  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Yine Kurtulufl Savafl›m›zda ortaya ç›kan milli mücadele ruhunu hat›rlayal›m.

Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhu,  bizi tek bir millet yapan de¤erleri en yüksek
seviyede ortaya koymufltur.

Diyorum ki, gelin bu de¤erlere s›ms›k› sar›lal›m; birbirimizi hiç bir ayr›m yapmaks›z›n
kucaklayal›m. Cumhuriyet tarihimiz boyunca, dayan›flma ruhu, kardefllik ruhu, birlik ve
beraberlik ruhu, önemli at›l›mlar› gerçeklefltirmemizde daima itici güç olmufltur.

Ayr›l›klar üzerinden, farkl›l›klar üzerinden, semboller
üzerinden yap›lan siyaset, Türkiye’ye hiçbir zaman, hiçbir
fley kazand›rmam›fl, tersine kaybettirmifltir.
Kim ne derse desin, bugün Türkiye her alanda, ekonomide, siyasette, d›fl politikada
tarihi at›l›mlara imza atmaktad›r.

Türkiye bu at›l›mlar› topyekûn milletiyle, milletin coflkusuyla, milletin heyecan›yla,
dinamizmiyle gerçeklefltirmektedir.

Bizzat milletin kendisi, Türkiye’yi daha ileriye tafl›mak, bayra¤› daha yükse¤e asmak,
Türkiye’yi daha güçlü, daha kalk›nm›fl, daha müreffeh bir noktaya ulaflt›rmak için birbirine
kenetlenmifl durumdad›r.

E¤er milletin bu coflkusunu görebilirsek, e¤er bu heyecan› hissedebilirsek, e¤er milletin
sevincini milletle paylaflabilirsek, iflte o zaman, Türkiye’ye yönelik tehditlerin ne anlama
geldi¤ini, neyi hedefledi¤ini de görebiliriz.

Bizim birli¤imize, bizim kardeflli¤imize, bizim ortak heyecan›m›za, ortak vizyonumuza
kastedenler, topluma nefret tohumlar›, ayr›l›k tohumlar› saçarak bu kirli emellerine
ulaflabileceklerini san›yorlar. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, yan›l›yorlar!

Bak›n iki gün önce Cumhuriyetimizin 84. Kurulufl coflkusunu hep birlikte yaflad›k.

7’den 70’e tüm Türkiye, bu coflkuyu paylaflt› ve heyecan›n› bir bayram havas›nda
gösterme imkân›n› buldu. Teröre ve terör destekçilerine verilmifl bundan daha güzel bir
cevap olamaz.

Elbette tepkimizi ortaya koyaca¤›z. Bundan daha tabii bir fley yoktur.

Ancak bunun ölçüsü kaçarsa, bu bir tahrik boyutuna var›rsa, tepkiler kardeflli¤imize,
birli¤imize, beraberli¤imize yönelirse, iflte o zaman aram›za nifak ekenleri sevindirmekten
baflka bir fley ç›kmaz ortaya.

Biz, tam tersine çok daha fazla kenetlenecek, çok daha fazla birlik, beraberlik, kardefllik
içinde olaca¤›z.

Do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye hepimizi saran bu duygu birli¤ini mutlaka korumak
ve derinlefltirmek durumunday›z.
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Her türlü at›l›m›n temelinde birbirine güvenen ve ortak bir bilinç üreten insanlar›n ortak
bir sinerji ortaya ç›karabilmesi vard›r.

Biz birbirimize güvendi¤imiz, birbirimizden flüphe duymad›¤›m›z, birbirimize güç katt›¤›m›z
sürece baflaramayaca¤›m›z ifl yoktur.

Her türlü geliflmenin ve ilerlemenin zemini ise demokratik sistemin kökleflerek, sa¤l›kl›
bir flekilde ifllemesi, temel hak ve özgürlüklerin varolabilmesidir.

Demokratik özgürlükler ve hukuk devleti normlar›n›n kuvvet bulmas›, geliflme için temel
flartt›r.

Türkiye’nin son dönemde gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar›n alt›nda ayn› zamanda demokratik
alanda kaydedilen iyileflmelerin etkisi vard›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün art›k, geliflen, ilerleyen, dünyayla entegre olan Türkiye’de, yeni bir anayasan›n
yap›lmas› konusunda genifl tabanl› bir mutabakat›n olufltu¤unu hepimiz biliyoruz.

Türkiye, halk›n ihtiyaçlar›na ve beklentilerine karfl›l›k
veren, evrensel de¤erler ve demokratik hukuk devleti
anlay›fl›n› yans›tan, iç tutarl›l›¤› olan, dünyayla uyumlu
bir Anayasa’y› hak etmektedir.
Milli iradenin tezahürü olan, sivil ve demokratik bir anayasa yine milli iradenin kabulüyle
yürürlü¤e girmelidir.

Bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z, 1982’den bu yana elefltirilen, zaman içinde çok fazla
de¤iflikli¤e u¤rad›¤›ndan iç bütünlü¤ü kaybolan mevcut anayasa yerine, tüm toplumsal
kesimlerin alt›n› çiziyorum, tüm toplumsal kesimlerin içine sindirece¤i ve en genifl
uzlaflmayla haz›rlanacak yeni bir anayasaya ulaflmakt›r.

Bildi¤iniz gibi 1982 Anayasas›, bugüne kadar birçok kez revizyona u¤ram›fl, yaklafl›k üçte
biri de¤ifltirilmifltir. Dolay›s›yla mevcut anayasam›z›n iç bütünlü¤ü bozulmufltur.

Bizim hareket noktam›z bugüne kadar farkl› kesimlerden gelen tüm elefltirileri dikkate
alarak, yine tüm kesimlerin içine sinecek bir metin ortaya koyabilmektir.

Bu anayasa, her bir vatandafl›m›z›n hassasiyetlerini, cumhuriyetimizin demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olma nitelikleriyle milletimizin temel de¤erlerini korumay›
esas alacakt›r.

Elbette yeni anayasam›z en genifl mutabakatla haz›rlanacak ve nihayetinde milletimizin
onay›na sunulacakt›r.

Taslakla ilgili art›k son aflamaya gelmifl bulunuyoruz. Biz, Ak Parti olarak, önümüzdeki
günlerde tasla¤›m›z› kamuoyuna aç›klayaca¤›z.



358

0 1  K A S I M  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Bunun ard›ndan da beklentimiz, bu tasla¤›n kamuoyunda, en genifl flekilde tart›fl›lmas›,
görüfllerin, önerilerin, elefltirilerin dile getirilmesi olacakt›r. Bu konuda zaten bir süredir
kamuoyunda tart›flmalar yap›l›yor. Bunlar›n hepsini dikkate ald›k, almaya devam edece¤iz.

Bugün burada yap›lacak çok de¤erli tart›flmalar, ortaya ç›kacak görüfller de yine
arkadafllar›m›z taraf›ndan dikkatle izlenecek ve de¤erlendirilecektir.

Bundan sonras›nda da, yap›lacak bilimsel toplant›lar, yap›lacak katk›lar, dile getirilecek
elefltiriler, bize ›fl›k tutacak, tasla¤›m›z›n flekillenmesine yard›m edecektir.

Ne kadar fazla uzlaflma sa¤layabilirsek, ne kadar büyük bir konsensus sa¤layabilirsek,
inan›yorum ki o kadar baflar›l› olaca¤›z.

Bu süreç, benim “büyük uzlaflma” dedi¤im mutabakat zeminine ulaflmak için iyi bir
f›rsat olacakt›r.

Elefltiri noktas›nda erken davranan, adeta dereyi görmeden paçalar› s›vayarak, bir bardak
suda f›rt›na koparmak isteyenler oldu. Ben, bunlar› da anlay›flla karfl›l›yorum.

Ancak baz›lar›n›n, ifli adeta  bir  niyet okumaya  dönüfltürmüfl olmas›, son derece
üzücüdür. Ortada bizim nihai bir tasla¤›m›z yok.

Çok de¤erli bilim adamlar›m›z›n haz›rlad›¤› ve bize sundu¤u bir ilk taslak var.

De¤erli Arkadafllar›m,

Biraz önce de belirtti¤im gibi, biz, önümüzdeki günlerde tasla¤›m›z› aç›klayaca¤›z.

Bu tasla¤›n en genifl flekilde tart›fl›laca¤›na ve mümkün olan en genifl mutabakatla son
fleklini alaca¤›na inan›yorum.

Ben bugün yeni bir anayasa çal›flmas›yla ilgili olarak bu temel yaklafl›m›n d›fl›na ç›kan
bir de¤erlendirme yapmak yerine sizlerin eski tart›flmalara kilitlenmeden, belli konulara
hapsolmadan,  özgürce tart›flmas›na, öneriler gelifltirmesine imkan vermek istiyorum.

‹nan›yorum ki, bu flekilde daha verimli, daha yararl› bir tart›flma ortam›na kavuflmufl
oluruz.

Tüm kurumlar›m›z›, kurulufllar›m›z›, uzmanlar›m›z›, akademisyen, hukukçu ve
gazetecilerimizi, yap›c› elefltiriye ve katk› sa¤lamaya bu vesileyle davet etmek istiyorum.

Özellikle sivil toplum örgütlerimizi de bu çal›flmalara dahil olmaya ça¤›r›yorum.

Ça¤dafl Türkiye’ye, güçlü Türkiye’ye yaraflan bir Anayasa, yine bizzat Türkiye taraf›ndan,
bu millet taraf›ndan flekillendirilecek ve uygulamaya konulacakt›r.

‹nan›yorum ki, yeni Anayasa Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma hedefine daha
da yak›nlaflt›racakt›r.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, sempozyuma bir kez daha baflar›lar diliyor,
katk› sa¤layan herkese teflekkür ediyorum.
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Türkiye, Avrupa Birli¤inin demokratik ve ekonomik
kriterlerini, her fleyden önce kendi ihtiyaçlar› için,
insanlar›n›n yaflam standard›n› yükseltmek için
istemektedir.

AK PART‹ KADIN KOLLARI BAfiKANLI⁄I TARAFINDAN
DÜZENLENEN

“TAM DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N ELELE” SEMPOZYUMU
09.11.2007

De¤erli Misafirler,

Kad›n Kollar› Baflkanl›¤›m›z›n De¤erli Mensuplar›, Aziz Dostlar,

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

Kad›n Kollar› Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan düzenlenen “Tam Demokrasi ‹çin Elele” bafll›kl›
sempozyumun baflar›l› geçmesini diliyorum.

Bu sempozyum, Türkiye’nin demokratik aç›dan fevkalade önemli yap›sal dönüflümlerden
geçti¤i bir süreçte  yap›ld›¤›ndan dolay› çok anlaml›d›r.

Her fleyden önce, partimizde haz›rl›klar› devam eden yeni anayasa tasla¤›n›n haz›rlanmas›
çal›flmalar›, toplumun bütün kesimlerinin görüfl ve önerileri de dikkate al›narak devam
etmektedir.

Di¤er taraftan, Avrupa Birli¤i Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu yay›nlam›flt›r. Eskiden
ilerleme raporunda sayfalarca Türkiye’nin eksikleri ve yapmas› gerekenler s›ralan›rken,
flu andaki elefltiriler reformlar›n yeteri kadar h›zl› devam etmedi¤iyle s›n›rl›d›r. 

Sadece bu fark bile, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i standartlar›nda bir demokrasiyi tesis etme
yolunda kat etti¤i mesafeyi göstermeye yeterlidir.

Türkiye'nin son aylarda Genel seçimlere ve Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerine endekslenmesi,
Avrupa Birli¤i sürecinde gereken dönüflümlerin ister istemez biraz yavafllamas›na sebep
olmufltur.

Ancak bu konuda siyasi iradenin kararl›l›¤› ve azmi tamd›r, yeni yasama dönemiyle birlikte
çal›flmalar da h›z kazanmaya bafllam›flt›r.

Aç›klanan raporda Türkiye'nin kat›lmad›¤› hususlar mevcuttur, ancak özellikle terörle
mücadele konusunda Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye verdi¤i deste¤e teflekkür ediyoruz.
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Bu deste¤in sadece ka¤›t üzerinde kalmamas›n›, bütün üye ülkeler nezdinde fiili sonuçlar
do¤uracak politikalar haline dönüflmesini istiyoruz.

Terör örgütünün en büyük deste¤i Avrupa ülkelerindeki yandafllar›ndan ve onlar›
destekleyen çeflitli yerel kurulufllardan ald›¤› bilinen bir gerçektir. 

Türkiye’nin terörle mücadelesi, sadece kendi topraklar›n› savunma amac›yla s›n›rl› de¤ildir.

Türkiye’nin terörle mücadelede elde edece¤i baflar›, bütün dünyada terörü bir yöntem
olarak kullanarak sonuç almaya çal›flan örgütlerin cesaretini k›racak, sorunlar›n demokrasi
ve hukuk içinde çözülmesinden baflka kabul edilebilir meflru bir yol olmad›¤›n› ortaya
koyacakt›r.

Dile¤imiz, AB yetkililerinin, ilerleme raporu vesilesiyle Türkiye’nin terörle mücadele
konusundaki çabalar›na verdikleri deste¤i samimiyetle ve gelifltirerek devam ettirmeleridir.

De¤erli misafirler,

‹lerleme raporunda yer alan elefltirilerin bir bölümü, zaten bizim de gündemimizde olan,
haz›rl›klar›n› yürüttü¤ümüz konular› içermektedir.

Dolay›s›yla, ilerleme raporundaki elefltirileri, bizim çal›flmalar›m›z›n ne kadar isabetli
oldu¤unu teyit eden ifadeler olarak de¤erlendiriyoruz.

Elbette bu raporda söyledi¤im gibi kat›lmad›¤›m›z bir tak›m ifadeler ve elefltiriler de yer
almaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nin müzakerelere bafllama sürecinde Türkiye’ye ç›kard›¤› zorluklar› ve
sonras›ndaki geliflmeleri dikkate ald›¤›m›zda, bu elefltirilerin tek tarafl› bir yaklafl›m› ifade
etti¤i söylenebilir.

Türkiye’nin yaflad›¤› s›k›nt›lar› dikkate almadan, mekanik bir yaklafl›mla olaylar›n
de¤erlendirilmesine art›k al›flt›¤›m›z için, üzerinde çok fazla durmak istemiyorum.

Ancak, her zaman ifade etti¤imiz bir hususu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

Türkiye, Avrupa Birli¤inin demokratik ve ekonomik kriterlerini, her fleyden önce kendi
ihtiyaçlar› için, insanlar›n›n yaflam standard›n› yükseltmek için istemektedir.

Türk halk›n›n daha çok demokrasiyi ve daha iyi ekonomik
imkanlar› hak etti¤i inanc›yla, bu çerçevedeki reformlar›,
Avrupa Birli¤i bize ne kadar zorluk ç›kart›rsa ç›karts›n,
kararl›l›kla devam ettirdik.
Bugün de, ayn› inançla çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Yeni bir anayasa haz›rlanmas›, bizden Avrupa Birli¤i’nin istedi¤i bir fley de¤ildir.

Avrupa Birli¤i, sadece anayasada de¤ifliklikler yap›lmas›n› yeterli görmektedir.
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Oysa biz, eklektik çözümlerin k›sa vadeli çözümler oldu¤una, sorunun as›l çözümünün
anayasan›n tümüyle de¤iflmesinden geçti¤ini gördü¤ümüz için, seçimlerden hemen
sonra bu çal›flmay› bafllatt›k.

Evrensel de¤erleri özümsemifl, ça¤dafl hukuk devleti anlay›fl›n› yans›tan, temel hak ve
özgürlükleri tamamen içinde bar›nd›ran bir anayasa, Avrupa Birli¤i sürecimiz aç›s›ndan
da yararl› olacakt›r.

Biz, anayasay› sadece kendi bafl›m›za haz›rlayal›m fleklindeki bir dayatmac› anlay›fla sahip
de¤iliz, zaten bu mümkün de de¤ildir.

Öyle olsayd›, bu anayasa de¤iflikli¤i tasar›s› Meclis’e çoktan gelmifl olurdu.

Biz, anayasan›n, gerçek anlamda Türk milletinin sorunlar›na çözüm getirecek bir platform
olmas›n› istedi¤imiz için, herkesin ve her kesimin görüfllerini alarak çal›flmaya nihai halini
vermenin çabas› içindeyiz.

Hatta, bu anayasa çal›flmas›ndan dolay› bizi insafs›zca elefltirenlerin görüfllerini dahi
de¤erlendiriyoruz.

De¤erli Misafirler,

‹nan›yoruz ki, millet olarak kenetlendi¤imiz ve ortak amaçlara do¤ru yöneldi¤imiz zaman
önümüzde hiçbir engelin durabilmesi mümkün de¤ildir.

Çanakkale’de, Kurtulufl Savafl›’nda, Cumhuriyetin kuruluflunda, daha sonraki dönemlerde
yaflanan demokratik ve ekonomik at›mlar›n hepsinde, bu birlik ve beraberlik anlay›fl›n›n
gücü aç›kça görülebilir.

Biz partimizde ve hükümet çal›flmalar›nda bu anlay›flla hareket ederken, Türkiye’de hala
farkl›l›klar, ayr›l›klar, ihtilaflar üzerinden sonuç alma çabas› içinde oundu¤unu da üzüntüyle
görüyoruz.

Bunlar› sadece biz de¤il, milletimiz de görüyor.

Milletimiz, seçimler baflta olmak üzere, kendisinin do¤rudan söz hakk› oldu¤u her
durumda, bu anlay›fl sahiplerine gerekli dersi veriyor.

Biz, milletimizin demokrasi, kalk›nma, adalet, kendisi ve
çocuklar› için daha iyi bir gelecek talebini tüm
çal›flmalar›m›z›n oda¤›na yerlefltirerek yolumuza devam
ediyoruz.
Milletimizin, her seçimde artarak devam eden deste¤i, yolumuzun do¤ru oldu¤unun en
bariz ifadesidir.

Esasen, son zamanlarda ülke gündeminin yeniden ilk s›ralar›na t›rmanan terör olaylar›n›n
artmas›n›n gerisindeki sebeplerden biri de budur.
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Türkiye’nin bütün imkanlar› ve enerjisini, milletinin istekleri do¤rultusunda kullanmas›ndan
rahats›z olan çevreler, terör olaylar›n› aya¤›m›za ba¤ ederek bizi durdurma, en az›ndan
yavafllatma amac› tafl›maktad›rlar.

Ama bu oyun tutmayacakt›r.

Biz, terörün üstesinden gelirken, ayn› zamanda demokratik ve ekonomik geliflmemizi
de sürdürme kararl›l›¤›na ve kabiliyetine sahip bir hükümetiz.

Demokrasiyi teröre, ekonomiyi krizlere feda etmeyece¤imizi bütün dünyaya gösterece¤iz.

Bu millet, teröre tepki göstermekle ülkemizde yaflayan insanlar aras›nda bin y›ll›k bir
süreçte oluflmufl kardefllik hukukunu bozman›n farkl› fleyler oldu¤unun bilincindedir.

Münferit birkaç olay›, ülkede sanki etnik bir kamplaflma varm›fl gibi göstermeye çal›flanlar,
bu ülkeye ve millete en büyük ihaneti yapmaktad›rlar.

Terörü bahane ederek, terörist d›fl›ndaki sivil halka karfl› düflmanl›k etmek, Türk milletinin
tarihine de, kültürüne de, inanc›na da ayk›r›d›r.

Kendisini bu ülkeye ait hisseden herkes, bu ülkenin, bu milletin bir parças›d›r.

Bu ülkeye karfl› y›k›c› emeller ve eylemler içinde olan herkes de Türk milletinin düflman›d›r.

Bizim dostluk ve düflmanl›k ölçümüz budur.

Gelece¤ini Türkiye’nin geliflmesinde, kalk›nmas›nda,
müreffeh ve adil bir toplum haline gelmesinde görenlerin
bafl›m›z üzerinde yeri vard›r.
Bu do¤rultuda bizim yapt›¤›m›z çal›flmalara katk› verenlere müteflekkiriz. 

De¤erli Misafirler,

Bugün art›k, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyac› oldu¤u konusunda genifl bir mutabakat›n
olufltu¤u hepinizin malumudur.

Bu ülkenin, vatandafllar›n›n ihtiyaçlar›na ve taleplerine cevap verecek, demokrasinin
dünya genelinde kabul gören ilkelerine uygun, tutarl›, geliflmifl dünya standartlar›nda bir
anayasaya kavuflmaya hakk› vard›r. Bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z da iflte budur.

Halen yürürlükte olan 1982 anayasas›, bugüne kadar pek çok de¤iflikli¤e u¤ray›p yaklafl›k
üçte bir oran›nda de¤iflmesine ra¤men, hala tart›flma konusu olmaya devam etmektedir.

Bunun için biz, iç bütünlü¤ü bozulmufl bu anayasay› toptan de¤ifltirip, tüm kesimlerin
içine sinecek yeni bir anayasay› yürürlü¤e sokmay› hedefledik.

Bu anayasa, her bir vatandafl›m›z›n hassasiyetlerini, cumhuriyetimizin demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olma nitelikleriyle milletimizin temel de¤erlerini koruma
temeline oturacakt›r.
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Her kesimin görüfllerinin de¤erlendirilmesiyle haz›rlanacak sivil ve demokratik anayasa,
ancak milli iradenin onay›yla yürürlü¤e girebilir.

Yani, haz›rl›klar› bittikten sonra Meclis’teki süreci de tamamlanacak anayasay›, milletin
onay›na sunaca¤›z.

Taslakla ilgili çal›flmalar›m›z art›k son aflamaya gelmifl durumda. Bu tasla¤› yak›nda
kamuoyuna aç›klayaca¤›z. Beklentimiz, bu tasla¤›n kamuoyunda, yap›c› bir flekilde
tart›fl›lmas›d›r.

Bu konu ilk gündeme geldi¤inde kamuoyunda yap›lan tart›flmalar›n bir bölümünün,
maalesef çok da yap›c› oldu¤unu söyleyemeyiz.

Ancak, çal›flmalar ilerledikçe, bu tür olumsuz elefltirilerin azald›¤›n›, yerini somut önerilerin
ald›¤›n› görmekten mutluluk duyuyoruz.

‹nflallah bundan sonraki süreçte de bu olumlu durum devam eder. 

Bugün burada yap›lacak tart›flmalar, ifade edilecek görüfller bizim için fevkalade önemlidir.

Benzer toplant›lardaki tart›flmalarla anayasa haz›rl›klar›na yap›lacak katk›lar bize ›fl›k
tutacakt›r.

Bu süreç, benim “büyük uzlaflma” dedi¤im mutabakat zeminine ulaflmak için iyi bir
f›rsat olacakt›r.

De¤erli Misafirler,

Ben, yeni anayasa çal›flmam›zla ilgili olarak ifade etti¤im temel yaklafl›m›n d›fl›na ç›kan
bir tart›flmay› bafllatmak da, böyle bir tart›flmaya kat›lmak da istemiyorum. 

Sizlerin de, kendinizi eski tart›flmalarla s›n›rlamadan, özgürce tart›flman›z›, öneriler
gelifltirmenizi istiyorum.

Böyle bir usulün daha verimli, daha yap›c›, daha sonuç al›c› olaca¤›n› düflünüyorum.

Bu vesileyle bir kez daha, tüm kurumlar›m›z›, kurulufllar›m›z›, uzmanlar›m›z›,
akademisyenlerimizi, sivil toplum örgütlerimizi yap›c› elefltiriye ve katk› sa¤lamaya davet
ediyorum.

Bu dönemin, her alanda yepyeni standartlara kavuflmufl Türkiye’ye yak›flacak yeni bir
anayasa yapman›n tam zaman› oldu¤unu düflünüyorum.

Bu düflüncelerle, sempozyumun verimli geçmesini temenni ediyor, hepinize sayg›lar›m›
sunuyorum.
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Bugün Atatürk'ü referans göstererek hareket etmek,
evrensel de¤erleri ve ça¤dafl normlar› gözeterek hareket
etmeyi; milli benli¤imizi koruyarak ça¤dafl dünyaya
aç›lmay› gerektirmektedir.

10 KASIM 2007 ATATÜRK’Ü ANMA TÖREN‹
10.11.2007

Say›n Cumhurbaflkan›m, Say›n Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›m›z,

De¤erli Konuklar,

Sizleri  sayg›yla selaml›yorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ‹stiklal mücadelemizin önderi, büyük devlet adam› Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat›n›n 69’uncu y›l›nda sayg›yla anarak sözlerime bafll›yorum.

Atatürk'ü vefat y›ldönümünde anarken hep birlikte onun fikir ve eserleri üzerinde yeniden
düflünmeli, güncelli¤ini ve de¤erini hiçbir zaman kaybetmeyen temel felsefesini anlamaya
çal›flmal›y›z.

Bugün büyük bir özgüvenle bir kez daha diyoruz ki, büyük eserim dedi¤i,  demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, O’nun iflaret etti¤i yolda
ilelebed yaflayacakt›r.

Bu emanetine bugün de ayn› yüksek ruh ve fluurla sahip ç›karak Cumhuriyetimizi daha
da yükseklere tafl›maya kararl›y›z.

O’nun gösterdi¤i muas›r medeniyetleri aflma hedefine do¤ru, milletimizin her bir ferdine
en ileri hayat standartlar›n› sa¤lamak için büyük bir seferberlik içindeyiz.

‹nan›yorum ki, milletimiz O’nun eserlerine, Cumhuriyetimizin bütün de¤er ve kurumlar›na
geçmiflte ve bugün  oldu¤u gibi, gelecekte de sahip ç›kacakt›r.

Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da Cumhuriyet de¤erlerimizi her türlü siyasi ve
toplumsal tart›flman›n üzerinde tutmaya devam edece¤iz.

Bana göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete u¤urlad›¤›m›z bu günü, O’nun
mücadele heyecan›n› yaflayarak, fikirlerini çok daha iyi anlamaya  çal›flarak geçirmek en
do¤ru anma biçimi olacakt›r.

Say›n Cumhurbaflkan›m, De¤erli Konuklar,

Türkiye bugün, Cumhuriyetimizin kurulufl idealine uygun olarak özgür ve müreffeh
dünyan›n, medeni milletler camias›n›n sayg›n bir ülkesi haline gelmifltir.
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Son y›llarda millet olarak gerçeklefltirdi¤imiz kalk›nma hamleleriyle bu hedefe her
zamankinden daha çok odaklanm›flt›r.

Aziz milletimiz, milli mücadele ve istiklal ruhunu ilk günkü azim ve kararl›l›¤›yla  korumufl,
ülkemiz tarihi mesafeler alm›flt›r.

Milletimizin en büyük baflar›lar›ndan biri, sadakatle sahiplendi¤i Cumhuriyeti Demokrasi
ile taçland›rmas›d›r.

Bugün, milletimizin refah ve özgürlük standartlar›n› daha
da yükseltmifl olman›n verdi¤i huzur ve onurla bafl›m›z
dik, aln›m›z ak bir millet olarak tarih sahnesindeyiz.
Bak›n›z, geçti¤imiz yüzy›l bafl›nda çok önemli badireler atlatan Türkiye, yüzy›l›n sonunda
ve içinde bulundu¤umuz bu yeni yüzy›lda çok güçlü bir ülke konumuna yükselmifltir.

Türkiye, yeni milenyumun yükselen y›ld›z› olarak her geçen gün gücüne güç katmaktad›r.

Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar›n› aflarak, her alanda büyük bir de¤iflim ve
dönüflümü gerçeklefltirerek bir güven ve istikrar ülkesi haline gelmifltir.

Milletiyle, parlamentosuyla, ordusuyla; e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet kurumlar›yla
bölgesinin en güçlü, dünyan›n en itibarl› devletleri aras›ndaki yerini alm›flt›r.

Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine uygun olarak, bölgesel ve küresel bar›fl›n
korunmas›nda aktif rol üstlenmektedir.

Türkiye, bütün dünyada t›rmanan fliddet ve çat›flma kültürüne karfl› dünyan›n her
bölgesindeki bar›fl aray›fllar›n›n en aktif sözcüsü olmufltur.

Türkiye, özellikle son y›llarda gerçeklefltirdi¤imiz reformlarla dünyan›n en büyük 17’nci
ekonomisi, Avrupa’n›n en büyük 6’nc› ekonomisi haline gelmifltir. 

Türkiye’nin ekonomik geliflmesi ile demokratik geliflmesinin paralel yürümesi çok ama
çok önemlidir.

Zira demokratik istikrar ile ekonomik istikrar  bize göre birbirini tamamlayan iki temel
sütundur ve ülkemiz bu iki temel sütun üzerinde yükselmektedir.  

Sessiz devrim olarak adland›r›lan önemli dönüflümlere imza atan Türkiye,   ekonomik
kalk›nma ile demokratik reformlar› efl zamanl› olarak gerçeklefltirmifltir. 

Dolay›s›yla, Türkiye olarak cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazan›mlardan geri ad›m
atmam›z hiçbir flekilde söz konusu olamaz, olmam›flt›r, olmayacakt›r. 

Demokrasi, özgürlükler, insan haklar› gibi siyasal ve hukuki alandaki ça¤dafl ad›mlar›m›z,
ülkemizin y›llarca at›l b›rak›lan kapasitesini harekete geçirmifl, vatandafl ile devlet aras›ndaki
iliflkileri güven zeminine oturtmufltur.
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Demokrasi ve hukukun özgürlük zemininde geliflmesi beraberinde ekonomik kalk›nman›n
da manivelas›, itici gücü olmufltur.

De¤erli Konuklar,

Bu anlaml› gün vesilesiyle bir hususu tekrar vurgulamakta yarar görüyorum. 

Türkiye’nin toplumsal enerjisini büyüterek ekonomik ve demokratik geliflme istikametine
kanalize etmek için ortak de¤erlerimizi tart›flma konusu olmaktan ç›karmam›z
gerekmektedir.

Bizi akamete u¤ratacak, bizi yolumuzdan al›koyacak olan en büyük tuzak, ortak ve
birlefltirici de¤erlerimiz üzerinden yürütülen y›prat›c› tart›flmalard›r. 

Millet olarak kadim de¤erlerimiz, medeniyet birikimimiz, Cumhuriyet kazan›mlar›m›z
baflta olmak üzere bize ait bütün de¤erler birlefltiricidir.

Unutmayal›m ki, Cumhuriyetimiz  büyük Türk milletinin ortak de¤eridir. Cumhuriyeti ve
onun ilkelerini koruma misyonu bütünüyle toplumumuzun, milletimizin uhdesindedir.

Her toplumsal, siyasal tart›flmay› ortak, birlefltirici de¤erler zeminine tafl›mak, hem yapay
ihtilaflara yol açmakta, hem de ak›lc›, rasyonel kamusal tart›flman›n önünü t›kamaktad›r.

1919 y›l›n›n 19 May›s’›nda Samsun’a ayak basan Atatürk'ün zihninde bir dünya tasavvuru
vard›r. Bu tasavvur, dönemin cihanflümul de¤erlerine dayanan bir tasavvurdur.

Milli egemenlik, milli devlet gibi temel de¤erler, onun
dünyay› kavrayan cihanflümul bak›fl›n›n ürünleridir.
Bugün Atatürk'ü referans göstererek hareket etmek, evrensel de¤erleri ve ça¤dafl
normlar› gözeterek hareket etmeyi; milli benli¤imizi koruyarak ça¤dafl dünyaya aç›lmay›
gerektirmektedir.

Atatürk’ün miras›na sahip ç›kman›n yolu, bugün de Türkiye’yi evrensel demokratik
normlar›n rehberli¤inde büyütmek ve güçlendirmektir.

De¤erli Konuklar,

Hükümet olarak, bu fluurla, bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. 

Tarihin de, günümüz flartlar›n›n da bize yükledi¤i sorumlulu¤un bilincinde olarak, milletimizi
ve memleketimizi daha ileriye tafl›ma gayretlerimizi en üst seviyede tutmakta ›srarc›y›z.

Bu vesileyle aç›klamak isterim ki, Baflbakanl›¤a ba¤l› olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu ile bu kuruma ba¤l› kurulufllar›n Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz
hat›ras›na iliflkin çal›flmalar›n› daima destekliyor, bu çal›flmalara büyük önem veriyoruz.

2005 y›l›nda Yüksek Kurum Baflkan›nca flahs›ma sunulan Atatürk Ansiklopedisi çal›flmalar›
bu y›l h›z kazand›.
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Atatürk Ansiklopedisi’nin, onun 70. ölüm y›ldönümünde, yani 2008 Kas›m ay› itibariyle
tamamlanaca¤›n› diliyor ve bekliyoruz.

Böylece Atatürk’ün kiflili¤i ile millî mücadeleyi do¤rudan etkileyen 1918–1938 y›llar›n›
içine alan olaylar, flahsiyetler, kurum ve kurulufllara iliflkin bilgiler, akademik bir süzgeçten
geçirilip güvenilir birincil kaynaklara dayan›larak ortaya konmufl olacakt›r.

Bu düflüncelerle, ölümünün 69. y›l›nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadafllar›n›
ve bu vatan için flehit düflmüfl, gazi olmufl tüm kahramanlar›m›z› bir kez daha rahmet,
minnet ve flükranla an›yor, hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum. 
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Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme sab›r isteyen ve uzun
soluklu bir faaliyettir. Çiçeklerin vaktinden önce
açmayaca¤›n›n fark›nday›z.

B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ YÜKSEK KURULU’NUN 
16. TOPLANTISI AÇILIfi KONUfiMASI
20.11.2007

Say›n Kurul Üyeleri, De¤erli Arkadafllar,

Sizleri  sayg›yla selaml›yorum.

Bilim, teknoloji  ve yenilik konusunda çok önemli kararlar›n al›nd›¤› Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun 16. toplant›s›nda aran›zda olmaktan, bu kurula bir kere daha baflkanl›k
etmekten büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.  

Bu toplant›, 2004’ten beri birlikte oldu¤umuz yedinci toplant›d›r.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kurulufl tarihi olan Ekim 1983’ten Eylül 2004’e
kadar geçen 20 y›lda en az 40 kere toplanmas› gerekiyordu.

Kurulun, 2004 y›l›na kadar sadece 9 kere toplanabilmifl oldu¤u göz önüne al›n›rsa, bu
birlikteli¤imizin anlam› daha iyi anlafl›lacakt›r.

Bu durum, son dört y›lda ülkemizde bilim ve teknoloji alan›nda al›nan mesafenin hiç de
tesadüfi olmad›¤›n› aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Ülkemizin gündemi hangi yo¤unlukta ve hangi konulardan oluflursa oluflsun, bu kurulun
toplant›lar› ve gündemi bizim için önceliklidir, böyle olmaya da devam edecektir.

Bu toplant›larda, bilim-teknoloji alan›ndaki geliflmelere ve de¤iflen flartlara uyum sa¤layacak,
ülkemize s›çrama yapt›racak kararlar› al›yoruz, politikalar gelifltiriyoruz. 

Gelifltirdi¤imiz politikalar›n hayata geçirilmesini ve sonuçlar›n› da burada izliyoruz.

De¤erli Üyeler,

Gücü olmayan, gücünü iyi kullanmayan milletler ayakta kalamazlar. 

Milli gücü yüksek olmayan milletler uluslararas› rekabette geride kalmak durumundad›r.
Milli gücü oluflturan birinci unsur insand›r; insan›n› yaflatan devlet yaflar, insan›n› yücelten
devlet yücelir.

‹kincisi, ekonomik güç, üçüncüsü askeri güç, dördüncüsü ise teknolojik güçtür.

Asl›nda teknolojik güç, tüm di¤er unsurlar›n geliflmesini sa¤lar.
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Ça¤dafl dünyada bilim, teknoloji ve yenilik eksenindeki ekonomilerin rekabet güçleri
yüksektir.

Bunun için, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanlar›nda dünya çap›nda söz sahibi
olmadan, ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaflmas›n›n mümkün olmayaca¤›n› düflünüyoruz.

Bunun en çarp›c› örneklerinden biri Japonya’d›r.

‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra askeri ve siyasi gücü adeta s›f›rlanan Japonya, tam da
burada konufltu¤umuz bilim, teknoloji ve yenilik alanlar›nda yapt›¤› at›l›mla, dünyan›n en
önde gelen ülkelerinden biri haline dönüflmeyi baflarm›flt›r.

Çin de, son y›llardaki at›l›m›yla dünya devi haline dönüflerek, benzer bir örnek olma
yolundad›r.

Hindistan, ‹rlanda, Güney Asya ülkeleri gibi örnekleri saym›yorum bile. 

Türkiye, epeyce geç kalm›fl da olsa, son y›llardaki at›l›m› ile bu do¤rultuda önemli ve
ümit verici bir geliflme sürecine girmifltir.

Biz hükümet olarak, ülkemizde, bilim ve teknolojinin geliflmesi için kararl›l›¤›m›z› ortaya
koyduk.

Stratejik bir yaklafl›mla belirledi¤imiz politikalar›, hayata
geçirecek uygulama plan› ile yola ç›kt›k. Bu alana ayr›lan
kamu kaynaklar›n› hat›r› say›l›r miktarda art›rd›k. Bu
kararl›l›¤›m›z› sürdürüyoruz.
Beklentimiz, bilim, teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek, Türkiye’deki sorunlar›m›z›n
çözümüne, yaflam kalitemizin ve rekabet gücümüzün yükselmesine, refah düzeyimizin
artmas›na h›z kazand›rmakt›r.

Bilim ve teknolojide, bugün geldi¤imiz noktaya bakt›¤›m›zda, ulusal ve uluslararas›
düzeyde, tarihimizde rastlanmad›k baflar›lar› elde etmeye, büyük at›l›mlar› gerçeklefltirmeye
bafllad›¤›m›z› memnuniyetle görüyoruz.

TÜ‹K’in 2005 y›l› için yapt›¤› çal›flmaya göre, Ar-Ge’ye harcanan kayna¤›n gayri safi yurt
içi has›laya oran› ilk defa  binde sekize yükseldi. Bu rakam 2002 y›l›nda binde 6,7 idi.

2003-2005 y›llar› aras›nda Ar-Ge harcamalar›ndaki art›fl oran›nda, Türkiye, Çin ile birlikte
dünyada birinci s›radad›r.

Bununla beraber, milli gelirinden Ar-Ge’ye ay›rd›¤› kayna¤› en h›zl› art›ran iki ülkeden biri
olmak bizim için asla yeterli de¤ildir.

Önümüzdeki dönemde  bilim teknoloji ve yenili¤e en fazla kaynak ay›ran ilk 15 ülke
aras›nda olmay› hedefliyoruz.

Biliyoruz ki, bu hedefi yakalarsak, daha güçlü bir ülkenin vatandafllar› olaca¤›z. Bu
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dönemde özel kesimin araflt›rma için harcad›¤› mali kaynak iki kat›na ç›kt›.  Özel sektörün
pay› yüzde 23’lerden yüzde 34’e yükseldi.

Son y›llardaki bu umut verici geliflme yeterli midir? Hay›r de¤ildir. Bu rakam hala geliflmifl
ülkelerdeki oranlar›n gerisindedir.

2010 y›l› hedefimiz, bu oran› yüzde 50’ye ç›kartmakt›r.

Bu hedefe ulaflmada özel sektöre de önemli görevler düflmektedir. 

Çünkü, bu alan›n ekonomiye katk›s› bilim-teknolojinin ürün ve hizmete dönüfltürülmesi
ve ticarilefltirilmesi ile mümkündür.

Özgün teknolojiye sahip olmayanlar, baflkalar›n›n
teknolojisi ile rekabet edebilece¤ini sananlar, orta ve uzun
vadede asla baflar›l› olamazlar.
Baflar›n›n, rekabetin, kar›n s›rr› bilgiden, bilgiyi do¤ru kullanmadan ve kendi teknolojimizi
üretmeden geçmektedir.

Ülkelerin tarihsel ekonomik gelifliminde, devletler gerekli yasal ortam› ve altyap›y›
haz›rlayarak ve kamu kaynaklar›ndan destekleyerek, özel sektörün bu alanda öncü rolü
oynamas›n› tetiklemifltir.

Özel kesimin araflt›rmaya daha fazla kaynak ay›rmas› için gerekli tüm önlemleri al›yoruz.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ilgili özel ve kamu kurum, kurulufllar›n›n kat›l›m› ve iflbirli¤i
ile haz›rlanan, Bakanlar Kurulunca kabul edilerek, Meclise gönderilmek üzere olan “Ar-
Ge Faaliyetlerini Teflvike Yönelik Kanun Tasar›s›” ile özel kesimin bu alanda çok daha
h›zl› ad›mlar ataca¤›ndan eminim.

Ayr›ca yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n araflt›rma alan›nda da ülkemize gelmeye bafllamas›n›
dikkatle ve özenle takip ediyorum.

Söz konusu tasar›n›n yasalaflmas› halinde bu faaliyetlerin daha da yo¤unlaflaca¤›na
inan›yorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik sistemimizde, en az mali kaynaklar kadar, hatta çok
daha önemli bir di¤er unsur da insan kayna¤›d›r.

Hem nitelik, hem de nicelik olarak yetiflmifl insan gücü ülkemizin rekabet gücünün
art›r›lmas›nda en de¤erli hazinemizdir.

Yeterli bilim insan›m›z olmadan Ar-Ge çal›flmalar›n› sürdürmek mümkün de¤ildir.

Geliflmifl ülkelerin bir ço¤una bak›ld›¤›nda, araflt›rmac› say›s› yüksek olmakla birlikte,
art›fl oran› ya çok az, ya da durma noktas›na gelmifltir. Türkiye, bu konuda umut vaad
eden ülkeler aras›ndad›r.
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Dünyada son dönemde bilim insan› say›s› art›fl›nda en yüksek oran› yakalam›fl üçüncü
ülkedir.

TÜ‹K’in 2005 y›l› için aç›klad›¤› tam zaman eflde¤er Ar-Ge personeli say›s› 49 bin ve
araflt›rmac› say›s› ise 39 bindir.

Bugün itibariyle, 2010 y›l› hedefimiz olan 40 bin araflt›rmac› say›s›na ulaflm›fl olmaktan
duydu¤um memnuniyeti belirtmek isterim.

Art›k hedefimizi yükseltme ve ülkemizi bilim insanlar› için cazibe merkezi haline getirme
zaman›d›r. Bu konuyu da stratejik bak›fl aç›s›yla ele al›yoruz.

Milli E¤itim Bakanl›¤› bu konuda bafllatt›¤› önemli bir at›l›m› baflar›yla sürdürüyor.

Ülkemizde bilim insanlar›n›n nicelik ve niteli¤ini daha da h›zl› yükseltmek için gerekli
stratejilerin ve eylem plan›n›n haz›rlanmas›na yönelik bir karar tasla¤›, Kurulumuz
gündemindedir.

Bu konuda ilgili tüm taraflar›n önerilerini haz›rlamalar›n› ve gerekli bütün tedbirleri
almalar›n› bekliyorum.

Hükümetimiz için bu alan önümüzdeki dönemde en öncelikli konulardan biridir. Biliyoruz
ki bilim insanlar› hem bu günümüzü hem de gelece¤imizi ayd›nlat›r.  

De¤erli Davetliler,

Ülkelerin bilim ve teknolojideki yerini gösteren önemli
sonuç göstergelerinden ikisi,  bilimsel yay›nlar ve
patentlerdir.
Bilimsel yay›n s›ralamas›nda Türkiye dünyada 19. s›radad›r ve  art›fl oran›nda, tüm ülkeler
aras›nda dünyada Çin’den sonra ikincidir.

Di¤er bir sevindirici geliflme ise yerli ve uluslararas› patent say›lar›ndaki son y›llardaki
art›flt›r.

Bu art›fl›n gerçekleflmesinde Türk Patent Enstitüsü ve TÜB‹TAK ortakl›¤› ile 2006 y›l›nda
bafllat›lm›fl olan destek program›n›n etkisini de görmeye bafllad›k.

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizlerle paylaflt›¤›m bu sonuçlardan da anlafl›laca¤› gibi 2004 y›l›ndan bu yana ulusal
bilim, teknoloji ve yenilik çal›flmalar›nda da ülke olarak büyük bir at›l›m içindeyiz.

11. Bilim ve Teknolojik Yüksek Kurulu’nda ald›¤›m›z karar uyar›nca bafllatt›¤›m›z Kamu
Kurumlar› Araflt›rma Program› baflar›yla hayata geçirildi.

Bu program› bafllat›rken amac›m›z kamu tedari¤inde yurtiçi Ar-Ge potansiyeli ve
özkaynaklardan azami ölçüde yararlan›lmas›yd›.
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Bugün memnuniyetle görüyorum ki, bakanl›klar›m›z ve pek çok kamu kuruluflu,
üniversitelerimiz, özel sektör ve araflt›rma enstitülerimiz ile birlikte ihtiyaç duyduklar›
alanlarda projelerini gelifltirdi.

Projeler, sistematik bir flekilde TÜB‹TAK kaynaklar›ndan destekleniyor ve uygulamalar
bafllad›. Art›k, Türkiye'de de kurumlar›m›z bir sorun oldu¤unda çözümleri kendi bilgi
kaynaklar›m›zda ar›yor.

Bir çok alanda ulusal araflt›rma programlar› haz›rland›.  Projeler devam ediyor. Baflta
Bakan arkadafllar›m olmak üzere bu alanda eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Benzer geliflmeler savunma araflt›rmalar› alan›nda da gerçekleflti. Milli savunmam›z›n
d›fla ba¤›ml›l›¤› her geçen gün azalmaktad›r.

Silahl› Kuvvetlerimiz bilim insanlar›m›z›n gelifltirdi¤i son teknolojilere dayal› sistemler ve
teçhizat ile her geçen gün daha da güçleniyor.

Pek çok uluslararas› tatbikatta, Türk mühendislerince gelifltirilen cihazlar, di¤er müttefik
ülkelerin ve NATO’nun envanterine girmeye bafllad›.

Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme sab›r isteyen ve uzun soluklu bir faaliyettir. Çiçeklerin
vaktinden önce açmayaca¤›n›n fark›nday›z.

Ama sevinerek söylemek isterim ki, bafllatt›¤›m›z pek çok proje sonuçlar›n› vermeye
bafllad›. Çiçekler açmaya bafllam›flt›r.

Çok de¤il, daha geçen y›l itibariyle ülkemiz için çok önemli kay›plara neden olan akaryak›t
kaçakç›l›¤›n›n önlenmesinde önemli bir ad›m olan “ulusal marker” projesi baflar›yla
sonuçland›.

Bu baflar›dan dolay› TÜB‹TAK Enstitülerini kutluyorum.

Siyasi ve idari kararl›l›kla, uygulamadaki baflar›lar›ndan dolay›, EPDK’ya, güvenlik güçlerimize
ve eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Daha pek çok proje örne¤i verilebilir.

Ancak, burada vurgulamak istedi¤im husus, bilime ve teknolojiye yap›lan yat›r›m›n en
verimli yat›r›m oldu¤udur. Verimlilik oran› bazen bire on, bazen bire k›rk, bazen de çok
daha yüksektir.

‹ktidara geldi¤imizden beri bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerine yapt›¤›m›z yat›r›m ve
verdi¤imiz destek, stratejik bir tercihti.

Bu tercihin ne kadar do¤ru oldu¤unu hep beraber görüyoruz.

Hep birlikte, ülkemizin bilim ve teknolojideki durumunu
tamamen de¤ifltiren, dura¤anl›¤› dinamizme çeviren bir
döneme imza att›k.
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Bu performansta baflta TÜB‹TAK olmak üzere katk›s› olan bütün kurumlar›m›za, bütün
arkadafllar›m›za takdir ve teflekkürlerimi sunuyorum.

60. Hükümet döneminde de Ar-Ge yat›r›mlar› öncelikli olacakt›r.

Bugün ald›¤›m›z sonuçlar, gelecekte alacaklar›m›z›n öncü göstergeleridir.

Türkiye’nin gelece¤i için stratejik düflünece¤iz.

Milletimize ve bize yaraflan büyük hedefler koyaca¤›z.

Çok daha büyük projelere hep birlikte imza ataca¤›z.

Bunu, azimle, inançla, sab›rla ve elbirli¤iyle yapaca¤›z.

Tüm faaliyetlerimizi objektif, fleffaf, uzman odakl›, evrensel normlara uygun olarak
gerçeklefltirece¤iz.

Bilime ve bilene yat›r›m ayd›nl›k gelece¤imize yat›r›md›r.

Bu düflüncelerle hepinize teflekkür ediyor, ülkemize yol ve yön gösteren bilim insanlar›m›z›
ülkem ad›na yürekten kutluyor, sayg›lar sunuyorum.
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Siyasi kimlik, siyasi ahlak, siyasi düflünce ve siyasi
organizasyon bir bütündür. AK Parti ortaya koydu¤u
kimlikle, ahlakla, düflünceyle, icraatla, teflkilat yap›s›yla
Türkiye'de yeni siyaset tarz›n›n lokomotifidir.

KIZILCAHAMAM 11. ‹ST‹fiARE TOPLANTISI
24.11.2007

De¤erli Arkadafllar›m, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Bu önemli toplant›n›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

11’nci ‹stiflare toplant›m›z›n hay›rl›, bereketli sonuçlar do¤urmas›n›, istiflare kavram›n›n
ruhuna ve manas›na uygun semereler vermesini diliyorum.

Bu istiflare toplant›lar›m›za ilk defa kat›lan çok say›da milletvekili arkadafl›m›z var.

Toplant›m›z›n azami derecede yararl› olmas› için her arkadafl›m› ülke meseleleri hakk›nda
parti politikalar›m›za katk› vermeye davet ediyorum.

Bu platformda Türkiye’nin dününü, bugününü ve yar›nlar›n› birlikte konuflaca¤›z.

Burada, dile getirece¤iniz hiçbir fikrin zayi olmayaca¤›n› özellikle belirterek sözlerime
bafll›yorum.

De¤erli Yol Arkadafllar›m,

Eskiler  “önce yoldafl, sonra yol” demifllerdir. Bu ilke yol arkadafll›¤›m›z›n, birlikteli¤imizin
esas›n› oluflturuyor.

Yollar bazen düzdür, bazen engebelidir, meflakkatlidir ama, yürekler samimiyse,
istikametiniz do¤ruysa, yol arkadafllar›n›z bütün zorluklar› birlikte yenebilece¤iniz sadakat
ve kararl›l›¤a sahipse bütün engeller, bütün meflakkatler kolayca afl›l›r ve menzile birlikte
ulafl›l›r.

Milletimizin gönlünde mayalanan Ak Siyaset birinci iktidar döneminde Türkiye’nin
kökleriyle, derinlikleriyle sa¤lam bir ba¤ kurmufltur.

22 Temmuz 2007 tarihinde milletimizin açt›¤› yeni sayfa önümüzdeki dönemin istikrar
ve güven esas›nda Türkiye’ye büyük baflar›lar kazand›raca¤› bir dönem olacakt›r.

Bu dönemde demokrasinin ç›tas›n›, hukuk devletinin ç›tas›n›, sosyal bar›fl›n, adaletin ve
kalk›nman›n ç›tas›n› çok daha yükse¤e ç›karaca¤›z.

Hükümet program›m›z› aç›klarken söyledi¤im gibi, bu dönem inflaallah Türkiye için büyük
bir s›çrama dönemi olacakt›r.
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Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma hedeflerine, milletimizin refah ve özgürlük özlemlerine
daha çok yaklaflaca¤›z.

Ak Parti ile birlikte Türkiye’nin baht› aç›lm›fl, rüyalar› gerçek olmufltur. 

Demokrasimiz sa¤lam temeller üzerinde güçlenmifl, hukuk devletimiz istisnas›z bütün
vatandafllar›m›z›n hukukunu gözetmek üzere çok daha muhkem hale gelmifltir.

Türkiye’nin gücüne güç katmas›yla birlikte uluslar aras› itibar› ve sayg›nl›¤› en üst seviyeye
ç›km›flt›r.

Ak Parti, sadece, ama sadece millet ad›na hareket eden sa¤lam bir yönetim iradesinin
ad›d›r.

Ülkemizi girdaptan ç›karan Ak Parti’nin Türkiye’ye kazand›rd›¤› en önemli fley, karamsarl›¤›
yenmek ve siyasetin kaybetti¤i itibar› yeniden kazand›rmakt›r.

Bu noktaya özellikle dikkat çekiyorum. Zira, demokrasinin millet iradesiyle iliflkisini
zay›flatmak isteyenler siyasetin itibars›zl›¤›ndan, siyasetin iradesizli¤inden kendilerine
güç devfliriyorlar.

“Siyasetin itibar›” dedi¤imiz fley, demokratik sistemin saat gibi ifllemesi için bütün
tafllar›n yerli yerine oturmas›d›r.

Bize göre, ço¤ulcu demokrasi farkl› düflüncelerden rahats›z olan bir demokrasi de¤ildir.
Aksine farkl› düflüncelerin bir ortak akla kavufltu¤u düzenin ad›d›r ço¤ulcu demokrasi.

Bunun için 22 Temmuz akflam› söyledi¤imiz gibi bizim iktidar›m›z sadece kendi bildi¤ini
okuyan, baflkalar›n›n sesine kula¤›n› kapatan, demokratik kat›l›m mekanizmalar›n› t›kayan
bir iktidar de¤ildir, bundan sonra da olmayacakt›r.

Daha bu yolun ilk ad›mlar›nda söyledi¤imiz gibi hiçbir zaman, ama hiçbir zaman ayr›flt›r›c›
temalar üzerinde siyaset yapmayaca¤›z.

Bu ülkenin bütün flark›lar›n›, bütün türkülerini birlikte
söyleyece¤iz. Birbirimizle Yunus Emre’nin diliyle
konuflaca¤›z, Hac› Bektafl› Veli’nin, Mevlana’n›n, Mehmet
Akif’in gönül zenginli¤ini tafl›yaca¤›z.
Türkiye’nin daha el de¤memifl eflsiz yer alt› ve yerüstü zenginliklerini Türkiye’ye
kazand›rmak için Veysel gibi bu uzun ince yolda y›lmadan yorulmadan koflaca¤›z.

Türkiye’nin hiçbir de¤erini di¤er de¤erleriyle çarp›flt›rmayaca¤›z.

Türkiye’nin kronik sorunlar›n› tedavülden kald›rd›¤›m›z gibi önümüzdeki sorunlar› da
inflallah bu birlik siyasetiyle tedavülden kald›raca¤›z.

Bu vatan›n bütün evlatlar› ayn› ortak de¤er ve hedefler etraf›nda kenetlendi¤inde neleri
baflarabilece¤imizi düflünmek bile bana heyecan veriyor.
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Gelece¤e bakt›¤›mda Türkiye'yi tarihine, medeniyet birikimine yak›flan görkemli bir
konumda görüyorum. Ufkumuz aç›kt›r, yolumuz aç›kt›r. Onun için diyorum ki, ümitvar
olal›m, kendimize güvenelim, gelecek mutlaka Türkiye'nin olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Teröre karfl› yürüttü¤ümüz mücadelede çok kritik bir aflamaya gelmifl bulunuyoruz.

Bu safhada terör örgütünü gerek içeride gerekse d›flar›da tam olarak izole etmeyi, sosyal,
lojistik, finansal ve psikolojik bütün desteklerini kesmeyi baflarmak durumunday›z.

Bu istikamette önemli mesafeler ald›¤›m›z› söyleyebilirim. Ancak daha almam›z gereken
mesafeler var. Bu, hassasiyet ve azami dikkatle yürütülmesi gereken bir süreçtir.

D›fl dünyada yo¤un bir diplomasi trafi¤i yürüterek tecrid politikam›z›n baflar›ya ulaflmas›
için çok uygun bir vasat elde ettik.

Bugüne kadar ne yaz›k ki dost ve müttefikleri taraf›ndan dahi yaln›z b›rak›lan Türkiye,
terörle mücadelesinde ilk kez dünyadan bu kadar güçlü bir destek bulmaya bafllam›flt›r.

Komflular›m›z, ortado¤u ülkeleri, ABD ve AB, hakl› mücadelesinde en az›ndan söylem
düzeyinde Türkiye'nin yan›nda yer almaktad›r.

Daha düne kadar terör örgütünün menfi propagandas›n›n tesirinde kalanlar›n bile, art›k
gerçe¤i görerek söylem de¤iflikli¤ine gittiklerini sizler de görüyor, biliyorsunuz.

Diplomatik çabalar›m›z›n sonuçlar›n› görmekten elbette memnuniyet duyuyoruz.

Ancak dostlar›m›z›n söylemle yetinmeyerek özellikle finans kaynaklar›n›n kurutulmas›
ve terör örgütünün maskeli faaliyetlerine son verilmesi için somut tedbirler almalar›n›
bekliyoruz.

Biz hükümet olarak bu süreci kararl›l›kla takip edece¤iz. Aç›k söylüyorum, sonuca gitmek
için çok önemli bir f›rsat yakalam›fl bulunuyoruz. Terör örgütü, her taraftan kuflat›lm›fl
durumdad›r.

Bu süreci baflar›yla yürütmemiz, siyasi, diplomatik ve askeri araçlar› bundan sonra da
do¤ru ve etkin kullanmaya devam etmemiz için toplumsal psikolojinin iyi yönetilmesi
büyük önem tafl›yor.

Bu noktada son günlerdeki tart›flmalardan yola ç›karak
baz› muhalefet sözcülerine özellikle seslenmek istiyorum.
Demokrasiyi koruman›n yolu onu yaflatmakt›r. fiiddet ve
terörün düflman›, özgürlük ortam›d›r.
Öyleyse terörle mücadelede nihai sonucu temin etmek için ço¤ulcu demokrasiyi
yaflatal›m, özgürlük ortam›n› güçlendirelim, diyorum. Bütün tecrübeler bundan baflka
ç›kar yol olmad›¤›n› bize gösteriyor. Terör, bask› ortam›n› sever, çünkü ondan beslenir.
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Hamaset edebiyat›yla Türkiyeyi bir bask› ortam›na sürüklemeye çok hevesli görünenler,
bunun sonuçlar›n› iyi düflünmelidir. Zaman ak›l ve sa¤duyuyla hareket etme zaman›d›r.

Aç›k ve net söylüyorum; türlü tahrik ve ithamlarla hükümetimizi, izledi¤imiz strateji
gere¤i mahrem tutulmas› gereken baz› konular› kamuoyu önünde tart›flmaya zorlayanlar,
sadece terör örgütünün ekme¤ine ya¤ sürdüklerini görmeli ve bilmelidirler.

Biz, bask›lara, siyasi flantajlara boyun e¤erek milletimize böyle bir bedel ödetmeyiz.
Kimse kusura bakmas›n.

Muhalefet partilerine sesleniyorum, ateflle oynamay›n, bu mesele siyasi istismara
gelmez.

‹ç çat›flmadan söz ediyorlar. E¤er bu milleti, bu memleketi gerçekten seviyorsan›z bunu
telaffuz dahi edemezsiniz.

Soruyorum, kimi neyle tehdit ediyorsunuz? Sokaklar› tahrik etti¤inizin fark›nda
m›s›n›z?Hükümete kötülük yapay›m derken millete, memlekete nas›l bir fenal›k yapt›¤›n›z›n
fark›nda de¤il misiniz?

Amac›n›z bu olmasa da, Türkiye'ye yapaca¤›n›z en büyük kötülük menfi milliyetçilik
söylemini sürdürmektir.

Bölücü terör örgütünün hedefi, birlik ve beraberli¤imizi bozmakt›r. Onlar›n istedi¤i budur
zaten. Buna f›rsat verecek hiç bir söylem ve davran›fl› kabul edemeyiz. Millet de sizi
affetmez, bunu böyle bilin.

Nara atarak, hamasi nutuklar atarak hiç bir yere varmak mümkün de¤ildir. Gelin bundan
vazgeçin.

Bizim milliyetçili¤imiz müsbet milliyetçilik yoludur. O da
vatana, millete hizmettir.Milletimizin hiç bir ferdini d›flar›da
 b›rakmadan bir ve bütün olarak kucaklamakt›r. 
Birlik ve berbarli¤imizi, toplumsal bar›fl›m›z› tehdit eden as›l tehlike d›fllay›c›  milliyetçilik
söylemleridir.

Herkesi terör örgütünün tuzaklar›na karfl› uyan›k olmaya davet ediyorum.

Elimizdeki bütün kartlar› açmam›z› istiyorsunuz; Allah aflk›na siz kimden yanas›n›z?

Bir kez daha söylüyorum, terörle mücadelenin nihai amac› do¤al olarak terör örgütünün
silah b›rakmas›n› sa¤lamakt›r.

Terörü ortadan kald›rmak, tasfiye etmek için siyasi, askeri, diplomatik bütün araçlar›
belirli bir strateji içinde devreye sokuyoruz, hepsini zaman› ve zeminine göre en etkili
biçimde kullan›yoruz.

‹lgili kurumlar›m›zla çal›flarak belirledi¤imiz bir strateji çerçevesinde hareket ediyoruz.
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Baz› konularda aç›k konuflmuyorsak stratejik olarak mu¤lak kalmalar› gerekti¤i içindir.

Bak›n, terör örgütünün nas›l tecrid edildi¤ini hep birlikte görüyoruz. Terör örgütü ve onun
yandafllar›, bizim hamlelerimizi bofla ç›karmak için ellerinden ne gelirse yap›yor, her türlü
iftiraya, tahrike, tehdite, flantaja, karalamaya baflvuruyor, bunu anlayabiliyoruz.

Bölücü, ayr›flt›r›c›, d›fllay›c› bir dille sald›r›yor. Aksini de zaten beklemiyoruz. Onlar
bölücülüklerinin gere¤ini yap›yor.

Peki  ama siz bize niye sald›r›yorsunuz?

Terör örgütünün niye rahats›z oldu¤unu biliyoruz da, siz niye rahats›z oluyorsunuz? Bunu
anlamakta zorland›¤›m› söylemek zorunday›m.

Merak etmeyin biz siyasi rant peflinde de¤iliz, olamay›z.

Böyle bir ulusal güvenlik konusunda, teröre karfl› mücadelede iktidar› muhalefetiyle ayn›
safta buluflamayacaksak daha ne zaman buluflaca¤›z?

Bizi terör örgütünün tehdit ve flantajlar› y›ld›ramaz, ama bunlar üzüyor. Söyledikleriniz
yenilir yutulur fleyler de¤il, bunun fark›na bir an önce varmal›s›n›z. 

Bakmay›n susuyorsak, hak etti¤iniz gibi karfl›l›k vermiyorsak o da milletimizin huzur ve
selametini düflündü¤ümüz içindir.

Bir kez daha diyorum ki, gelin bu meselede siyasi rekabeti
bir kenara b›rakal›m, el ele verelim, omuz omuza dural›m,
insanlar›m›z› d›fllamak yerine kazanman›n yollar›n› birlikte
arayal›m.
Varsa önerileriniz, görüflleriniz bunlar› iyi niyetle ortaya koyun yararlanal›m; biz her türlü
katk›ya aç›¤›z.

‹çeride düflman aramak, vatandafllar›m›z›n bir bölümünü flu ya da bu sebeple sad›k
olanlar ve olmayanlar diye ay›rmak birlik ve beraberli¤imize zarar verir. Terör örgütünün
istedi¤i de budur zaten.

Suça kar›flan varsa bunlarla ilgili devletimizin güvenlik kuvvetleri, hakimlerimiz, savc›lar›m›z
gereken takibi zaten yapar, yap›yor.

Bunun d›fl›nda kimsenin kimseyi d›fllamaya, kenara itmeye hakk› yoktur, olamaz.

Daha evvel de söyledim, Atatürk'ün bana göre en büyük baflar›s› etnik kökeni, dini,
inanc› ne olursa olsun milletimizin bütün fertlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤›nda
birlefltirmifl olmas›d›r.

Bu ba¤› muhakkak ve özenle korumak zorunday›z. Aksi takdirde terör örgütünü içeride
de tam olarak tecrid etmeyi baflaramay›z.
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Bizim insan›m›z, en zor flartlarda bile milletine, devletine, cumhuriyet de¤erlerimize
sadakatini ortaya koymufltur. Hiç bir vatandafl›m›z› terör örgütünün propagandas›na aç›k
b›rakamay›z, onun kuca¤›na itemeyiz. Hiç bir gerekçe bunu mazur gösteremez. Bizim
içeride düflmanl›k diline de¤il, kardefllik diline ihtiyac›m›z var.

E¤er terör belas›ndan kurtulacaksak bu, demokratik siyaseti çare kap›s› olarak, hak arama
kap›s› olarak aç›k tutmakla mümkün olacakt›r.

Herkes kendini özgürce anayasal düzen içinde meflru yollarla demokratik zeminlerde
ifade edebilmelidir.

Baflta da söyledim, demokrasi, içindekileri dönüfltürme  gücüne sahiptir; kendisini
korumas› için yaflat›lmas›, çal›flt›r›lmas› yeterlidir.

Demokrasi için gerçek tehlike içindekilerden de¤il d›fl›nda kalanlardan gelir.

Çünkü hiç bir sistem d›fl›nda kalanlara nüfuz etme imkan›na sahip de¤ildir. Biz onun için
kimse demokratik zeminin d›fl›na itilmesin istiyoruz.

Terör ve fliddetle henüz yollar›n› ay›ramayanlar› da, demokrasiden yana tercih kullanmaya
ça¤›r›yoruz.

Yaln›z flunu da söylemek zorunday›m, onlar›n demokratik zeminde kalmalar›n› bizim arzu
etmemiz tek bafl›na yetmez.

Alt›n› çizerek söylüyorum; Onlar›n da, ikisinin bir arada mümkün olmayaca¤›n› anlay›p
terör yerine demokrasiyi tercih etmeleri gerekmektedir. Demokrasiden, haklar›n›z›
korumas›n› bekliyorsan›z bu kadar› da, demokrasinin hakk› olmal›d›r. 

Hiç kimsenin flüphesi olmas›n, istismar edilmek istense bile bu mücadelede sonunda
kazanan hep demokrasi olacakt›r.

Demokrasimiz bugün ulaflt›¤› noktada farkl› görüflleri hukuk çerçevesinde kald›klar›
sürece içinde tutabilme kabiliyetini gelifltirmifltir.

Demokrasiye ba¤l› kalman›n yolu terörü reddetmek ve
hukuksal düzene uygun hareket etmektir.
Terörle hemhal olarak, anayasal düzenle sorunlu olarak ne demokrasi içinde kal›nabilir,
ne de demokrasiden medet umulabilir.

Demokrasi ve hukukun gereklerini yapmayanlar›n ma¤duriyet edebiyat› yapmalar›,
d›fllanm›fll›ktan prim devflirmeye çal›flmalar› kabul edilemez.

Türkiye ne vizyondan kalkm›fl filmleri bir daha yaflar, ne de modas› geçmifl rollere  göz
yumar. Türkiye bir hukuk devletidir ve hiç bir suç cezas›z kalmaz. Bundan da kimsenin
flüphesi olmas›n.

Biz millet olarak bu beladan yeterince çektik. Millet olarak aram›zdaki ba¤lar›n tarihsel
ve insani derinli¤i var. Yeteri kadar ac› tecrübemiz de var.
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fiimdi siyasi görüflü ne olursa olsun daha fazla ac› yaflamak
ve yaflatmak istemeyen herkesin cesaret ve kararl›l›kla
elini tafl›n alt›na koyma zaman›d›r.
Terörün bölücü propagandas›na karfl› toplumsal yap›m›z› tahkim etmek, kardefllik
ba¤lar›m›z› güçlendirmek, bizi tek bir millet yapan de¤erleri yücelterek paylaflmak için
hepimize sorumluluklar düflüyor.

Biz iktidar partisi olarak bu sorumlulu¤un bilinci içinde hareket etmeye devam edece¤iz.

Ben ümitvar›m; flunu bütün kalbimle söylemek istiyorum.

Önümüzde parlak bir gelecek var. Türkiye terör illetinden mutlaka kurtulacak, sosyal
restorasyon sürecini mutlaka tamamlayacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,

Bildi¤iniz üzere, 22 Temmuz öncesinde kamuoyuna sundu¤umuz Seçim Beyannamemizin
temel ve belirleyici unsurlar›ndan biri, sivil ve demokratik yeni bir anayasan›n yap›lmas›yd›.

Bu amaçla akademik hayat içinde temayüz etmifl bir grup hukukçumuzdan anayasa
çal›flmalar›na hareket zemini teflkil edecek bir taslak haz›rlamalar›n› rica ettik.

Önümüzdeki süreç içinde anayasa tasla¤›n› kamuoyunun tart›flmas›na açaca¤›z ve
mümkün olan en üst seviyedeki toplumsal kat›l›m› gerçeklefltirerek tasla¤a nihaî fleklini
verece¤iz.

Bu süreçte, bütün kurumlar›m›z›n, sivil toplum kurulufllar›n›n, üniversitelerin katk›s›na
aç›k olaca¤›m›z› daha bafltan ilân ettik.

Ortaya ç›kacak anayasan›n “Ak Parti’nin Anayasas›” olmayaca¤›n›, mümkün olan en
genifl mutabakat› sa¤layarak, toplumsal ve demokratik geliflmeyi h›zland›racak, evrensel
normlara uygun bir anayasan›n yap›m› için gerekli mekanizmalar› harekete geçirece¤imizi
ifade ettik.

Türkiye’de hemen hemen bütün toplumsal çevrelerin ortak kanaati, 1982 Anayasas›n›n
yap›d›¤› dönemin ruhunu yans›tt›¤› ve geldi¤imiz noktada Türkiye'nin ça¤dafllaflma
ihtiyaçlar›na cevap veremedi¤i istikametindedir.

12 Eylül sonras› Türkiye’de tesis edilen siyasî-hukukî yap›, esas itibariyle topluma
güvensizli¤in, topluma flüpheyle bakan bir anlay›fl›n ürünüydü.

1980’lerle birlikte Türkiye, küresel geliflmelerin de etkisiyle d›fla dönük bir büyüme
stratejisi benimsemifl ve kapal› bir toplum olmaktan giderek uzaklaflmaya bafllam›flt›r.

Türkiye, dünya ile entegre oldukça, 1982 Anayasas›n›n getirdi¤i siyasî-hukukî yap›n›n
çarp›kl›klar› da giderek daha aç›k flekilde görülmeye baflland›.
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Yeni ve bütünüklü, ça¤dafl bir anayasaya ihtiyaç duyuldu¤unu y›llard›r herkes söyledi
durdu. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin taslaklar haz›rlad›¤›n› da biliyoruz.

1982 Anayasas›n›n Türkiye’yi 21. yüzy›la tafl›yamayaca¤›na, Türkiye için dar bir elbiseye,
s›n›rlay›c› bir çerçeveye dönüfltü¤üne dair genel bir toplumsal kabûl olufltu.

Ancak biz iktidar sorumlulu¤uyla harekete geçince bugün, ak›l sa¤l›¤› yerinde her insan›
hayrete düflürecek bir manzara ile karfl›laflt›k.

1982 Anayasas›ndan en çok flikayet edenler, birden onun müdafaas›na yöneldiler.

Yeni anayasa yap›m sürecini akamete u¤ratmak için tart›flma ahlâk›n›n d›fl›na ç›karak,
kamuoyunu yanl›fl yönlendirmek, bilgilendirmek için ciddi bir gayret gösteriyorlar.

Yeni anayasa tasla¤› çal›flmalar›n› Cumhuriyetin temel ilkelerini  zaafa u¤ratmaya dönük
bir çaba olarak nitelemek için ya bilgisiz ya da kötü niyetli olmak gerekir. Daha kötüsü
her ikisinin birlikte olmas›d›r.

Yeni anayasa tart›flmas›n› “giyim-kuflam sorununa” indirgemek ve bütün süreci bu
esasta tart›flmak  herhalde 25 y›l süren anayasa tart›flmalar›n› hiçe saymakt›r.

Daha henüz süreç bafllam›flken ve ortaya bir metin ç›kmam›flken bunu “Ak Parti’nin
Anayasas›” diye yaftalamak, demokratik, ahlâkî bir bak›fl›n ürünü olamaz.

Asl›nda demek istedikleri fludur: Siz yapmay›n!

Peki biz yapmayaca¤›z da kim yapacak? Anayasa yap›m sürecine genifl bir toplumsal
destekle iktidara gelen siyasi parti  de¤il de kim öncülük edecek?

Bizim kanaatimiz odur ki, bu karfl› ç›k›fllar, daha demokratik bir anayasa aray›fl›n›n önünü
kesmeye ve Türkiye’nin toplumsal geliflme dinami¤ini baltalamaya dönüktür.

Biz Türkiye’nin demokratik siyasî süreç içinde bir anayasa
yapma iradesi gösterebilmesinin, çok mühim demokratik
aç›l›mlar sa¤layaca¤›na inan›yoruz.
Türk demokrasisi, ola¤anüstü dönemler d›fl›nda, normal demokratik süreç içinde bir
anayasay› hayata geçiremedikçe rüfltünü tam anlam›yla ispat edemeyecektir.

Son befl y›ld›r yaflad›¤›m›z demokratik geliflmeleri sivil ça¤dafl bir anayasa ile taçland›rmak,
Türkiye'nin kaç›namayaca¤› bir zorunlulu¤a dönüflmüfltür.

Biz bu sorumluluk duygusu içinde, demokratik kat›l›mc› mekanizmalar› azamî seviyede
iflleterek, en genifl mutabakata dayal› yeni bir anayasan›n hayata geçirilmesi için iktidar
olman›n bütün gereklerini yerine getirmekte kararl›y›z.

Burada bir kez daha  aç›k bir ça¤r›da bulunuyorum.

Bu eflsiz bir f›rsatt›r, tarihi bir imkând›r.
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Özellikle milletimizin bütün fertlerini benim 'büyük uzlaflma' dedi¤im ortak hedef ve
de¤erler eraf›nda birlefltirmek için bu süreci çok de¤erli bir f›rsata dönüfltürebilece¤imize
inan›yorum.

Söyleyecek sözü olan, Türkiye ad›na fikir üreten herkes
ama herkes aç›k yüreklilikle bu demokratik sürece kat›ls›n
ve katk›da bulunsun.
Demokrasiyi akamete u¤ratmak, ön yarg›lar› kemiklefltirmek ve yeni vehimler üretmek
yerine, meseleyi esas›ndan, özünden sapt›rmak yerine gelin milli bir mutabakat ile
Demokrasimizin ç›tas›n› Türkiye’nin hak etti¤i seviyeye ç›karal›m.      

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye konjonktürel s›k›nt›lara ra¤men hedefleri do¤rultusunda ilerlemeye, güçlenmeye,
büyümeye devam ediyor.

Seçimlerin ard›ndan hem Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, hem de referandum süreci demokratik
olgunluk içinde baflar›yla geçirilmifltir.

Hükümet olarak ilk günkü azim ve kararl›l›¤›m›z› koruyor, geçen befl y›l›n da tecrübe ve
birikimiyle ad›mlar›m›z› çok daha ileri noktalara at›yoruz.

Ekonomide art›k sa¤lam, ayaklar› üstünde duran, k›r›lganl›¤›n› atm›fl, büyüme istikrar›n›
sürdüren bir yap› oluflmufl durumda...

Bu yap›sal de¤iflim ve istikrar ortam› sayesinde bugün Türkiye dünyan›n dev
ekonomilerinden biri olma yolunda h›zla ilerliyor.

Ekonomimiz tam 22 dönemdir üst üste büyüme baflar›s› gösteriyor.

1993-2002 y›llar› aras›nda ortalama sadece 2,6 oran›nda büyüyen Türkiye ekonomisi,
geçen befl y›lda ortalama yüzde 7,3 oran›nda büyüdü, bugün de ayn› flekilde büyümeye
devam ediyor.

Daha befl y›l önce çöküflün efli¤ine gelmifl olan ekonomimiz, bugün büyüklük s›ralamas›nda
dünyada 17., Avrupa’da 6. s›raya kadar yükselmifltir. Dinamik büyümememizin yak›n
zamanda çok daha iyi seviyelere gelmesini kuvvetle muhtemel görüyorum.

Eskiden gündemin her zaman ilk s›ralar›nda yer alan, en çok konuflulan, en çok dert
yan›lan konu olan enflasyondan söz eden kald› m›?

Bugün eskinin canavar› diz çökmüfl, milletin yolundan çekilmifl ve sadece ayl›k enflasyon
oranlar›n›n aç›klanmas› ile haber olabiliyor. Bu kronik problem art›k Türkiye’nin gündeminden
düflmüfltür.

Bir yandan yat›r›mlar art›yor, bir yandan sektörler büyüyor, bir yandan yeni yat›r›mlarla
yeni istihdam üretiliyor.
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Türkiye do¤ru istikamette ilerleyen dinamik bir ekonominin bütün iflaretlerini veriyor,
bundan büyük mutluluk duyuyoruz.

‹hracat›m›z her gün art›yor, borçlar›m›z azal›yor, bu ülkenin kazanc›n› bu ülkenin insan›na,
bu ülkenin ihtiyaçlar›na harcamak noktas›nda her gün elimiz daha büyük bir oranda
rahatl›yor.

Bir tek günü vicdan›m›zda bir gölgeyle kapatmamak için teraziyi s›ms›k› tutuyor, ince
eleyip s›k dokuyoruz.

Görüyorsunuz at›lan iftiralardan da üstümüzde bafl›m›zda bir fley kalm›yor. Biz milletimize
inan›yoruz, güveniyoruz, onlar da bizi iyi biliyorlar, iyi tan›yorlar.

Bu milletle aram›za bir tek gün bile mesafe koymad›k, kendimizi s›rça köflklere, sa¤›r
duvarlar›n arkas›na kapatmad›k. Biz zaten istesek de bunu yapamay›z, bizim gönlümüz
bu milletin ›ra¤›nda flen olmaz.

Nereden geldi¤imizi, nereye dönece¤imizi, sadece hofl bir
sadan›n baki oldu¤unu, Sultan Süleyman’a kalmayan bu
dünyan›n bize de kalmayaca¤›n› iyi  biliyoruz.
Bu milletin gönül taht›nda bir yer sahibi olmay›, dünyan›n hiçbir makam ve mevkiine
de¤iflmeyiz.‹nan›yorum ki her arkadafl›m benim bu hissiyat›m› gönülden paylafl›yor.

‹nan›yorum ki adalet kavram›n› kendine isim seçen bir partinin çat›s› alt›nda adaletten,
vicdandan, ahlaktan mahrum tek bir kiflinin bile bar›nmas› mümkün de¤ildir, olmayacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Befl y›ld›r Türkiye’ye hizmet için, Türkiye’yi dünyada lay›k oldu¤u yüksekli¤e tafl›mak
için geceli gündüzlü çal›fl›yor, gayret gösteriyoruz.

Bu süre zarf›nda Türkiye bir krizler ülkesi olmaktan ç›km›fl, bir f›rsatlar ülkesi haline
gelmifltir. Bir umutsuzluklar ülkesi olmaktan ç›km›fl, taze umutlar›n yeflerdi¤i ayd›nl›k
bir ülke haline gelmifltir.

‹nsanlar›m›z, en önemlisi gençlerimiz yeniden ülkesi için hayal kurmaya bafllam›flt›r.

Bugün dünyan›n neresine giderseniz gidin, orada Türkiye’nin güçlenen, zenginleflen,
a¤aran imaj›n› hissedebilirsiniz. Dünyan›n her ülkesindeki vatandafllar›m›z›n bafl› diktir.

Düne kadar yaflad›¤› ekonomik ve siyasi krizlerle d›fl itibar› sars›lan ülkemiz, bugün çok
k›sa bir zamana s›¤d›rd›¤› de¤iflim at›l›m›yla örnek al›nan bir ülkedir.

Uluslararas› zeminlerde ses getiren, sözünü dinlettiren, aktif, kararl›, att›¤› ad›mlarla
önemini fark ettiren bir ülkedir.

Kendini Ankara’n›n koridorlar›na kilitleyenler bu fark› göremiyor olabilirler, ama bu gerçe¤i
de¤ifltirmiyor.
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Bak›n son on befl gün içinde ‹ngiltere’den Amerika’ya, ‹talya’dan Romanya'ya, Çek
Cumhuriyeti’nden Azerbaycan’a bir çok ülkeye ziyaretlerde bulundum. Hemen her hafta
dünyadan devlet ve hükümet baflkanlar› Ankara'ya geliyor, uluslararas› zirvelere ev
sahipli¤i yap›yoruz.

Sadece ekonomik olarak de¤il siyaseten de bir cazibe merkezi haline gelmifl bulunuyoruz.

Samimiyetle ve gururla söylüyorum ki, Türkiye içeride yaflad›¤› de¤iflimin çok daha
parla¤›n› dünyada yafl›yor.

Elbette dünyada bizimle hesab› olanlar var, elbette bizi zor duruma düflürmek isteyenler
var, ama onlar bile biliyorlar ki bugün art›k karfl›lar›nda o eski Türkiye yok.

Art›k gücünün ve büyüklü¤ünün fark›nda, hesab›n› iyi yapan, ad›m›n› düflünerek atan,
ama at›nca da istedi¤i hedefe ulaflan bir Türkiye var.

Türkiye’nin d›fl itibar›n›n nereden nereye geldi¤ini anlamak için d›fl gündemimizdeki
temel meselelerde befl y›l öncesine göre bugün ne durumda oldu¤umuza bakmak yeterli
olacakt›r.

Türkiye art›k zor soluk al›p veren, solgun, bitkin bir ülke
de¤il, Türkiye art›k yaflayan, s›k›nt›lar›ndan ar›nan, gözünü
gelece¤e çeviren dinamik bir ülke...
Ve bu ayd›nl›k Türkiye tablosu, dünyan›n neresinden bakarsan›z bak›n bütün güzelli¤iyle
görülebiliyor.

Bu tablo inan›yorum ki, Türkiye’yi hep içine kapal›, krizlerle yaflayan, mutsuz insanlar›n
ülkesi olarak görmüfl, Türkiye’ye asla güvenememifl zihinleri bile etkileyecek kadar
parlakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Sizler,  bu ulvi hizmet gayesinde birlikte kofltu¤umuz, birlikte mücadele verdi¤imiz öncü
kadrolars›n›z.

Uzun ince bir yol olan bu hizmet yolculu¤unda duygusal bütünlü¤ümüz, birlik ve
beraberli¤imiz, gönül ba¤›m›z büyük önem tafl›yor.

Her bir arkadafl›m›n yüre¤inin millet ve memleket sevdas›yla dolu oldu¤unu biliyorum.
Bizim siyasetimizin özü makam, mevki, menfaat, gösterifl de¤ildir.

AK siyasetin temeli sevgi ve aflkla insan›m›za hizmet etmek, dürüstlük ve samimiyetle
Cumhuriyetimizi kalk›nd›rma, halk›m›z›n yaflam standard›n› yükseltme hedefine
odaklanmakt›r.

AK Parti, farkl› düflünceleri ortak ak›l potas›nda billurlaflt›ran, demokratik mekanizmalar›n
ideal flekilde iflledi¤i, ama parti disiplini ve parti kimli¤inin de önemli oldu¤u bir siyasal
harekettir.



385

2 4  K A S I M  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Siyasi kimlik, siyasi ahlak, siyasi düflünce ve siyasi organizasyon bir bütündür. AK Parti
ortaya koydu¤u kimlikle, ahlakla, düflünceyle, icraatla, teflkilat yap›s›yla Türkiye'de yeni
siyaset tarz›n›n lokomotifidir.

‹nan›yorum ki her arkadafl›m Türkiye'nin geliflimi için de, partimizin büyümesi ve geliflmesi
için de elinden gelen katk›y› verecektir.

Siyasi kadromuzun çok farkl› alanlarda, çok önemli meziyet, kabiliyet ve birikimlere sahip
kiflilerden olufltu¤unu görüyorum ve bu, ayd›nl›k bir gelecek için ümidimi art›r›yor.

Bu düflüncelerle istiflare toplant›m›z› aç›yor, toplant›m›z›n güçlü ve müreffeh bir Türkiye
için yol gösterici, ›fl›k tutucu olmas›n› diliyor, sizleri  sevgiyle selaml›yorum.  
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Türkiye’nin demokrasi konusundaki at›l›mlar›, insan hak
ve özgürlükleri konusundaki reformlar›, her fleyden önce
çal›flma hayat›m›z› etkileyecek, ifl bar›fl›n›n daha güçlü
flekilde tesisini sa¤layacakt›r.

HAK-‹fi 11. OLA⁄AN GENEL KURUL AÇIfi KONUfiMASI
24.11.2007

Çok De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Hak-‹fl’in 11. Ola¤an Genel Kurulu’na baflar›lar diliyor, ülkemiz ad›na, çal›flanlar ad›na
hay›rlar getirmesini temenni ediyorum.

Yine bu vesileyle, tüm e¤itim çal›flanlar›m›z›n, ö¤retmenlerimizin, 24 Kas›m Ö¤retmenler
gününü tebrik ediyor, ülkem ad›na, milletim ad›na tüm ö¤retmenlerimize flükran ve
minnet duygular›m› ifade ediyorum.

De¤erli Dostlar›m,

Sendika, hak arama mücadelesi, emek, örgütlenme gibi kavramlar›n adeta “öcü” gibi
görüldü¤ü bir dönemde, Hak-‹fl, farkl› bir anlay›fl›n hakim olabilece¤ini hem ülkemize,
hem de dünyaya göstermifltir.

Gerek 12 Eylül öncesi çalkant›l› dönemde, gerek 12 Eylül sonras›nda, “çat›flmay› de¤il,
uzlaflmay›” öne ç›karan Hak-‹fl, Türkiye’de iflçi-iflveren iliflkilerine yeni bir boyut ve derinlik
kazand›rm›fl, çal›flma hayat›na, endüstri iliflkilerine huzurun, bar›fl›n, diyalo¤un, karfl›l›kl›
anlaflman›n ve uzlaflman›n egemen olmas›na önemli katk› sa¤lam›flt›r.

Çal›flanlar› do¤rudan ilgilendiren konular›n yan› s›ra, Avrupa Birli¤i süreci gibi, yeni
Anayasan›n haz›rlanmas› süreci gibi toplumu ve ülkeyi yak›ndan ilgilendiren konularda
da di¤er örgütlerimizle birlikte Hak-‹fl’le de uyumlu çal›flmalar yürütüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bu yönde katk›lar almaya devam edece¤iz.   

De¤erli Kardefllerim,

A¤ustos sonunda Hizmet-‹fl'in  genel kuruluna kat›ld›m ve orada iflçi kardefllerime hitap
etme imkan› buldum.

Orada, “Emek en kutsal de¤erdir” dedim. Örgütlenme hakk›ndan, hak mücadelesinden,
emek mücadelesinden bahsettim. Sonras›nda bakt›k, baz›lar›, “Erdo¤an’a bir haller oldu”
fleklinde yorumlar yapm›fllar.
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fiimdi, öncelikle flunu ifade etmek istiyorum.

Türkiye’de bir tak›m kavramlar› kendi tekellerinde görenler, kendi ipotekleri alt›nda
görenler, maalesef bu kavramlar›n içini boflaltt›lar ve Türkiye’ye telafisi zor yaralar açt›lar.

Bak›yorsunuz, on y›llar boyunca a¤›zlar›ndan emek kelimesini, ekmek kelimesini, sendikal
hak, sendikal mücadele, örgütlenme kelimesini düflürmüyorlar ama, ortada da yapt›klar›
bir fley yok, bir eser yok.

Trübünlere oynamak konusunda çok mahirler. Umut da¤›tmak konusunda son derece
becerikliler.

Ama dönemlerine, yapt›klar›na bak›yorsunuz, çal›flanlar›n haklar›nda bir ad›m ilerleme
yok, tersine, özellikle ekonomik olarak çok büyük kay›plar› var.

Peki ne yapt›lar çal›flanlar için?

Emek mücadelesi için bugüne kadar ortaya ne koydular?

Asgari Ücret konusunda, Zorunlu Tasarruf konusunda, sa¤l›k sistemi, sosyal güvenlik
sistemi, sosyal koruma sistemleri konusunda neler yapt›lar?

Bak›n›z, bu kardefliniz, eme¤in nas›l kutsal bir de¤er oldu¤unu çok iyi bilir.

Bu kardefliniz emek mücadelesi nedir, ekmek mücadelesi nedir, yoksulluk nedir, iflçilik,
emekçilik nedir çok iyi bilir. Bu ülkenin Baflbakan›, bizzat emek mücadelesinin içinden
gelmektedir. Üstelik, masan›n iki yan›nda bulunma f›rsat›m da oldu.

‹ETT’de iflçi olarak da çal›flt›m, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› olarak iflveren
konumunda da bulundum.

Hak-‹fl’li kardefllerim çok iyi bilirler.

‹ETT’de olsun, Halk Ekmek’de olsun, kendileriyle defalarca müzakere masas›na oturduk,
k›ran k›rana pazarl›klar yapt›k.

Onlar haklar›n› daha ileri götürmenin mücadelesini verdiler,
biz, imkanlar› eflit ve adil flekilde çal›flanlar›m›za da¤›tman›n
mücadelesini verdik.
Her seferinde de, uzlaflmayla, diyalogla, hoflgörüyle toplu sözleflmeleri sonuçland›rd›k,
bütün tart›flmalar›m›z› arkam›zda b›rakt›k ve yine birlikte gelece¤e bakt›k.

Dikkat ediniz, bu ülkede sendika kongrelerine, çal›flma bakanlar›n›n kat›lmaya cesaret
edemedi¤i günler de gördük. Masum iflçi eylemlerinin kabusa dönüfltürüldü¤ü günleri
de yaflad›k.

Baflbakanlar›n, bakanlar›n, bürokratlar›n iflçi temsilcilerini muhatap dahi almad›¤›
dönemlerden geçtik.
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Neden? Çünkü toplumun o kesimiyle hiçbir ünsiyet ba¤› kuramam›fllar. Ancak, ifl nutuk
atmaya gelince de, mangalda kül b›rakmam›fllar…

De¤erli kardefllerim, bak›n›z:

Biz, 2002 y›l sonunda iktidara geldi¤imizde, net Asgari Ücret 184 YTL. Sizlerin deyimiyle,
Asgari Ücret, Azami Sefalet Ücreti… Asgari ücreti, imkanlar›m›z› da zorlayarak kademe
kademe art›rd›k ve bugün geldi¤imiz nokta, net 419 YTL. O günden bugüne, Asgari
Ücret tam yüzde 127 oran›nda artm›fl.

Dikkat ediniz, 2002 y›l sonundan bugüne kadar enflasyonun
kümülatif art›fl oran› yüzde 62,1. Buna karfl›l›k Asgari
Ücretin art›fl oran› yüzde 127. Bir kere Asgari Ücreti
enflasyona ezdirmedik, bununla da kalmay›p, tam 66 puan
üzerine koyduk.
Kamu ‹flçi Ücretlerine bak›n›z, orada da benzer bir tablo göreceksiniz.

2002 y›l sonundan bugüne kadar, kamu iflçi ücretlerindeki art›fl yüzde 81,4 oran›nda,
yine enflasyonun üzerinde.

En düflük memur maafl›na bu 5 y›l içinde toplam yüzde 115 oran›nda zam yapt›k. Özürlü
ayl›klar›na yapt›¤›m›z zam, bu dönem içinde toplam yüzde 771.

SSK emeklisinin maafl› yüzde 113; Ba¤-Kur Tar›m Emeklisinin maafl› yüzde 334; Emekli
Sand›¤› mensubunun maafl› yüzde 95 oranlar›nda artm›fl.

Hangi ücret art›fl›na bakarsan›z bak›n›z, kümülatif enflasyonun çok çok üzerinde oldu¤unu
göreceksiniz.

Hala orada burada duyuyoruz, bu hükümet iflçiyi ezdi, çal›flan› ezdi, ücretler eridi fleklindeki
flikayetleri.

Allah Aflk›na ellerini vicdanlar›na koysunlar, önlerine bir hesap makinesi als›nlar ve flu
hesaplar› oturup kendileri yaps›nlar.

Türkiye’de bizden önce bu oranda ve bu kadar istikrarl› bir art›fl süreci yaflanm›fl m›,
yaflanmam›fl m› kendileri görsünler.

Bak›n, bu düzeylerin yeterli olmad›¤›n›, olmas› gerekenin bu nokta olmad›¤›n› ben de
biliyorum, ben de kabul ediyorum.

Hak-‹fl olsun, Türk-‹fl olsun, di¤er sendikalar›m›z, konfederasyonlar›m›z olsun, 4 kiflilik
ailenin mutfak harcamalar›n›, yoksulluk s›n›rlar›n› hesapl›yorlar. Bunlar› görüyoruz, takip
ediyoruz.

Ancak flu da unutulmas›n, ben, Baflbakan olarak 70 milyon insan›m›z›n sorumlulu¤unu,
emanetini üzerimizde tafl›yoruz.
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Çok olumsuz seviyelerden hep birlikte bugünlere geldik,
inflallah, yine hep birlikte, bu seviyelerin çok daha ötesine
de birlikte geçece¤iz.
Bak›n kifli bafl›na milli geliri 5 bin dolar›n üzerine ç›karaca¤›z dedik ve bunu baflard›k.

fiimdi 10 bin dolar hedefini önümüze koyduk, Allah’›n izniyle bunu da baflaraca¤›z.

Büyümede istikrar› muhafaza ettikçe, kademe kademe refah›n da daha fazla ve daha
genifl kesimlere yay›ld›¤›n› birlikte görece¤iz.

De¤erli Dostlar›m,

Bir baflka konu, zorunlu tasarruf  hesab›nda biriken paralar.

Biliyorsunuz, y›llar boyunca sizlerin izni ve inisiyatifi d›fl›nda bu paralar kesildi.

Bir süre sonra bak›ld› ki, sizlerden, iflverenlerimizden, kamudan kesilen bu paralar yerinde
yok, amac› d›fl›nda baflka yerlere kullan›lm›fl.

Gayet tabii olarak bu kesintilerinizi istediniz fakat buna hiçbir cevap alamad›n›z.

Bugüne kadar kaç tane hükümet, bu paralar› hak sahiplerine da¤›tma vaadiyle geldi
ancak kaynak bulamad›¤› için bunu baflaramadan gitti.

18 Kas›m 2002’de iktidar› devrald›¤›m›z günden itibaren, bu kesintileri, bu haklar›n›z›
bizzat sahiplendik ve bir an önce çözülmesi konusunda talimat›m› verdik.

Arkadafllar›m›z çal›flt›lar, sizlerle de uzun süren müzakereler yapt›lar.

Nihayet 2003 bafl›nda konuyu uzlaflmayla bir sonuca vard›rd›k ve hem ana paralar›, hem
de nemalar›n› ödeme noktas›nda bir plan› uygulamaya koyduk.

Bu ödeme takvimi de hiçbir sapma olmaks›z›n yürüdü ve art›k Türkiye’nin, çal›flanlar›n,
çal›flma hayat›n›n çok flükür böyle bir sorunu kalmad›.

Rakama dikkat ediniz, önceki gün itibariyle, ana para ve nema olarak çal›flanlar›m›za, 13
milyar 387 milyon 903 bin 189 YTL ve 49 Yeni Kurufl ödeme yapm›fl durumday›z.

Yine sistemden ç›kanlara da ödeme yapmaya bafllad›k ve flu an itibariyle onlara da 64
milyon YTL ödeme yapt›k.

Kayna¤›n› da bulduk, ödeme yöntemini de bulduk, uzlaflmay› da sa¤lad›k ve bu haklar›n›
çal›flanlar›m›za ödedik.

fiimdi, Konut Edindirme Yard›m› konusunda da çal›flmalar›m›z devam ediyor, hak
sahiplerini tespit ettikten sonra onlar› da ödüyoruz.

Yine 218 bin geçici iflçiye bu dönemde kadro sa¤lad›k ve önemli bir toplumsal yaray›
tedavi etme imkan›m›z oldu. ‹fl Güvencesi yasas›n› bu dönemde uygulamaya koyduk.
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Sa¤l›k sisteminde yapt›¤›m›z reformlar› biliyorsunuz…

SSK-Devlet Hastanesi ayr›m›n›, eczane çilesini en çok çeken kesim olarak bu konudaki
rahatlaman›n da inan›yorum ki fark›ndas›n›z. Ça¤dafl bir Sosyal Güvenlik sisteminin
temellerini bu dönemde att›k. 2821 ve 2822 Say›l› Yasalar için de yeni bir giriflim
bafllat›yoruz.

Sizlerin de kat›l›m›yla Üçlü Dan›flma Kurulu bu konuda çal›flmalar›na bafllayacak ve
inflallah 2008 bafl›nda yeni, ça¤dafl, AB normlar›nda bir çal›flma mevzuat›na sahip olaca¤›z.

‹stihdam konusu, bugün hem ekonominin, hem toplumsal hayat›n, hatta bununla ba¤lant›l›
olarak iç siyasetin, d›fl politikan›n önemli sorun noktas›n› teflkil etmektedir.

Bak›n›z istihdam ve iflsizlik konusu, ilk günden itibaren hükümetimizin en öncelikli
hedefleri aras›nda yer alm›flt›r.

Ekonomideki iyileflmeye paralel olarak bu konuda önemli yap›sal dönüflümler yafland›¤›n›
hep birlikte gözlemliyoruz.

Rakamsal olarak da iyiye do¤ru bir gidifl sözkonusu, ancak bunu yeterli görmedi¤imizi
de ifade etmeliyim.

Yap›sal reformlar›m›z devam ettikçe, özellikle sosyal güvenlik sistemimizdeki reform
süreci, özellefltirme süreci, vergi sistemindeki düzenlemelerimiz, küresel sermayeyi
çekmekteki baflar›m›z devam ettikçe, bu sorunun da kademeli olarak Türkiye’nin
gündeminden ç›kaca¤›n› umuyoruz.

E¤itim konusunda geçmiflte yap›lm›fl ideolojik müdahaleler, istihdam üzerinde maalesef
son derece olumsuz bir etki b›rakm›flt›r.

E¤itim, özellikle de mesleki e¤itim istihdam paralelli¤ini mutlaka kurmak zorunday›z ve
bu nokta da çal›flmalar›m›z devam ediyor.

De¤erli Kardefllerim,

Tüm bu ve benzeri sorunlar, önümüzdeki süreçte inflallah hep birlikte kolayca aflabilece¤imiz
sorunlard›r.

Bak›n›z, Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecini birlikte yürütmeye azami gayret gösteriyoruz.

fiunun fark›nday›z, sendikalar olmazsa, bu sürecin sonuca
ulaflmas›, baflar›ya ulaflmas› mümkün de¤ildir.
Özellikle sosyal haklar konusunda süreci birlikte götürece¤iz ve iflçimizin, memurumuzun,
tüm çal›flanlar›m›z›n, tüm toplumun AB standartlar›nda bir yaflam kalitesine ulaflmas›n›
birlikte sa¤layaca¤›z.

Süreç ilerledikçe, reformlar yap›ld›kça, örgütlenme konusunda olsun, çal›flan çocuklar,
çal›flan kad›nlar konusunda olsun, demokratik haklar konusunda olsun standartlar›m›z›n
yükseldi¤ini birlikte görece¤iz.
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Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecine aktif katk›lar›n›z›n bundan sonra da devam›n› diliyorum,
istiyorum.

Yine, Anayasa konusundaki çabalar›n›z› da takdirle izledi¤imizi bilmenizi isterim.

Türkiye’nin demokrasi konusundaki at›l›mlar›, insan hak ve özgürlükleri konusundaki
reformlar›, her fleyden önce çal›flma hayat›m›z› etkileyecek, ifl bar›fl›n›n daha güçlü
flekilde tesisini sa¤layacakt›r.

Biz, sivil toplum örgütlerinin, sosyal taraflar›n, özellikle de sendikalar›n, Avrupa Birli¤i
gibi, demokratikleflme gibi, sivil anayasa gibi konularda çok daha aktif rol almalar›n› her
zaman destekledik ve desteklemeye de devam edece¤iz.

Türkiye’nin demokratiklemesi de esasen, sivil toplumun iflin içine daha fazla girmesinden,
daha fazla müdahil olmas›ndan geçmektedir.

Onurlu, kararl›, e¤ilmeyen, bükülmeyen, rüzgar gülü gibi savrulmayan sivil bir durufla
ihtiyac›m›z var ve bunu, ülkemizdeki tüm örgütlerde görmek istiyoruz.

De¤erli Kardefllerim, De¤erli Çal›flanlar, Hak-‹fl’in De¤erli Mensuplar›,

Biz Türkiye’ye inan›yoruz.

Biz Türkiye’nin potansiyellerine, zenginliklerine inan›yoruz.

Biz Türkiye’nin emek gücüne inan›yoruz.

Allah’›n izniyle aflamayaca¤›m›z engel, çözemeyece¤imiz sorun yok.

5 Y›l gibi k›sa bir zaman zarf›nda çok önemli baflar›lara imza att›k, bundan sonras›nda
da Türkiye’yi çok daha iyi yerlere tafl›yabiliriz, tafl›yaca¤›z.

Bu noktada çal›flanlar›m›z›n deste¤ine, katk›s›na, görüfllerine, elefltirilerine hayati derecede
ihtiyac›m›z var.

Bütün birimlerimizle, bütün kurumlar›m›zla ve bütün imkanlar›m›zla birlikte çal›fl›p, elele
verip inflallah bu hedefleri yine birlikte yakalaman›n gayreti içindeyiz.

Ben bu duygularla, sözlerime bu noktada son veriyorum.

Genel Kurulunuzun hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.

Sizlerin flahs›nda tüm emekçi kardefllerimizi, tüm çal›flanlar›m›z› sayg›yla, sevgiyle
selaml›yor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.
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Birbirimizin halinden anlayaca¤›z, birbirimizin derdini
bilece¤iz, birbirimizin sofras›na oturaca¤›z, birbirimizin
türküsünü söyleyece¤iz. Afl› olmayana afl›m›zdan, gücü
olmayana gücümüzden, neflesi olmayana neflemizden
verece¤iz. Bu milletin en büyük serveti olan gönül
bereketinden beslenece¤iz.

AK PART‹ KIZILCAHAMAM ‹ST‹fiARE TOPLANTISI
KAPANIfi KONUfiMASI
25.11.2007

De¤erli arkadafllar, Sevgili AK Partililer,

Sizlere yeniden en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.

11'nci ‹stiflare toplant›lar›m›z› tamamlam›fl  bulunuyoruz.

‹stiflare toplant›m›zda Türkiye’nin topyekün foto¤raf›n› bir kez daha görmüfl olmaktan,
grubumuzun ülke meselelerine bir bütünlük içinde bakmas›ndan dolay›  son derece
mutlu oldum.

Toplam 95 arkadafl›m›z söz alm›fl, bütün ülke meseleleri hakk›nda  anlaml›, yol gösterici
katk›larda bulunmufllard›r.

D›fl politika konular›nda 6, Ekonomi politikalar› hakk›nda 16, Sosyal  politikalar hakk›nda
13, Terörle mücadele konusunda 17, TBMM çal›flmalar› hakk›nda 17.

‹ç Güvenlik meseleleri hakk›nda 26 arkadafl›m›z söz ald›, görüfl ve önerilerini heyetimizle
paylaflt›.

Yüreklerini açan, düflüncelerini paylaflan, bize yap›c› elefltiri ve teklifleriyle siyasetimize
anlaml› katk›larda bulunan bütün arkadafllar›m› can› gönülden tebrik ediyorum, teflekkür
ediyorum.

Burada, iki gündür, özgür bir ortamda dile getirilen görüfller, Ak Parti’nin Türkiye Partisi
oldu¤unu, Türkiye’yi kucaklad›¤›n› bir kez daha teyit etmifltir.

Bu görüfllerin hepsinin Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklamas› yeni dönemde yolumuzun
ne kadar ayd›nl›k olaca¤›n› göstermektedir.

Bu bütünlü¤e çok önem veriyoruz, zira hiçbir ülke sorununu bir tek noktaya odaklanarak
çözemeyiz. Güvenlik meseleleri d›fl politikayla, enerji meseleleri ulusal ve uluslar aras›
ekonomiyle, e¤itim meselesi bölgesel kalk›nma ile ve sosyal adaletle do¤rudan ilgilidir.
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‹stiflare toplant›m›zda ortaya koydu¤unuz birikim ve katk›lar bu bütünlüklü siyasetimizi
bir kez daha teyit etmifltir.

Bir kez daha görülmüfltür ki, AK Parti bugün milletimizin emanetini sadakatle tafl›yarak
her gün daha fazla tekâmül etmekte, milletimizin yüzünü a¤artmaktad›r.

‹lk günden beri bu millete hizmet davas›n›n gönüllü bir ferdi olarak flahs›m için en büyük
onur AK Parti siyasetinin milletin yüre¤inde yank› bulmas›d›r.

Bu toplant›m›zla da yüreklerimizdeki umut ve heyecan tazelenmifl, azmimiz ve flevkimiz
artm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

fiunu iyi biliyoruz ki, AK Parti Türkiye’nin mutlu ve müreffeh yar›nlara aç›lan kap›s›n›n
yegâne anahtar›d›r.

Umutlar yeflerdikçe, Türkiye gücüne güç katt›kça bu gerçek her geçen gün biraz daha
iyi anlafl›l›yor.

Özellikle de iç ve d›fl konjonktürün s›k›nt›l› oldu¤u, ülkemizin önüne çeflitli zorluklar›n
ç›kt›¤› dönemlerde AK Parti’nin sa¤duyulu ve onurlu duruflunun, demokrasiye sadakatinin
önemi milletimizin bekas› için büyük önem arz ediyor.

AK Parti, bu ülkenin temel de¤erlerinin, birlik ve
beraberli¤inin, yetmifl milyon insan›m›z›n dostluk ve
kardeflli¤inin en güçlü temsilcisidir, inan›yorum ki
bugünlerde bu gerçek çok daha önem arzediyor.
Zira AK Parti, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karfl› bu milleti as›rlar boyunca s›ms›k›
birbirine ba¤lam›fl ortak duygunun, ortak akl›n, ortak hissiyat›n da sahibidir.

Maalesef Türk siyasetinde çok uzun y›llard›r toplumun sinir uçlar›yla oynayarak siyaset
yapmak gibi bir kötü al›flkanl›k var.

Devlet ile milleti birlikte düflünemeyen, ikisi için ortak bir cümle kuramayan hizipçi
siyasetçiler geçmiflte devlet-toplum iliflkilerine büyük zararlar vermifllerdir. 

Türkiye’yi yönetemeyenler yüzünden vatandafl›n vicdan›n› yaralayan, ülkesine aidiyetini
zedeleyen büyük yanl›fllar yap›lm›flt›r.

Allaha flükür ki, o vesayetçi siyaset de, devleti toplumdan ay›ran o tefrikac› ve hizipçi
siyaset de milletin eliyle tasfiye olmufl, ülkemiz sa¤lam bir siyasi iradeye kavuflmufltur.

O irade Ak Partidir. O iradenin öncü kadrolar› sizlersiniz.
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De¤erli Arkadafllar,

Burada bir çok arkadafl›m›n da alt›n› çizdi¤i gibi Türkiye’nin flu dönemde her zamankinden
çok akl›selime, sa¤duyuya, sorumluluk tafl›yan siyasi durufllara ihtiyac› var.

Uzun vadeli düflünmek, ortak akl› harekete geçirmek, duygular›m›zla de¤il akl›m›zla
hareket etmek, parçayla de¤il bütünle u¤raflmak mecburiyetimiz var. 

Türk siyasetinin her unsurunun Türkiye’nin gelece¤ini
düflünerek, bu ülkenin as›rlard›r bozulmam›fl ahengini
düflünerek hareket etmesi laz›m...
fiunu aç›kça ifade edeyim ki; AK Parti bu yolda tek bafl›na da kalsa Türkiye’nin sadece
fiziki ve idari bütünlü¤ünü de¤il, insani ve duygusal bütünlü¤ünü de bütün gücü ve
enerjisiyle savunmaya devam edecektir.

Biz hiçbir zaman popülist olmad›k, bundan sonra da popülizmden asla siyasi menfaat
devflirmek ucuzlu¤una baflvurmayaca¤›z. Bunu asla kendimize ve siyasetimize
yak›flt›rm›yoruz, yak›flt›ramay›z.

‹nsanlar›m›z›n hassasiyetleriyle oynayarak, duygular›n› sömürerek, duyarl›l›klar›n› k›flk›rtarak
gelecek tek bir oyu bile istemiyoruz.

Biz her zaman flunu söylüyoruz: Sonucunda Türkiye kazanacaksa biz kaybetme korkusu
tafl›may›z.

Ama bu milletin sars›lmaz bir hakikat iradesi var; bugüne kadar hakikatin yan›nda duran,
hakikatten flaflmayan, hakikate sahip ç›kan hiç kimse bu milletin gönlünde yerini, de¤erini
kaybetmemifltir.

Sand›ktan baflar›yla ç›kmak, bütün siyasi partiler için elbette çok önemli bir baflar›d›r,
biz de bunu iyi de¤erlendiriyor, bundan mutluluk duyuyor, bu sonucu önemsiyoruz.

Ancak, bizim için daha önemli bir hedef var; o da milletimizin gönlünü kazanmakt›r,
r›zas›n› kazanmakt›r, duas›n› kazanmakt›r. Biz, yüzde 47’nin oyunu ald›k ama, yüzde
100’ün gönlünü kazanmak istiyoruz.

Bunun için milletimizin bütün renklerini kucaklamay›, bütün renkleriyle bütünleflmeyi
siyasetimizin ana ekseni kabul ediyoruz.

Ak Parti iktidar› ikinci döneminde de milletin iradesinden, milletin vicdan›ndan, milletin
gündeminden ayr›lmayacak, hizmet yolculu¤unda ayn› azim ve kararl›l›kla çal›flmaya
devam edecektir.

Aç›l›fl konuflmamda da belirtti¤im gibi bu ulvi yoldaki yoldafll›k ve kardefllik çok önemlidir.

Bu ülkenin yediden yetmifle bütün insanlar›n›n Türkiye’nin gelece¤ine s›ms›k› sahip
ç›kmalar› umudumuzu daha da artt›r›yor.
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Bu ülkeye inanman›n, bu ülkeye güvenmenin, Türkiye aflk›n› yetmifl milyon insan›m›zla
paylaflman›n verdi¤i büyük güçle çok daha büyük hedefler için bileniyoruz.

Her meselede ortak akl› arayan, demokraside ›srarl›, adalete ba¤l›, kendisi için istedi¤ini
yetmifl milyon kifli için isteyen insanlar›m›zla ayd›nl›k Türkiye’yi imar etmeye çok
yaklaflt›¤›m›z› biliyoruz, hissediyoruz.

Bu irade, çökmüfl bir siyasi ve ekonomik yap›n›n enkaz› alt›ndan çok k›sa bir zamanda
kalkabilen bir milletin varolufl iradesidir. Art›k biliyoruz ki bu yolun sonu ayd›nl›¤a ç›k›yor.

Tarihe flanl› medeniyetler arma¤an etmifl bir millet, bir
daha e¤ilmemek üzere dimdik aya¤a kalk›yor.
Nice badirelere ra¤men yüzlerce y›l coflkuyla akan ›rmak, yata¤›na geri dönüyor. Türkiye
yeniden büyüklü¤ünün fark›na var›yor.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye derken, bu topraklar›n her bir santimetrekaresini kastediyoruz. Millet derken,
yetmifl milyonluk bir toplumun her bir ferdini kastediyoruz. Adalet derken, tek bir vicdan›n
bile s›zlamad›¤› bir hakkaniyet ölçüsünü kastediyoruz. Demokrasi derken, ülke yönetiminde
kay›ts›z ve flarts›z millet iradesinin söz sahibi olmas›n› kastediyoruz. Özgürlük derken,
insan onuruna yak›flan bir hayat zeminini kastediyoruz. Kalk›nma derken, temiz kazançtan,
hakça paylaflmaktan sözediyoruz.

Bizim tariflerimiz aç›kt›r, nettir, berrakt›r. Bizim hassasiyetlerimiz, milletimizin
hassasiyetleridir. Biz milletimizin karfl›s›na gönlündeki baflka, dilindeki baflka insanlar
olarak da ç›km›yoruz.

Biz hesap duygusuyla hayat› anlamland›ran ve hesap kavram›n› hayat›n›n merkezine
alan bir anlay›fla sahibiz.

Hayat›n hepimize bir emanet oldu¤unun, zerre kadar iyili¤in de, zerre kadar kötülü¤ün
de karfl›l›ks›z olmad›¤›na inan›yoruz. Hayat›m›z›n gayesi ile siyasetimizin gayesi birbirinden
farkl› olamaz.

Bu sebeple bizim as›l gayemiz milletimizin oyunu almak de¤il, gönül r›zas›n›, hay›r duas›n›
almakt›r diyoruz. Bu sebeple milletimize hizmeti her fleyin üstünde görüyoruz.

Bu yüzden muhaliflerimizin çekmek istedi¤i mindere gelmiyor, ayr›flt›r›c› temalar üzerinde
siyaset yapm›yor, ›srarla 70 milyonun kardeflli¤ini güçlendirmeye çal›fl›yoruz.  

De¤erli Arkadafllar›m,

Bizim gönül rezervlerimiz çok ama çok zengindir.

Buralara milletimize inanarak, güvenerek, birbirimizi severek sayarak, sadece vatandafl
olarak de¤il, dost olarak, kardefl olarak, yoldafl olarak geldik.
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As›rlar boyu bu ülkenin insanlar› aras›na girememifl düflmanl›klar›, kini, nefreti, yine
as›rlard›r yaflatt›¤›m›z kardefllik hukukumuzla bu topraklardan uzak tutmaya devam
edece¤iz.

Birbirimizin halinden anlayaca¤›z, birbirimizin derdini bilece¤iz, birbirimizin sofras›na
oturaca¤›z, birbirimizin türküsünü söyleyece¤iz. Afl› olmayana afl›m›zdan, gücü olmayana
gücümüzden, neflesi olmayana neflemizden verece¤iz. Bu milletin en büyük serveti
olan gönül bereketinden beslenece¤iz.  

‹stanbul’da olan› Artvin’e, Ankara’da olan› fi›rnak’a, ‹zmir’de olan› K›rflehir’e, Bursa’da
olan› Ardahan’a tafl›mak, nimeti de külfeti de adaletle paylaflmak için çal›flaca¤›z.

Bu ülkeyi kendi mal› zannedenlere pabuç b›rakmayaca¤›z.

Bu ülkenin insanlar›na refah›, mutlulu¤u, huzuru ve istikrar›
çok görenlere asla meydan› b›rakmayaca¤›z. Bu ülkeyi
vehimlere mahkûm etmek isteyenlere asla kulak
vermeyece¤iz.
Bu ülkeyi kendi kifayetsizliklerinin esiri yapabileceklerini zannedenlere Türkiye’nin art›k
o eski Türkiye olmad›¤›n› gösterece¤iz.

Millet olarak yolumuz budur, karar›m›z budur, istikametimiz budur.

De¤erli Arkadafllar,

Yeri gelmiflken bir konuya daha aç›kl›k getirmekte yarar görüyorum. Terörle mücadele
gibi hassas meseleler baflta olmak üzere medyam›zda, kayna¤›ndan do¤rulat›lmam›fl,
uydurma ve hayali senaryolar›n haber yap›ld›¤›n› görüyoruz. MKYK veya istiflare toplant›m›z
gibi baz› kapal› toplant›lar sonras›nda bize atfen yap›lan haberler de buna dahildir. Bunu
yapan bas›n mensubu arkadafllara söylüyorum, kusura bakmay›n ama e¤er kötü niyetli
de¤ilseniz o zaman ya iflletiliyorsunuz ya da bu rivayetleri ifllerine geldi¤i gibi size
f›s›ldayanlara alet oluyorsunuz demektir. ‹fl iflten geçtikten sonra da do¤ruland› ya da
do¤rulanmad› gibi  ifadelere baflvurarak meseleyi bizim üstümüze y›k›p s›yr›lmaya
çal›fl›yorsunuz. Biz burada evet-hay›r oyunu oynam›yoruz. Sizi ciddiyete ve sorumlu
davranmaya davet ediyorum. Gerek partimizi, gerekse hükümetimizi ilgilendiren konularda
yetkili muhataplar›n›z bellidir. Lütfen do¤rulatma mekanizmalar›na haberi yay›nlad›ktan
sonra de¤il, önce baflvurunuz.

Ayr›ca bugün Dünya Kad›na Karfl› fiiddeti Önleme Günü. Bu konuya çok önem veren
ve bu alanda  somut birçok ad›m atan bir hükümet iflbafl›ndad›r.

Kad›na karfl› fliddeti de, kad›na karfl› ayr›mc›l›¤› da reddediyoruz.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Bu toplant› vesilesiyle sizlerle Türkiye’nin ve siyasetimizin meselelerini konuflma imkân›
bulduk.

Bu görüflmelerden kendi ad›ma çok faydaland›¤›m› ve Türkiye ad›na da çok umutland›¤›m›
ifade etmek isterim.

AK Parti’nin Türkiye için tafl›d›¤› büyük sorumlulu¤u, her arkadafl›m›n da en az bizler
kadar hissetti¤ini müflahede etmekten büyük memnuniyet duydum.

Daha da önemlisi, her arkadafl›m›n milletimizin derdiyle dertlendi¤ini, insan›m›z›n
beklentilerini sahiplendi¤ini, Türkiye için çok güzel, çok ayd›nl›k idaaller tafl›d›¤›n› gördüm.

Çok yap›c›, çok ayd›nlat›c›, çok yararl› fikirler, kanaatler edindim.

Burada dile getirilen her düflüncenin, her kayg›n›n, her öneri ve uyar›n›n dikkate
al›naca¤›ndan, de¤erlendirilece¤inden emin olunuz.

Hem partimiz, hem ülkemiz için inflallah çok hay›rl›, çok bereketli olacak kazan›mlarla
buradan ayr›l›yoruz.

Tüm arkadafllar›ma flükranlar›m›, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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Biz, demokrasiyi ne kadar güçlendirerek muhkem bir hale
getirirsek, demokrasiyi tüm kurallar›yla ne kadar
iflletebilirsek, ekonomide de, siyasette de, diplomaside
de o derecede baflar› sa¤lar›z.

TÜRK‹YE ‹NfiAAT SANAY‹C‹LER‹ ‹fiVEREN SEND‹KASI
23. OLA⁄AN GENEL KURULU
01.12.2007

Çok De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye ‹nflaat Sanayicileri ‹flveren Sendikas›’n›n 23. Ola¤an Genel Kurulu’na baflar›lar
diliyorum.

Türkiye’nin kalk›nmas›na, yat›r›mlar›na, d›fl ticaretine, özellikle de istihdam›na yönelik
katk›lar› nedeniyle ‹NTES’e, de¤erli yöneticilerine, eme¤i geçen herkese teflekkür
ediyorum.

Yine bu vesileyle, dün Isparta’da elim bir uçak kazas›nda hayat›n› kaybeden vatandafllar›m›za
Allah’tan rahmet diliyor, yak›nlar›na sab›r ve baflsa¤l›¤› dileklerimi iletiyorum.

Kazan›n hemen ard›ndan ilgili arkadafllar›m›z tüm boyutlar›yla olay› incelemeye bafllad›lar.

Bu tür ac› olaylar›n tekrar etmemesini diliyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Geçen hafta bir iflçi sendikalar› konfederasyonumuzun genel kuruluna kat›ld›m, bu hafta
‹NTES’in, bir iflveren sendikam›z›n genel kurulunday›m.

Yine önümüzdeki haftalarda, program›m elverdi¤i ölçüde di¤er iflçi ve iflveren
sendikalar›m›z›n genel kurullar›na kat›lma f›rsat›m olacak.

Dikkat ediniz, Türkiye’de, öyle dönemler oldu ki, Baflbakan, bakanlar, milletvekilleri bu
tür genel kurullara kat›lamazlard›, kat›lmaya cesaret edemezlerdi.

Bunlar› gördük, bunlar› yaflad›k.

Oysa toplumun nabz›, bir aç›dan da buralarda, bu tür toplant›larda at›yor.

‹flçilerimizin, iflverenlerimizin, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, toplumun bütün kesimlerinin
sorunlar›, meseleleri buralarda ilk elden, do¤rudan bize iletiliyor.
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fiunu da ifade etmek istiyorum: Burada dile getirilen sorunlar, asla havada kalm›yor.

Biz, tüm politikalar›m›za, ataca¤›m›z tüm ad›mlara buralardan ald›¤›m›z atmosferi, elefltiriyi,
katk›y› tafl›yoruz.

Türkiye’nin bugün dünyan›n en büyük 16. ekonomisi konumuna yükselmifl olmas›, iflte
bu istiflare kültürünün, bu diyalog kültürünün, uzlaflma kültürünün bir sonucudur.

Biz, demokrasiyi ne kadar güçlendirerek muhkem bir hale getirirsek, demokrasiyi tüm
kurallar›yla ne kadar iflletebilirsek, ekonomide de, siyasette de, diplomaside de o derecede
baflar› sa¤lar›z.

Yasaklar›n oldu¤u, duvarlar›n oldu¤u, toplumun, ülkenin,
ekonominin içine kapand›¤› bir ortamda, ne kalk›nmadan,
ne ilerlemeden, ne de refah art›fl›ndan bahsedemeyiz.
Bak›n›z, sivil toplum örgütlerine, sosyal taraflara bu noktada çok önemli görevler düflüyor.

Son 5 y›lda elde etti¤imiz kazan›mlar› hem korumak, hem de daha ileriye tafl›mak
konusunda sivil örgütler kilit rol oynamak zorundad›r.

Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecinde de ayn› fley söz konusu.

Türkiye’nin standartlar›n› yükse¤e tafl›rken, bunu hep birlikte yapacak ve bunun sonuçlar›n›
da hep birlikte görece¤iz.

Burada bize düflen, özgürlükleri olabildi¤ince geniflletmek, engelleri kald›rmak, gereksiz
bürokrasiyi azaltmakt›r.

Sivil topluma düflen ise, demokratikleflme, insan hak ve özgürlüklerinin kalitesinin
yükseltilmesi ve Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecimiz noktas›nda dimdik durmak, kararl›
olmak, e¤ilmeden, bükülmeden do¤ruyu savunmakt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Öncelikle flunu ifade etmek istiyorum:

Türkiye ekonomisi, son 5 y›lda rekor düzeyde bir büyüme kaydetmifltir. Bu büyümenin
lokomotif sektörlerinin bafl›nda ise hiç tart›flmas›z inflaat sektörü geliyor. Bu vesileyle
inflaat sektörümüzün tüm taraflar›na bir kez daha teflekkür etmek istiyorum.

1993-2003 döneminde Türkiye’nin toplam büyüme oran› yüzde 26 iken, inflaat sektörü
yüzde 22 oran›nda küçülmüfltür.

2003 y›l›na kadar sektörün büyüme oranlar›na bakt›¤›m›zda, negatif oranlar›n tabloya
hakim oldu¤unu görüyoruz.

2003 y›l›nda da bu daralma devam etmifl, ancak hemen ard›ndan da rekor düzeyde
büyüme oranlar› kaydedilmifltir.
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2004 y›l›nda sektör yüzde 4,6 oran›nda büyümüfl.

2005 y›l›nda bu oran yüzde 21,5’e, 2006 y›l›nda yüzde 19,4’e, 2006 y›l›nda da yüzde
16,2’ye ulaflm›fl.

Bu nas›l olmufl?

Öncelikle Türkiye istikrarla tan›flm›fl, güvenle tan›flm›fl.

Politikalar›m›z belli, hedeflerimiz belli, 5 y›l sonras›na, 10 y›l sonras›na, hatta 50 y›l
sonras›na iliflkin projeksiyonlar›m›z belli.

Yine politikalar›m›zda kararl›l›k var. Söyledi¤imizin arkas›nda duruyoruz, politikalar›m›z›,
hedeflerimizi günü birlik de¤ifltirmiyoruz.

Bak›n, son 5 y›lda 1 yerel seçim, 1 genel seçim ve 1 cumhurbaflkanl›¤› seçimi yaflad›k.
Bunun yan›nda küresel alanda, ulusal alanda istikrar› bozmaya yönelik giriflimlere flahit
olduk.

Ancak çok flükür, ekonomiyi tüm bu sars›nt›lardan uzak tuttuk, hedeflerimizi yakalad›k,
hiçbir flart alt›nda politikalar›m›zdan taviz vermedik. Ortaya koydu¤umuz bu kararl›l›¤›n
sonuçlar›n› da hep birlikte yafl›yoruz.

‹flte inflaat sektörünün büyüme ivmesi… ‹flte Türkiye’ye giren küresel yat›r›m miktar›.

Bugün Türkiye’de uzun vadeli yat›r›m planlar› yap›l›yorsa,
bugün Türkiye, uluslar aras› arenada yat›r›m için en cazip
ülkeler aras›nda yer al›yorsa, bu, istikrar›n, güvenin,
kararl›l›¤›n bir sonucudur.
fiuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum:

2002 y›l›nda, biz iktidara geldi¤imizde, Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu y›ll›k bileflik
borçlanma faizi yüzde 63 idi. Bugün ise yüzde 16 seviyelerinde.

2002 y›l›nda Merkez Bankas› gecelik faiz oranlar› yüzde 44 idi, bugün yüzde 16,25.
Bunun yan›nda enflasyon tek haneli seviyelere inmifl, daha da önemlisi belirsiz olmaktan
ç›km›flt›r.

Bugün art›k hedef aral›¤›m›z› ortaya koyuyoruz ve bu hedef aral›¤›n› da tutturuyoruz.

Yine konut kredisi faizleri de bugün yüzde 1’ler seviyesine kadar inmifl durumdad›r.

Tüm bu geliflmeler, inflaat sektörümüzün rekor büyüme oranlar›na ulaflmas›n› sa¤lam›fl,
buna zemin haz›rlam›flt›r.

2002 y›l›nda bankalar›n verdi¤i konut kredisi toplam 464 milyon YTL idi. Bugün itibariyle
ulaflt›¤›m›z rakam, 29 milyar YTL olmufltur. K›yas bile kabul etmez.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Biz, 3 Kas›m’da seçimlere girerken, iki konu üzerinde özellikle durduk. 15 bin kilometre
duble yol yapaca¤›z ve konut sektörünü canland›raca¤›z dedik.

Çünkü inflaat sektörünü ne kadar desteklersek, istihdam noktas›nda, büyüme noktas›nda
o kadar baflar› elde edece¤imizi biliyorduk.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 2002 y›l›na kadar, Türkiye’de infla edilmifl bölünmüfl yol
uzunlu¤u 6 bin 101 kilometre. Bizim son 5 y›l içinde infla etti¤imiz bölünmüfl yol uzunlu¤u,
alt›n› çizerek söylüyorum, 6.500 kilometre.

2002 y›l›nda Türkiye’nin sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüfl yolu varken, bugün 13
bin kilometreye yak›n bölünmüfl yolu mevcut.

MARMARAY projemiz Asya ile Avrupa’y› denizin alt›ndan birlefltirecek dev bir proje
olarak ilerliyor.

Demiryolu inflas›nda yine ilklere imzam›z› att›k. H›zl› tren projemizin Ankara-Eskiflehir
etab› tamamland›, flu anda test sürüflleri yap›l›yor.

Eskiflehir – ‹stanbul etab›n›n çal›flmalar› devam ediyor ve bu hat hizmete aç›ld›¤›nda,
duraklamalar dahil Ankara-‹stanbul aras› 3 saatte katedilebilecek.

Yine Ankara Konya hatt› için çal›flmalar›m›z da bafllad›, belirlenen takvim çerçevesinde
devam ediyor.

Konut noktas›nda TOK‹’nin çal›flmalar›n› hepiniz biliyor, yak›ndan takip ediyorsunuz. Dün
akflam itibariyle, 81 il, 372 ilçede 283 bin 196 konut ürettik.

Bu ne demektir biliyor musunuz?

Bu, 100 bin nüfuslu 12 tane flehir imar etmek demektir.

Bak›n, 1984-2003 y›l›nda kamunun üretti¤i konut miktar› sadece 43 bin 145. 5 y›lda
üretti¤imiz 283 bin 196. Hedefimiz 500 bin rakam›na ulaflmak ve inflallah bunu da hep
birlikte baflaraca¤›z.

Tar›m sektöründe, enerji sektöründe, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda inflaat noktas›nda
önemli yat›r›mlar›m›z oldu ve olmaya da devam edecek.

Bak›n Türkiye’deki ekonomik iyileflmeyi baflka saiklere ba¤layanlar var, bunlar› görüyoruz.

Uluslar aras› konjonktür diyorlar, döviz bollu¤u diyorlar, küresel iyileflme diyorlar…
Baflar›ya kulp takma noktas›nda maflallah takdire flayan bir hayal güçleri var. Ama flöyle
Anadolu’yu bir dolaflsalar, her fleyi çok net, çok somut görecekler.

O yollar› görecekler, tünelleri, köprüleri görecekler,  barajlar› görecekler, gecekondular›n
yaflanabilir konutlara dönüfltü¤ünü, flehirlerin çehresinin de¤iflti¤ini görecekler.
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Bugün 1 milyon 478 bin kifli inflaat sektöründen ekmek yiyor, geçimini buradan sa¤l›yor.

Bak›n burada grafiklerden, rakamlardan, göstergelerden bahsetmiyorum, burada somut,
net, elle tutulur, gözle görülür yap›lardan, flantiyelerden, inflaatlardan bahsediyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

‹nflaat sektörümüzün sadece Türkiye’de de¤il, yurtd›fl›nda da benzeri bir baflar› elde
etmifl olmas›ndan büyük mutluluk duydu¤umu, ülke olarak, millet olarak bu baflar›dan
gurur duydu¤umuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Birkaç hafta önce 22 müteahhitimizi, uluslar aras› baflar›lar›ndan dolay› ödüllendirdik.

Dünya genelinde 225 büyük firma aras›nda 22 Türk firmas› bulunuyor ve Türkiye, ABD
ve Çin’den sonra inflaat sektöründe 3. ülke konumuna ulaflt›.

2002 y›l›nda inflaat sanayicilerinin yurt d›fl›nda üstlendikleri ifl tutar› 1,2 milyar dolard›,
2006 y›l›nda 16 milyar dolar oldu, bu y›l 19 milyar dolara ulaflt›.

Bu noktada da inflaat sektörü gö¤sümüzü kabartm›flt›r, bu vesileyle de teflekkür etmek
istiyorum. Kuflkusuz, bu baflar› tablosunun ard›nda ne tür sorunlar, s›k›nt›lar, problemler
oldu¤unun da fark›nday›z.

Biraz önce say›n baflkan da izah ettiler…

Tüm bu sorunlar, s›k›nt›lar, samimiyetle ifade etmek istiyorum, gündemimizdedir,
masam›zdad›r.

Türkiye, 2002 y›l›na göre bugün çok ama çok farkl› bir konumdad›r. 2002 y›l›ndaki
s›k›nt›lar›n›za, sorunlar›n›za göre bugün manzara çok daha de¤iflmifltir. Önümüzdeki
süreçte bunlar› en aza indirece¤iz.

Bürokrasiden kaynaklanan, di¤er faktörlerden kaynaklanan sorunlar›n üzerine kararl›l›kla
gittik, gitmeye devam edece¤iz.

Bak›n inflaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomitifidir, gözbebe¤idir.

‹stihdam noktas›nda, büyüme noktas›nda, sosyal
boyutuyla inflaat sektörü Türkiye’nin birikimidir,
tecrübesidir.
Biz, sektörün önündeki engelleri, pürüzleri kald›rmak konusunda son derece kararl›y›z.

Bunu da inflallah hep birlikte, konuflarak, tart›flarak, istiflare ederek baflaraca¤›z.

Ben bu noktada sözlerime son verirken, sizlere bir kez daha teflekkür ediyorum.

Baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.

Genel Kurulunuza da baflar›lar diliyor, en kalbi muhabbetlerimi sunuyor, teflekkür
ediyorum.
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Çevre duyarl›l›¤› dünyan›n gündemine son on y›llarda
gelmeye bafllam›flt›r. Halbuki biz, k›yamet kopmaktayken
bile elindeki fidan› dikmeyi tavsiye eden bir inanc›n sahibiz.

MELEN SUYU PROJES‹ AÇILIfiI VE A⁄AÇLANDIRMA
SEFERBERL‹⁄‹’N‹N BAfiLATILMASI TÖREN‹
02.12.2007

De¤erli ‹stanbullular, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün çok önemli iki olay› bir arada yafl›yoruz.

Birisi, benim için anlam› büyük olan, Melen Suyu Projesi’nin aç›l›fl törenidir. Di¤eri de,
Türkiye’nin ayd›nl›k ve yeflil yar›nlar› için yürütülecek “Milli A¤açland›rma Seferberli¤i”nin
bafllat›lmas›d›r.

Do¤a a¤ac›yla, suyuyla, havas›yla ve topra¤›yla ayr›lmaz bir bütündür. Biz bu bütünlü¤ü
dikkate alarak çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Bugün iki ayr› projenin törenini bir arada yap›yor olmam›z, bu yaklafl›m›n ürünüdür.

Asl›nda Melen Suyu Projesi, 20 Ekim’de devreye al›nm›fl, 23 Ekim’den itibaren de
‹stanbul halk› bu suyu kullanmaya bafllam›flt›r.

Bu geliflmeler, anayasa de¤iflikli¤i referandumunun oldu¤u günlere denk geldi¤i için,
projenin resmi aç›l›fl törenini bugün yap›yoruz.

Bu projenin, ‹stanbul halk›na ve ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum. 

‹nflallah, geçti¤imiz yaz aylar›nda tedirginli¤ini yaflad›¤›m›z susuzluk tehlikesiyle bir daha
karfl›laflmayaca¤›z.

De¤erli Misafirler,

Su, baflta insan olmak üzere bütün canl›lar›n hayatlar›n› sürdürmeleri için vazgeçilmez,
“olmazsa olmaz”  temel bir ihtiyaçt›r.

Su, bafll› bafl›na bir medeniyettir.

Biz asl›nda zengin bir su medeniyetinin mensuplar›y›z.

Türkiye su kaynaklar› aç›s›ndan zengin, kullan›labilir su potansiyeli aç›s›ndan yoksul bir
ülkedir.
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Suyun medeniyet haline dönüflmesi için çal›flmak, mevcut imkanlar› çok iyi  flekilde
de¤erlendirmek, gerekli yat›r›mlar› yapmak gerekiyor.

‹ktidara ilk geldi¤imizde de söylemifltim. Türkiye'nin akarsular›, ›rmaklar›, dereleri var,
ama sular ak›p gidiyor.

Tutamad›¤›n›z, kullanamad›¤›n›z su sizin de¤ildir. Günlük
su tüketimi oran›nda çok gerilerdeyiz. Günlük su
tüketiminde dünya ortalamas› y›ll›k 7600 metreküptür.
Bizde ise 1400 metreküp.
Ülkemizde ortalama brüt içme ve kullanma suyu miktar› 1980’li y›llarda 98 litre/gün,
1990’l› y›llarda 192 litre/gün iken, 2000’li y›llarda 210 litre/güne ulaflm›flt›r. Bu rakam
2007 itibariyle 1600 litre/gündür.

Dönemimizde ciddi bir baraj çal›flmalar› bafllatt›k. Çok flükür önemli barajlar› bitirdik.

DS‹ taraf›ndan 2003–2007 aras›ndaki dönemde 366 tesis hizmete aç›lm›flt›r. Bu tesislerin
111 adeti baraj ve gölet; 81 adeti ise sulama projesidir.

Yar›m as›rd›r hayali kurulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen Il›su ve Yusufeli Baraj
ve HES’leri ile Ba¤bafl› Baraj› ve Mavi Tünel gibi dev projelere bafllanm›flt›r.

‹nflallah onbefl gün sonra ‹zmir'de on y›llard›r konuflulan Beyda¤› baraj›n›n aç›l›fl törenini
yapaca¤›z.  Ayn› gün Bursa Nilüfer Baraj›, Sinop Erfelek Baraj› da dahil olmak üzere 11
adeti baraj olan 20 tesis daha hizmete al›nacakt›r.

Baflkalar› hep konufltu, biz hep ifl yapt›k, baflkalar› laf üretti, biz ifl ürettik.

Biliyorsunuz, 1994 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›na geldi¤imizde,
‹stanbul adeta susuzluktan k›r›l›yordu.

‹nsanlar, çöp da¤lar› aras›nda, çamurlu yollarda bidonlarla evlerine su tafl›man›n
mücadelesini veriyordu.

Tabii ki suyu olmayan bir flehirde a¤açtan, yeflilden ve çevreden bahsetmeniz de mümkün
de¤ildir.

O dönemde, flu anda Çevre ve Orman Bakan› olarak hükümette birlikte çal›flmaya devam
etti¤imiz  Veysel Ero¤lu ile birlikte, gecemizi gündüzümüze katarak ‹stanbul’un su
sorununu çözmüfltük.

Ancak, sadece güncel sorunu çözmenin yeterli olmad›¤›n› bildi¤imiz için, ‹stanbul’un,
3-5 y›ll›k de¤il, 30-40 y›ll›k su sorunu çözecek projeler üzerinde de kafa yorduk.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Melen Suyu Projesi, iflte bu dönemdeki çal›flmalar s›ras›nda
gelifltirdi¤imiz bir projedir.
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Büyükflehir Belediyesinin yöneticisi olarak tasarlad›¤›m›z bir projeyi, bugün merkezi
hükümetin yöneticisi olarak hizmete sunuyor olmam›z tesadüf de¤ildir. 

Elde etti¤imiz sonuç, genifl ve derinlikli bir vizyonla hareket etmenin, çok çal›flman›n ve
milletle birlikte yürümenin bir ürünüdür.

Melen suyu, ‹stanbul’a ilk etapta y›lda 268 milyon m3 ilave su sa¤layacak. Projenin di¤er
etaplar› bitti¤inde ‹stanbul’a gelen toplam su miktar› 1 milyar 180 milyon m3 suya
ulaflacak. Bu da tek bafl›na 3 milyon ‹stanbullunun su ihtiyac›n› karfl›layacak. 

Esasen, 21. yüzy›lda pek çok yerleflim bölgesinde içme suyunun bugüne kadar
tamamlanmam›fl olmas› büyük bir eksikliktir.

Bu meseleyi çözmek için, gerek k›rsal alandaki, gerek kentsel bölgelerdeki içme suyu
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na büyük önem veriyoruz.

Bununla birlikte, suyun ak›ll›ca kullan›lmas›na da ihtiyaç vard›r. Suyu ak›ll›ca kullanmak,
elinizdeki kayna¤› israf etmeyip, örne¤in içme suyunun art›¤›n›, sulama suyu olarak
de¤erlendirmek demektir.

Ancak bu flekilde gerçek anlamda su zengini haline gelebilirsiniz. Bizim hedefimiz de
budur. Ülkenin bütün meselelerine de ayn› anlay›flla yaklafl›yoruz. 

Nitekim, geçti¤imiz yaz aylar›nda ciddi bir tehdit haline dönüflen susuzluk sorununu
çözmek için de gereken tedbirleri ald›k, al›yoruz. Bu çerçevede Melen Projesi’ni de
h›zland›rarak süratle bitirdik.

Dünyan›n say›l› su projelerinden biri olan Melen, yaklafl›k 1,5 milyon insan›m›z›n su
ihtiyac›n› karfl›layacakt›r.

Böylece, hem 2010 y›l›nda dünya baflkenti olacak ‹stanbul’un su kullan›m düzeyi ça¤dafl
noktaya ulaflacak, hem de susuzluk sorunun çözümüne katk› sa¤lanm›fl olacakt›r.

Büyük bir su medeniyetinin mirasç›s› olan ‹stanbul’un susuz kalmayaca¤›n›n bir tescili
olan Melen Projesinde katk›s› bulunan herkesi, ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›z›, ‹SK‹ Genel Müdürümüzü kutluyorum.

De¤erli Misafirler,

Bugün, bir taraftan ‹stanbul’un su hayalini gerçeklefltirirken, bir taraftan da büyük bir
a¤açland›rma seferberli¤i bafllat›yoruz.

Biliyorsunuz, 2002 y›l› sonundan beri ülkemizin hizmetinde
olan Ak Parti hükümetleri, milletimizin talep ve
beklentilerinin en etkin ve verimli bir flekilde
gerçeklefltirilmesi için çal›flmaktad›r..
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Özellikle Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z›n gerçeklefltirmifl oldu¤u çal›flmalar, Türkiye'yi
rahatlatacak, halk›m›z›n yaflam flartlar›n› iyilefltirecek çal›flmalard›r. 

Halk›m›z›n ve gelecek nesillerimizin sa¤l›¤›n› ilgilendiren çevre problemlerinin çözümü
ile bu alanda dünyada meydana gelen geliflmelerin takibinde çok önemli mesafeler
kaydedilmifltir.

Bunun örneklerinden biri de, Türkiye’nin, Birleflmifl Milletler Çevre Program› çerçevesinde
düzenlenen a¤açland›rma kampanyas›nda gösterdi¤i baflar›d›r.

‹klim de¤iflikliklerini yavafllatma amac›yla gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmada, ülkemiz, 2007
y›l›nda dikilen 200 milyon fidanla Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü s›rada yer alm›flt›r.

Bugün biz de “A¤aç dikiniz ki, âmâ bir insan bile yeflillikler aras›nda oldu¤unu fark etsin”
sözleriyle herkesi a¤aç yetifltirmeye teflvik eden Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün
izinden gidiyoruz.

Gelecek nesillere yeflil ve yaflanabilir bir ülke b›rakabilmek için uzun soluklu bir çal›flmaya
bafll›yoruz.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z›n koordinatörlü¤ünde, resmi-sivil bütün kurum ve
kurulufllar›n, medyan›n ve vatandafllar›m›z›n deste¤i ile yürütülecek olan “Milli A¤açland›rma
Seferberli¤i”ni bafllat›yoruz.

Çevre duyarl›l›¤› dünyan›n gündemine son on y›llarda gelmeye bafllam›flt›r. Halbuki biz,
k›yamet kopmaktayken bile elindeki fidan› dikmeyi tavsiye eden bir inanc›n sahibiz.
Do¤al hayata sahip ç›kmak için vak›flar oluflturmufl bir toplumsal yap›n›n mirasç›s›y›z.

Ormans›z topra¤›n, sel, göç, susuzluk, fakirlik, açl›k demek
oldu¤unu hiçbir zaman gözden uzak tutamay›z. 
Bu A¤açland›rma Seferberli¤iyle, ülkemizi yeflillendirmeyi, topraklar›m›z› korumay›,
halk›m›z› yaflad›klar› yerde mutlu etmeyi amaçl›yoruz.

Hükümet olarak a¤açland›rmaya, ormanlar›m›z›n ›slah› ve erozyon kontrolü çal›flmalar›na
büyük önem veriyoruz.

Nitekim, 60. Hükümet Program›m›zda da bu hususu teyit ederek, a¤açland›rma, erozyonla
mücadele ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n h›zland›r›laca¤›n› belirttik.

Bu çerçevede, 1995 y›l›nda yürürlü¤e konulan, ancak bir türlü yeteri kadar hayata
geçirilemeyen Milli A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’na,
yay›mlad›¤›m›z genelge ile ifllerlik kazand›rd›k.

A¤açland›rma Seferberli¤i kapsam›nda, 2008–2012 y›llar› aras›nda toplam 2 milyon 300
bin hektarl›k sahan›n a¤açland›r›lmas›n› planl›yoruz.

Bu, Trakya bölgemiz büyüklü¤ünde bir topra¤›n yeflile bezenmesi anlam›na gelmektedir.
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Burada her kifli ve kurumun, üzerine düflen sorumlulu¤un bilinciyle hareket edece¤inden
flüphem yoktur.

Bunun için ilgili bütün kurulufllar›n bütçelerinde yeterli ödenekler ayr›lacak, yer tahsisleri
konusunda gereken destek sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca, gelecek y›llarda bu milli seferberlikte en baflar›l› iller ile kurum ve kurulufllara
ödül verilecektir.

Konunun önem ve önceli¤ine binaen, ilgili kurum ve kurulufllar taraf›ndan bu çerçevede
yap›lan çal›flmalar›n titizlikle takipçisi olaca¤›m›z› buradan özellikle belirtiyorum.

Her alanda oldu¤u gibi, bu konuda da halk›m›zla omuz omuza çal›flarak A¤açland›rma
Seferberli¤ini hedefine ulaflt›raca¤›m›zdan kimsenin flüphesi olmas›n.

Asl›nda, bir fidan dikip a¤aç haline getirmek çocuk yetifltirmeye benzer.

Onu her tür tehlikeden korumak, e¤ildi¤inde destekle düzeltmek ama hep sevgiyle
yaklaflmak gerekir.

Halk›m›z›n ve seferberli¤e destek veren kurumlar›m›z›n, a¤açlar›m›zdan ve ormanlar›m›zdan,
bu ilgi ve flefkati esirgemeyece¤ine inan›yorum.

Bu güzel ve anlaml› çal›flmada eme¤i geçen herkesi yürekten kutluyor, sevgi ve sayg›lar
sunuyorum.
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‹flsizli¤i azaltman›n ve istihdam› art›rman›n en etkili yolu,
yüksek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalamakt›r.
Türkiye, çok flükür bu süreci yakalam›fl durumdad›r.

TÜRK-‹fi KONFEDERASYONU 
20. OLA⁄AN GENEL KURULU AÇILIfi KONUfiMASI............
06.12.2007

Say›n Baflkan,Türk-‹fl’in çok De¤erli Mensuplar›, De¤erli ‹flçi Kardefllerim,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türk-‹fl’in 20. Ola¤an Genel Kurulu’na baflar›lar diliyor, bu vesileyle eme¤i geçen herkese
flükran duygular›m› iletiyorum.

Türkiye’de emek hareketinin, çal›flma flartlar›n›n, çal›flanlar›n haklar›n›n bu noktalara
tafl›nmas›nda Türk-‹fl’in tarihi katk›lar› oldu.

‹nflallah, önümüzdeki dönemde de, özellikle Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecine paralel olarak,
Türk-‹fl’in daha yo¤un katk›lar›n› alaca¤›z. Endüstriyel iliflkiler tüm dünyada kabuk de¤ifltirdi,
büyük bir dönüflüm yaflad›.

Bugün, iflçi-iflveren iliflkileri, çal›flma flartlar›, çal›flma hayat›yla ilgili konular düne göre
çok farkl› bir noktaya gelmifl durumda.

Geçmiflte iflçi-iflveren iliflkileri rekabet üzerine, çat›flma üzerine, pazarl›k üzerine kurulu
iken; bugün art›k diyalog, uzlaflma, anlaflma gibi kavramlar çal›flma hayat›m›za hâkim
olmufltur.

fiunun art›k hepimiz fark›nday›z: Ayn› gemide yolculuk ediyoruz, ayn› rotada gidiyoruz,
ayn› limana do¤ru yol al›yoruz.

Bunun özellikle alt›n› çizmek istiyorum:

Hepimiz güçlü bir Türkiye istiyoruz.
Hepimiz güçlü bir ekonomi istiyoruz.
Hepimiz refah istiyoruz, huzur istiyoruz.
Hepimiz istihdam›n, ihracat›n, üretimin artmas›n› istiyoruz.
Hepimiz yaflanabilir, güvenli, istikrarl› bir ülke istiyoruz.
Milli gelirin 10 bin dolar olmas› hepimizin hedefi.
Enflasyonun dizginlenmesi hepimizin hedefi.
‹hracat› çok daha yüksek seviyelere çekmek hepimizin hedefi.
Ücretlerin, insanca bir yaflam kalitesine uygun flekilde artmas› hepimizin hedefi. 
Bu örnekleri, bu hedefleri ço¤altmak mümkün.
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Ancak burada önemli olan, bu hedeflere ulaflmak yolunda samimiyetle, gayretle, öz
veriyle çal›flmakt›r.

Geçmiflte de, iflçilerle, emekçilerle, çal›flanlarla ayn› hedefi paylaflt›¤›n› söyleyen iktidarlar
oldu.

O iktidarlar›n, Türkiye’nin ekonomisini, Türkiye’nin itibar›n›, Türkiye’nin eme¤ini ve
emekçisini nerelere tafl›d›¤›n› da hep birlikte gördük.

Daha önce kat›ld›¤›m iflçi ve iflveren genel kurullar›nda da ifade ettim:

Geçmiflte, bu genel kurul salonlar›na, bu toplant›lara, sizlerin aras›na gelemeyen,
giremeyen, buna cesaret edemeyen siyasetçiler oldu.

Baflbakanlar›n, bakanlar›n sizlerin aras›na giremedi¤ini, buradaki heyecan› sizlerle
paylaflamad›klar›n› hep birlikte gördük. Çok flükür o günler geride kalm›flt›r.

1960’l› y›llarda, dönemin Türk-‹fl Baflkan›, Rahmetli Seyfi Demirsoy, “Ankara’da Türk-
‹fl vard›r” demiflti.

O sözün öncesi de var..

“Ankara’da hükümet vard›r, Baflbakan vard›r, bakanlar vard›r ve Ankara’da Türk-‹fl vard›r”.
‹flte Türkiye, bugün bunu, gerçek manas›yla yaflamaktad›r.

Bugün Ankara’da iflçi dostu bir Hükümet vard›r… Bugün Ankara’da, iflçinin aras›ndan
gelen bir Baflbakan vard›r. Bugün Ankara’da, çal›flanlar›n sorunlar›n› dert edinmifl bakanlar
vard›r. Ve bugün Ankara’da, yanl›fl yap›ld›¤›nda elefltirecek, yol gösterecek, demokratik
haklar›n› sonuna kadar kullanacak, sendikan›n de¤il iflçilerin haklar›n› savunan bir Türk-
‹fl vard›r.

Bak›n, hükümet olarak en önemli hedeflerimizden biri de, çal›flma hayat›nda diyalo¤un
kurulmas› ve kurumsallaflmas›d›r. Sosyal diyalog, demokratik olgunlu¤un en somut
göstergelerindendir.

Sorunlar› konuflaca¤›z, tart›flaca¤›z, iflçi, iflveren, hükümet bir araya gelecek ve çözümleri
birlikte üretece¤iz. Esasen son 5 y›ld›r yapt›¤›m›z da budur.

Hat›rlay›n›z, Zorunlu Tasarruf sorununu sizlerle birlikte çözdük. Say›n Salih K›l›ç’›n da
kat›ld›¤›, gece yar›lar›na kadar süren toplant›larda, herkesi memnun edecek ortak bir
çözüm yolu arad›k.

Nihayet uzlaflmay› sa¤lad›k ve çal›flanlar›n bu en tabii haklar›n› ödemeye bafllad›k, çok
flükür bu ödeme ifllemlerini de tamamlad›k.

Bugün itibariyle çal›flanlar›m›za 13 buçuk milyar YTL’yi
ödedik. Asgari Ücret konusunda 5 y›ld›r çok flükür bir
sorun yaflam›yoruz.
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Türk-‹fl’in zaman zaman itirazlar› oluyor, karfl› oy kullan›yor ama inflallah zaman içinde
o gerekçeleri de çözüm yoluna koyaca¤›z.

Bak›n›z, biz geldik, net asgari ücret 184 YTL seviyesinde idi. Bugün Asgari ücret, net
419 YTL. O günden bugüne, Asgari Ücret tam yüzde 127 oran›nda artm›fl. Reel art›fl
ise yüzde 40.

Asgari Ücretin o günkü al›m gücüne bak›n›z, bugünkü al›m gücüne bak›n›z, aradaki fark
zaten net olarak görülecektir. Bu Asgari Ücret yeterli mi, bu Asgari Ücret bizim
gönlümüzden geçen mi?

Tabii ki hay›r…

Ancak her zaman söylüyorum, ben, 70 milyonun sorumlulu¤unu omuzlar›mda tafl›yorum.
‹mkânlar›m›z› zorlayarak bugüne kadar Asgari Ücreti olsun, di¤er ücretleri olsun bir
noktaya kadar getirdik.

‹nflallah bu iyileflme devam edecek, geçmiflten gelen kay›plar da k›sa süre zarf›nda telafi
edilecektir.

Yine bununla ba¤lant›l› olarak, biliyorsunuz, Asgari geçim indirimi uygulamas›na da 1
Ocak 2008’den itibaren bafll›yoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Birlikte çözüm arad›¤›m›z bir baflka konu da, çal›flma hayat›m›z› düzenleyen yasalard›r.

2821 say›l› Sendikalar Kanunu ile 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunlar›nda önümüzdeki aylarda yapaca¤›m›z de¤iflikliklerle örgütlenme özgürlü¤ü
önündeki engellerin kald›r›lmas›n› amaçl›yoruz.

Bununla ilgili de sizlerle yak›n temas halindeyiz, önümüzdeki süreçte de bu diyalo¤umuz
devam edecek.

AB standartlar›nda, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) standartlar›nda bir sistemi de
inflallah yine birlikte kuraca¤›z.

Çal›flma hayat›m›z›n en önemli sorunlar›ndan biri de
iflsizlik. Bak›n›z, ‹flsizli¤i azaltman›n ve istihdam› art›rman›n
en etkili yolu, yüksek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
yakalamakt›r. Türkiye, çok flükür bu süreci yakalam›fl
durumdad›r. 
Ekonomimiz, son 22 dönemdir aral›ks›z büyüyor, ve dikkatinizi çekiyorum, bu, tarihimizde
ilk kez oluyor. Bu büyümeye paralel olarak, istihdam da önemli ölçüde art›yor.

‹flsizlik noktas›nda henüz arzu etti¤imiz noktada de¤iliz, ancak k›p›rdanma bafllad› ve
inan›yorum ki, k›sa zaman içinde iflsizlik oranlar›n› da makul seviyelere çekece¤iz.
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‹stihdam› art›rmak ve iflsizli¤i önlemek için yeni bir ‹stihdam Paketi üzerinde çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›m›z titiz bir çal›flma yap›yor. Y›lbafl›na kadar bu konuda
da somut geliflmeler ortaya ç›kacakt›r.  Çal›flmalar›m›z olgunlaflt›kça kamuoyunun bilgisine
sunaca¤›z. Bu çal›flmalarda da sizlerin de¤erli katk›lar›n› al›yoruz.

‹nan›yorum ki, Türkiye’nin bu en önemli sorununu da yine birlikte çözüme kavuflturaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Çal›flma hayat›m›z› çok yak›ndan ilgilendiren ve yine birlikte çözüm arad›¤›m›z bir baflka
konu da sosyal güvenlik sistemimizdir.

Geçmifl iktidarlar döneminde yap›lan hatalar, popülist uygulamalar, bugün topyekün
Türkiye’ye çok a¤›r bir bedel ödetiyor.

Bugün çal›flan her iki kifliden biri, bir emeklimizi finanse etmek için çal›fl›yor. Yani
Türkiye’de, her iki çal›flana bir emekli düflüyor.

1960 y›l›nda 24 çal›flana 1 emekli düflerken, süreç içindeki savurganl›k, duyars›zl›k,
sorumsuzluk nedeniyle bugün 2 çal›flana 1 emekli seviyesine gelinmifltir.

Bunu Türkiye uzun süreli tafl›yamaz. Bu bedeli uzun süre ödememiz mümkün de¤ildir.
Bunun standard›, 4 çal›flana 1 emeklidir ve bizim de bu dengeyi tutturmam›z art›k
kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Dikkat ediniz, flu anda, emeklilerimizin yüzde 60’› mevcut emeklilik yafl s›n›r›n›n alt›ndad›r.
Yani çal›flabilir yaflta olan milyonlarca vatandafl›m›zdan prim almak yerine emekli ayl›¤›
ödüyoruz.

Elbette emeklilerimize bizim milletçe vefa borcumuz var.
Y›llarca çal›flt›lar, emek sarfettiler ve bugün art›k insanca
bir yaflam standard›na kavuflmay› hak ettiler.
Emekli ayl›klar› konusunda da hükümet olarak imkânlar›m›z›n çok üzerinde iyilefltirmeler
yapt›k. 2002’den bugüne kadar SSK emekli ayl›¤›n› yüzde 113 oran›nda art›rd›k. Tar›m-
Ba¤-Kur Emekli ayl›¤›n›, yine bu dönemde yüzde 334 oran›nda art›rd›k. Memur Emekli
ayl›¤› yüzde 90 oran›nda artt›. 65 ayl›¤› yüzde 229 oran›nda artt›.

Bunlar› da yeterli görmüyoruz ve emekli ayl›klar›m›z› zaman içinde inflallah daha iyi yerlere
getirece¤iz. Ancak, bununla birlikte sosyal güvenlik sistemimizi de sürdürülebilir hale
getirmek zorunday›z.

Bu noktada bir düzenleme yapt›k ve çal›flmalar›m›z da devam ediyor.

Getirdi¤imiz yeni düzenlemeyle geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar›n Genel
Sa¤l›k Primleri Hazine taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
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18 yafl alt›ndaki herkes; prim borcu, sigortal›l›k vb. hiçbir flart aranmaks›z›n sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanabilecektir.

fiunu alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum:

Bu ad›m, sosyal güvenlik sisteminde, kelimenin tam anlam›yla bir devrimdir. Sosyal
devlet, sosyal koruma da iflte bu flekilde olur.

Vatans›zlar ve s›¤›nmac›lar dâhil Türkiye’de Genel Sa¤l›k Sigortas› kapsam›nda bulunmayan
hiç kimse kalmayacak.

fiimdi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini dikkate alarak, ama reformun norm
ve standart birli¤i amac›na da uygun yeni bir taslak haz›rlad›k.

Bu taslak, 25 Ekim 2007’de toplanan Üçlü Dan›flma Kurulu’nda sosyal taraflara sunuldu.

Siyasi parti gruplar›na, üniversitelere, ilgili kamu kurumlar› ile sivil toplum kurulufllar›na
gönderilerek görüflleri istendi.

Bu süreçte iflçi, iflveren ve memur konfederasyonlar› baflta olmak üzere meslek
örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden ve kamu kurumlar›ndan al›nan görüfller haz›rlanan
tasla¤a yans›t›ld›. Dolay›s›yla her kesimin katk› ve kat›l›mlar›n› esas alan bir süreci ifllettik.

Gelen tüm görüfl ve öneriler ›fl›¤›nda tasla¤a son flekli verilerek Bakanlar Kurulu’nun
bilgisine sunuldu ve Meclisimize sevk edildi.

fiimdi, bu noktada hiç kimse, “bu tasar›, yang›ndan mal kaç›r›r gibi parlamentoya gelmifltir,
çok acele bir flekilde bu ç›kart›lmaktad›r” diyemez. Her fley kamuoyunun gözü önünde
cereyan etmifltir.

Tüm sosyal taraflar›n görüfllerine baflvurulmufl, bu görüfllerden de büyük ölçüde
yararlan›lm›flt›r.

Zaman zaman tasla¤› elefltirenleri görüyoruz, ancak bak›yoruz ki, tasla¤›n kapa¤›n› dahi
açmam›fllar.

Biz, 30 y›l sonras›na, 50 y›l sonras›na iliflkin düzenlemeler yap›yoruz, baz› arkadafllar
ç›k›p, yar›n her fley de¤iflecekmifl gibi ortal›¤› kar›flt›rmaya çal›fl›yor.

Tasla¤› okusalar, uzmanlar›na sorsalar, araflt›rsalar, onlar da destek verecekler, ancak
s›rf elefltiri olsun, s›rf muhalefete olsun diye böyle bir yaklafl›m içine giriyorlar.

Bu konuda Türkiye çok zaman kaybetmifltir, art›k zaman
kayb›na tahammülümüz yoktur. Türk insan› da hak etti¤i
sosyal güvenlik flartlar›na kavuflacakt›r…
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De¤erli Kardefllerim,

Sosyal diyalogdan vazgeçmemiz mümkün de¤ildir.

Sosyal diyalog mekanizmas›n› iflletemeyen siyasetçilerin bugün nerelerde oldu¤unu
hepimiz biliyoruz.

Att›¤›m›z her ad›mda görüfllerinizi alaca¤›z, katk›lar›n›z›, de¤erlendirmelerinizi alaca¤›z
ve politikalar›m›z› buna göre flekillendirece¤iz.

Baflta da ifade ettim, hedeflerimiz bir, hedeflerimiz ortak.

Türkiye’nin gelece¤ini hep birlikte infla edece¤iz.

Biz, Ankara’da Türk-ifl’in oldu¤unun gayet iyi fark›nday›z.

Aç›kças› bundan dolay› da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Karfl›l›kl› güveni hiç sarsmadan, bozmadan devam ettirmek en büyük arzumuzdur.

Türk ‹fl, Türkiye için, Türk demokrasisi için, Türk ekonomisi için, sendikal çal›flmalar için
en önemli kurumlar›m›zdan biridir.

Özellikle Avrupa Birli¤i sürecinde gerçeklefltirdi¤imiz dönüflümlerde Türk ‹fl’in katk›lar›n›
önemsiyoruz, artarak devam etmesini istiyoruz.

Ben bu duygularla, düflüncelerle sözlerime son verirken, genel kurulunuza bir kez daha
baflar›lar diliyorum.

Genel Kurul’un hay›rlara vesile olmas›n› temenni ediyor, hepinize teflekkür ediyor,
sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum.
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Hükümetimiz sadece Ak Partililerin de¤il Türkiye
Cumhuriyeti’nin bütün vatandafllar›n›n hükümetidir.
Omuzlar›m›zda sadece yüzde 47’nin emaneti yok, yüzde
100’ün emanetini tafl›yoruz.

‹L BAfiKANLARI TOPLANTISI
07.12.2007

De¤erli Arkadafllar, Sevgili Kardefllerim,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlayarak sözlerime bafll›yorum.

Bu toplant› vesilesiyle siyasetimize güç veren, enerjisini, heyecan›n› katan siz de¤erli
yol arkadafllar›mla beraber olmaktan büyük mutluluk duydu¤umu da özellikle ifade etmek
istiyorum.

Türkiye’nin adaletle kalk›nma yolculu¤unda AK Parti olarak sorumlulu¤umuz her geçen
gün biraz daha art›yor.

‹lk befl y›ll›k iktidar döneminde milletimizin büyük teveccühü ve deste¤iyle bafllatt›¤›m›z
büyük de¤iflimi ayn› dikkat ve kararl›l›kla sürdürerek ülkemizi kalk›nd›rmak bizim için bir
mecburiyettir.

Yeni bir dönemin bafl›ndayken baz› uyar›larda bulunmay› bir flart olarak görüyorum.

Dikkat etmenizi istiyorum… Önümüzdeki en büyük tehlike, rehavettir, yap›lan hizmetleri
yeterli görmektir, hedef ve amaçlar›m›zdan  dikkatimizi da¤›tmakt›r.

Aksine kazan›lan baflar›lar›, ald›¤›m›z mesafeleri bir bafllang›ç, bir s›çrama noktas› olarak
görece¤iz ve ülkemizi çok daha iyi yerlere tafl›yaca¤›z.

Sak›n bu rehavet ve atalet tuza¤›na düflmeyin. Sizden, bizden önce de çok idealist
siyasetçiler geldi, geçti. Hemen ço¤unun düfltü¤ü tuzak iktidar rehaveti oldu, atalet oldu.

Bizim için her gün yeni bir gündür, her sabah yeni bir bafllang›çt›r. 

Unutmay›n, biz Ak Parti olarak yola ç›karken milletimize yüre¤imizi açt›k,  milletimiz de
kendi yüre¤ini bize açt›.Bu karfl›l›kl› sevdan›n afl›nmas›na, bu sevginin azalmas›na, bu
heyecan›n küllenmesine asla izin vermemeliyiz.

Zira, bize göre mükafatlar›n en büyü¤ü milletimizin r›zas›d›r, hay›r duas›d›r.

Bu durufla, bu tavra uygun bir siyasi durufl, bir olgunluk ve vakar içinde hareket etmeye
çal›fl›yoruz.



418

0 7  A R A L I K  2 0 0 7Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Kendi menfaatini düflünmekten bu milleti düflünmeye vakti kalmayanlardan olmayaca¤›z.
Unutmayal›m ki hedeflerini ve ideallerini yitirenler benliklerini de yitirirler.

Biz insan›m›za hizmet davas›nda aflk›m›z›, azmimizi, heyecan›m›z› her geçen gün art›racak,
hedefe daha bir kuvvetle kilitlenece¤iz.

Türkiye’de son befl y›lda al›nan mesafeler nabz›m›z›n milletin nabz›yla birlikte atmas›n›n
eseridir. Baflar›lar›m›z›n tamam› milletimizin baflar›s›d›r. Biz, ne yapt›ysak milletimizle
birlikte ülkemiz için yapt›k.

Y›ld›z› parlayan, itibar› yükselen Türkiye milletimize ne kadar umut veriyorsa, bize de o
kadar umut veriyor.

De¤erli Arkadafllar›m,

Geçen befl y›l içinde flahs›m› en çok memnun eden husus AK Parti’nin bir bütün olarak
demokrasi s›nav›ndan aln›n›n ak›yla ç›km›fl olmas›d›r.

Bu cümleyi Türk siyasetinin bütününe flamil k›lmay› inan›n çok isterdim. Ancak hepimiz
beraber yaflad›k ve gördük ki, Türkiye’de siyaset kurumu henüz eski marazi al›flkanl›klar›ndan
kurtulabilmifl de¤ildir.

Baz› muhataplar›m›z›n saati 1980’li y›llarda durmufl. Baz› muhataplar›m›z›n saati 1970’li
y›llarda durmufl. Hatta baz›lar› 1960’l› y›llarda kalm›fllar…

Ezberlerini bozamayanlar ayn› nakaratlarla yar›m as›r siyasette kalabiliyorlar. 

Eski al›flkanl›klar, eski gelenekler de¤iflmiyor, ama bu al›flkanl›klar› sürdürenler, eski
geleneklerin aktörleri de¤ifliyor.

Her yeni aktör eski zihniyetin esiri olarak kald›¤› için milletimizden ayn› cevab› al›yor.

Uzun süredir siyasetin içinde olan, önemli tecrübeler yaflam›fl, devlet yönetiminde
bulunmufl siyaset erbab›n›n s›ra demokrasiye sahip ç›kmaya geldi¤inde nas›l bir ikilem
yaflad›klar›na ülkemiz ad›na büyük bir üzüntü duyarak flahit olduk.

Öyle ki gün gelmifl, TBMM’nin iradesini savunmak, demokrasiye kay›ts›z flarts›z sadakat
göstermek noktas›nda AK Parti tek bafl›na da kalm›flt›r.

Bunlar Türk siyasetinin dünden bugüne tafl›d›¤›, gölgesi bugünlere vuran kötü
al›flkanl›klar›d›r.

Geçen befl y›lda gördük ki bu konuda da de¤iflimin bayraktarl›¤›n› AK Parti yap›yor,
yapacakt›r.

Türk siyasetinden kötü al›flkanl›klar› temizlemek, ifller
zora girdi¤inde demokrasiden baflka yönlere dümen k›ran
zihniyetlerle mücadele etmek de bizim görevimizdir.
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Çünkü milletimiz bu gölgeli demokrasi tablolar›n›, bu ar›zal› siyaset manzaralar›n› hiç hak
etmiyor.

Demokrasi tarihimiz boyunca normal flartlar alt›nda yap›lm›fl her seçimde, milletimiz,
demokrasiye ba¤l›l›¤›n› en aç›k ve net flekilde ortaya koymufltur.

Türk siyasetine bu kusurlu demokrasi zihniyetini tafl›yanlar, üzülerek ifade ediyorum
kifayetsizli¤ini örtmeye çal›flan siyasetçi s›n›flar›d›r.

Siyaseti bir imtiyaz olarak gören, sadece günü düflünen, Ankara’n›n koridorlar›n›n ötesinde
ne olup bitti¤ini bilmeyen, merak etmeyen bu zümreler Türkiye’nin kay›p y›llar›n›n da
sorumlusudur.

Bu sorumsuz siyaset anlay›fllar› ülkeyi defalarca tükenmenin efli¤ine getirmifltir.

Sonunda milletimiz iradesini en net biçimde ortaya koydu, de¤iflim karar›n› verdi.

AK Parti, Türkiye’nin de¤iflim idealinden, koflma ve yol alma arzusundan do¤du.

Bu sebeple her toplant›m›zda milletimize ve ülkemize
borcumuzu, sorumlulu¤umuzu, siyasetten murad›m›z›n
ne oldu¤unu birbirimize hat›rlat›yoruz. Demokrasiye ba¤l›
kalaca¤›z.
Demokrasiye farkl› tarifler arama gayretine girmeyece¤iz ve millet iradesine de asla
ihanet etmeyece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Seçimin hemen arkas›ndan hem iç meseleler, hem d›fl meselelerle ilgili olarak yo¤un
bir döneme girdik.

Bunlar Türkiye’nin de¤iflim sürecinin ola¤an sanc›lar›d›r, hatta de¤iflimin sa¤l›kl› bir
istikamette ilerledi¤inin iflaretleridir.

Önümüze engeller ve zorluklar bundan sonra da ç›kacakt›r, bunlar› da akl›selimle,
dayan›flmayla ve birlik beraberli¤imizi daha da güçlendirerek aflaca¤›z.

Kendi iç meseleleriyle bo¤uflan, krizlerden bafl›n› kald›ramayan, suistimallere teslim olan
bir Türkiye yok art›k.

Art›k Ankara’daki yönetim ile 81 vilayette yaflayan insanlar›m›z birlikte ayn› istikamete
yürüyor.

Art›k, kapal› kap›lar arkas›nda olup bitenleri kayg›yla izleyen bir kamuoyu yok.

Art›k kamuoyumuz, kalbi millet için çarpan bu kadronun bu ülkenin hukukunu, onurunu
nas›l bir kararl›l›kla korudu¤unu görüyor, biliyor.
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Milletin emniyet duygusu, güven duygusu güçlendikçe, ekme¤i ve afl› büyüdükçe zemin
kaybedenler telafla kap›l›yor, tedirgin oluyorlar.

Neden, çünkü istismar alanlar› kapan›yor. Çünkü, Türkiye büyük s›k›nt›lar›n› çözme
iradesine kavufluyor. Çünkü, Türkiye dünyaya sözünü dinletiyor. Evet, bugünkü Türkiye
bafl› dik bir Türkiye...

Dünya ile aç›k ve net konuflan, cayd›r›c›l›¤› olan, vazgeçilmezli¤ini güçlendiren bir
Türkiye’dir.

Türkiye’ye bu sayg›nl›¤› kazand›ran siyasi irademizdir, siyasi iradenizdir. 

Yetmifl milyon insan› ortak bir duyguda, ortak bir heyecanda buluflturabilece¤ini dosta
düflmana gösteren bir Türkiye...

- Herkesin tam anlam›yla sahiplendi¤i,

- Herkesin can› gibi sevdi¤i, gelece¤i için yetmifl milyon insan›n ayd›nl›k hayaller kurdu¤u,

- Herkesin aidiyetiyle, vatandafll›¤›yla onur duydu¤u bir Türkiye...

- Geçmiflteki yönetim hatalar›yla yüzleflmekten çekinmeden sorunlar›n› çözme iradesini
cesaretle ortaya koyabilen bir Türkiye...

- Yeniden üreten, üretti¤ini de¤ere dönüfltüren, bu de¤erleriyle dünyan›n en ücra
köflelerine kadar aç›lan bir Türkiye...

- Adalet gibi, demokrasi gibi, özgürlük gibi kavramlara inand›r›c›l›k kazand›ran, kurulufl
ideallerine sahip ç›kan bir Cumhuriyet ülkesi...

De¤erli Arkadafllar,

Biliniz ki bugün Türkiye’nin önüne ç›kar›lan iç ve d›fl her
zorlu¤un, her engelin alt›nda, ayd›nl›k ufuklara do¤ru
ilerleyen Türkiye’sinin baz›lar›nda oluflturdu¤u rahats›zl›k,
keyifsizlik, panik vard›r.
Ama aç›kça ifade ediyorum; demokratik ve ekonomik istikrar›n›  asla sekteye u¤ratmayacak.

Allah’›n izniyle çözümsüz, çaresiz hiçbir meselemiz yoktur.

Biz birlik ve beraberlik içinde toplumsal bütünlü¤ümüzü korudu¤umuz, kardefllik iklimini
gelifltirdi¤imiz, enerjimizi birlefltirdi¤imiz takdirde aflamayaca¤›m›z engel yoktur.

Türkiye her geçen gün büyüyor, her geçen gün ayd›nlan›yor. Türkiye Allah’›n izniyle
zirveye kofluyor. Millet olarak emek ve al›nteri döktükçe kalk›nma ve refaha kavufluyoruz.
Bütün ekonomik göstergelerde hedeflerimizin üzerinde sonuçlar al›yoruz. Ama daha
önemlisi kalk›nman›n adalet ve merhamet temelinde olmas›d›r.
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Unutmay›n!

Hükümetimiz sadece Ak Partililerin de¤il Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandafllar›n›n
hükümetidir. Omuzlar›m›zda sadece yüzde 47’nin emaneti yok, yüzde 100’ün emanetini
tafl›yoruz. Hepimiz bu sorumluk bilinciyle hareket etmeliyiz.

Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye’de baz› kavramlar afl›nd›r›lm›flt›r. Bunlardan birisi
de kardeflliktir. Kardefllik dedi¤imiz, adalettir, merhamettir, sevgidir, flefkattir, birbirini
anlama çabas›d›r, paylaflmad›r.

E¤er siz lüks ve sefahat içindeyken, kardeflleriniz ›zd›rap içindeyse siz kardefllik hukukundan
söz edemezsiniz.

Bu ülkede hiçbir kardeflimizin mahzun olmamas›, hiçbir oca¤›n sönmemesi toplumu bir
bütün olarak kucaklayan büyük dava adamlar›n›n omuzlar›ndad›r. Tekrar ediyorum. Bu
dava sizindir ve sizin omuzlar›n›zdad›r.

Davam›z, millete hizmet davas›d›r, insan›m›za refah ve mutluluk sa¤lama davas›d›r.
‹nflallah, iddiam›z›n alt›nda kalmayaca¤›z, inflallah büyük milletimizle dost, yar ve yaran
olaca¤›z.

‹nflallah emaneti bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da hakk›yla tafl›yaca¤›z.

Bu sadece benim inanc›m de¤il, sadece sizlerin inanc›n›z da de¤il, bu yetmifl milyon
insan›m›z›n ortak inanc›, umudu, heyecan›d›r..

Bu inanc› zedelememek, bu umudu k›rmamak, bu heyecan› eksiltmemek için gecemizi
gündüzümüze katarak çal›flmak bizim boynumuzun borcudur.

AK Parti Türkiye için büyük bir flanst›r. Türkiye’nin birli¤i-bütünlü¤ü için flanst›r, geliflmesi
kalk›nmas› için flanst›r…

Bu flans› zayi etmemek, bu f›rsat› en iyi flekilde de¤erlendirmek hepimizin
yükümlülü¤ündedir.

Sizlerle her toplant›m›z Türkiye’ye hizmet aflk›m› tazeliyor.

Mufl’tan Bilecik’e, Edirne’den ‹stanbul’a, Konya’dan K›rflehir’e her bir flehrimizden
getirdi¤iniz selamlar, müjdeler yüreklerimizi geniflletiyor.

Sizlerin bölge bölge, il il, ilçe ilçe ve hatta köy köy, Türkiye’nin umutlar›na, Türkiye’nin
de¤iflimine, Türkiye’nin hayallerine sahip ç›kt›¤›n›z› bilmenin güvenini daima hissediyorum.

Bu güzel duygularla sözlerime son veriyor, sevgilerimi sayg›lar›m› sunuyorum.

Allah yolumuzu aç›k etsin.
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Türkiye’ye inand›k, Türkiye’ye güvendik, çal›flt›k, çabalad›k,
mücadele ettik ve ülkemizi bugün bulundu¤u noktalara
tafl›d›k.

T‹SK GENEL KURULU
15.12.2007

Çok De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu’nun, 23. Ola¤an Genel Kurulu’na baflar›lar
diliyorum.

Yine bu vesileyle, T‹SK’in kuruluflunun 45. y›ldönümünü de tebrik ediyor, eme¤i geçen
herkese teflekkür ediyorum.

Son birkaç ay içinde, iflçi ve iflveren sendikalar›m›z›n genel kurullar›na, program›m
elverdi¤i ölçüde kat›lma çabas› içinde oldum.

Son olarak Hak-‹fl’in, Türk-‹fl’in ve ‹NTES’in Genel Kurullar›na kat›ld›m ve bugün de
T‹SK’in genel kurulunday›m.

fiunu samimiyetle söylemek istiyorum, ben, kat›ld›¤›m bu genel kurullardan son derece
istifade ediyorum. Hem iflçi kardefllerimizin, hem iflveren kardefllerimizin sorunlar›n›,
elefltirilerini, önerilerini, tekliflerini, katk›lar›n› ilk elden dinleme, not etme f›rsat›m oluyor.

Genel Kurul salonlar›n›n atmosferini teneffüs ederek, oralarda atan nabz› tutarak, kürsüye
kulak vererek bir anlamda Türkiye’yi dinlemifl, Türkiye’nin nabz›n› tutmufl oluyoruz.

Esasen hükümet olarak flu noktaya azami hassasiyet gösteriyoruz:

Ekonomi, siyaset ya da sosyal hayat, koltuklar›m›zda oturarak, makamlar›m›za kurularak,
grafiklere, göstergelere, rakamlara bakarak asla de¤erlendirilemez. Bunu yapan siyasetçi,
bunu yapan hükümet hata eder. Nitekim, geçmiflte bu hatan›n defalarca tekrarland›¤›n›
da biliyoruz.

Soka¤a, çarfl›ya, pazara kulak vermek zorunday›z. Atölyelerde, dükkanlarda, fabrikalarda,
iflletmelerde neler oluyor, neler yap›l›yor, sorunlar neler, bunlar› görmek, bunlar› bilmek
zorunday›z.

Giriflimci, yat›r›mc›, üretici, ihracatç›, esnaf, çiftçi ne söylüyor,  flikayeti, iste¤i var m› yok
mu, bunu duymak zorunday›z.

Bunlara kulak t›kayarak, bunlara s›rt çevirerek, bunlardan yüz çevirerek ne ekonomiyi,
ne Türkiye’yi bir ad›m bile ileriye tafl›ma flans›m›z, imkan›m›z olamaz.
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Biz ekonomiyi de, siyaseti de bu gözle görüyor, bu anlay›flla, bu felsefeyle de¤erlendiriyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bak›n›z, Türkiye bugün sosyal diyalog noktas›nda çok ileri bir noktaya gelmifl durumdad›r.

Dünyan›n bir çok ülkesine, hatta geliflmifl ülkelerine nazaran sosyal diyalog mekanizmalar›n›
çok etkin flekilde kullan›yoruz. Bu sayede çal›flma hayat›nda bar›fl›, uzlaflmay›, diyalo¤u
tesis ediyoruz.

1990’l› y›llarda grevlerde kaybolan ifl günü say›lar›na bakt›¤›m›zda, her y›l 200 binin
üzerinde kayb›m›z oldu¤unu görüyoruz.

1996 y›l›nda 274 bin gün.

1997 y›l›nda 182 bin gün

1998’de 283 bin gün.

1999’da 230 bin gün.

2000 y›l›na geldi¤imizde tam 368 bin ifl günü kaybolmufl.

Son 5 y›lda bunu kademe kademe düflürdük ve 2006 y›l›nda kay›p ifl günü say›s›n› 166
bine kadar çektik.

Yine grev say›lar›na bakt›¤›m›zda orada da düflüfl oldu¤unu görüyoruz.

1996 y›l›nda 38; 2000 y›l›nda 52 grev yap›lm›flken, 2003 y›l›ndan itibaren say› düflmeye
bafllam›fl ve en son 2006 y›l›nda yüzde 50 azalmayla 26 grev yap›lm›fl.

Bu tablo, ekonomideki genel iyileflmenin oldu¤u kadar, iflçi-iflveren iliflkilerindeki de¤iflen
kültürün de somut bir neticesidir.

Geçmiflte birbirlerini has›m gibi farkl› uçlarda gören,
birbirlerini ezeli rakipler olarak de¤erlendiren iflçi-iflveren
taraflar›, bugün birbirlerini ayn› geminin içinde yolculuk
eden, ayn› hedeflere do¤ru yol alan taraflar olarak görüyor.
Bize, iktidara düflen ise, bu zemini, bu dostluk ve bar›fl ortam›n› muhafaza edecek
mekanizmalar› gelifltirmek, taraflar› teflvik etmektir.

Çok flükür, bu mekanizmalar da bugün ifllerlik kazanm›fl durumdad›r.

Ekonomik Sosyal Konsey, Çal›flma Konseyi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Yüksek Hakem Kurulu, Mesleki E¤itim Kurulu, Üçlü Dan›flma Kurulu,
Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu, Ekonomik Sorunlar› Dan›flma Konseyi
gibi çok say›da kurula ifllerlik kazand›rd›k ve bunlar› verimli flekilde çal›flt›rmaya gayret
ediyoruz.
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Avrupa Birli¤i Kat›l›m sürecimiz bu noktada yine iflbirli¤imizi yo¤unlaflt›rmam›z gereken
bir süreçtir.

Tüm yaflam standartlar›m›z› de¤ifltirecek, daha ileriye
tafl›yacak bu süreçte, baflta T‹SK olmak üzere tüm ilgili
taraflar›n katk›s›na, deste¤ine ihtiyac›m›z var.
Esasen bu katk›, bu destek olmad›¤› sürece, Türkiye’nin baflar›l› olma flans› da yok.

Yine Türkiye’yi çok yak›ndan ilgilendiren, Anayasa Tasla¤› gibi, Sosyal Güvenlik Yasas›
gibi konularda da iflçi taraf›n›n, iflveren taraf›n›n görüfllerine çok önem veriyoruz ve bu
süreci birlikte yürütmek istiyoruz.

Bu konularda da de¤erli görüfllerinizi, elefltirilerinizi alarak politikalar›m›za birlikte yön
çizmekten mutlu olaca¤›m›z› ifade etmek istiyorum.

‹flyerindeki bar›fl, ifl yerindeki huzur, topyekün Türkiye’nin bar›fl›d›r, topyekün Türkiye’nin
huzurudur. Bunun tesis etmek noktas›nda da hükümet olarak üzerimize düflenin en iyisi
yapma konusunda hiç tereddüt etmeyece¤imizi bilimenizi istiyorum.

Bak›n›z, sadece birkaç örnek vermek istiyorum.

Y›llar boyunca çal›flanlar›m›zdan, “zorunlu tasarruf” ad› alt›nda bir kesinti yap›ld›. Bir süre
sonra yap›lan bu kesintilerin ve nemalar›n›n amac› d›fl›nda kullan›ld›¤›n› ö¤rendik. Bir çok
hükümet fonu tasfiye etmek vaadiyle iktidara geldi ancak bunu baflaramadan gitti.

Zorunlu tasarruf konusunun, iflçi kesiminin de, iflveren kesiminin de sorunlar listesinde
ilk s›ralarda yer ald›¤›n› hepimiz hat›rl›yoruz.

‹ktidara geldi¤imiz ilk günlerde, T‹SK’in de içinde bulundu¤u ilgili taraflar› toplad›k, fonu
nas›l tasfiye edebiliriz, bunu konufltuk, istiflare ettik, her kesimin uzlaflmas›yla bir plan
haz›rlad›k ve uygulamaya koyduk.

Çok flükür hak sahiplerine ana paray› da, nemalar›n› da da¤›tt›k.

Çal›flma Hayat›m›z›, endüstri iliflkilerini olumsuz yönde etkileyen bir sorunu böylece
çözüme kavuflturmufl olduk.

Bir baflka konu, 2821 ve 2822 Say›l› Kanunlar. Bu kanunlarda da AB standartlar›nda,
Uluslar aras› Çal›flma Örgütü standartlar›nda düzenlemeleri, yine birlikte, konuflarak,
istiflare ederek yapaca¤›z. Bu konuda çal›flmalara da önümüzdeki günlerde bafll›yoruz.

T‹SK’in Sosyal Güvenlik Yasas› noktas›nda verdi¤i deste¤e bu vesileyle teflekkür etmek
istiyorum.

Bak›n Türkiye, bugün dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›nda yer almak gibi bir hedefi
önüne koymufltur. Bu hedefi gerçeklefltirmek, daha da önemlisi refah›m›z›, yaflam
standard›m›z› art›rmak için, sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir hale getirmemiz
kaç›n›lmaz olmufltur.
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Daha önce de ifade ettim:

Bu iflin normali, 4 çal›flan›n 1 emekliye bakmas›. Bizde ise, 2 çal›flan 1 emekliye bak›yor.
fiu anda emeklilerimizin yüzde 60’› mevcut emeklilik yafl s›n›r›n›n (kad›n 58 erkek 60)
alt›ndad›r.

Yani sosyal güvenlik kurulufllar›m›z, çal›flabilir yaflta olan milyonlarca vatandafl›m›zdan
prim almak yerine, onlara emekli ayl›¤› ödüyor.

Y›llarca oy kayg›s›yla, siyasi rant kayg›s›yla sosyal güvenlik
sistemi yap-boz tahtas›na dönüfltürülmüfl ve bedeli de
milletimize a¤›r olmufltur.
Bunu tersine çevirmek zorunday›z.

fiimdi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini dikkate alarak, ama reformun norm
ve standart birli¤i amac›na da uygun olarak yeni bir taslak haz›rlad›k. Taslakla ilgili, her
kesimin katk› ve kat›l›mlar›n› esas alan bir süreci ifllettik.

Gelen tüm görüfl ve öneriler ›fl›¤›nda tasla¤a son flekli verilerek Bakanlar Kurulu’nun
bilgisine sunuldu ve Meclisimize sevk edildi. ‹nan›yorum ki, en k›sa zamanda tasar›
kanunlaflacak ve yürürlü¤e girecektir. Bu yasa, sosyal güvenlik sistemimizde tam
anlam›yla bir devrim niteli¤indedir.

18 yafl alt›ndaki herkes; prim borcu, sigortal›l›k vb. hiçbir flart aranmaks›z›n sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanabilecektir.

K›sacas› sosyal devlet ifadesi, somut olarak hayata geçirilecek, her bir vatandafl, hatta
s›¤›nmac›lar, vatans›zlar dahi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal koruma flemsiyesi
alt›nda olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bak›n›z; ço¤unlu¤u gençlerden oluflan 70 milyonluk bir nüfusa sahibiz.

Milli gelir itibariyle dünyadaki 180 ülke aras›nda 2002 y›l›nda 26. s›radayken, bugün 17.
s›raya yükselmifl bulunuyoruz.

2002 y›l›nda Avrupa’n›n 12. büyük ekonomisi iken, bugün 6. büyük ekonomisi
konumunday›z. Küresel sermaye girifli bak›m›ndan 217 ülke aras›nda 53. s›rada iken,
bugün 16. s›raya yükselmifl durumday›z.

25 Avrupa Birli¤i ülkesine k›yasla, Türkiye, bütçe aç›¤›n›n gayri safi milli has›laya oran›
bak›m›ndan en yüksek oranl› ülkeydi. Bugün bütçe fazlas› veren 9’uncu ülkeyiz. Türkiye
tam 23 dönemdir üst üste büyüme baflar›s›n› gösteriyor.

Y›ll›k ihracat miktar›m›z 100 milyar dolar› aflt› ve inflallah y›l sonunu 106 milyar dolar›n
üzerinde kapatmay› hedefliyoruz.
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Uluslar aras› do¤rudan yat›r›m miktar› 2006 y›l›nda 20 milyar dolar seviyesine ulaflt›, bu
y›l da yine ayn› seviyede bir miktar bekliyoruz.

Bunlar, bu göstergeler, de¤iflen, dönüflen Türkiye’nin göstergeleridir.

Dikkat ediniz, bundan 5 y›l önce, iflverenlerimiz, yat›r›mc›lar›m›z, giriflimcilerimiz bu
noktalar› hayal dahi edemiyorlard›.

Enflasyonun yüksek ve belirsiz oldu¤u, büyümenin istikrars›z oldu¤u, ekonomi politikalar›n›n
güven telkin etmedi¤i, yat›r›m ortam›n›n son derece kötü oldu¤u dönemlerden bugünlere
geldik.

Türkiye’ye inand›k, Türkiye’ye güvendik, çal›flt›k, çabalad›k, mücadele ettik ve ülkemizi
bugün bulundu¤u noktalara tafl›d›k.

fiimdi çok daha büyük hedeflerimiz var. 10 bin dolar kifli bafl›na milli geliri hedefliyoruz.
500 milyar dolar d›fl ticaret hacmini hedefliyoruz. Enflasyonu, faizleri daha da düflük
oranlara çekmeyi hedefliyoruz. Maastricht kriterlerinden ikisini flimdiden yakalam›fl
durumday›z, di¤erlerini de en k›sa zamanda tutturmay› hedefliyoruz.

Dikkat ediniz, Türkiye bugün bütçe aç›klar›n› de¤il, fazla
veren bütçeleri konufluyor. Türkiye bugün yüzde 100’lere
varan borç yükünü de¤il, yüzde 40’lar›n alt›na gerileyen
borç yükünü konufluyor.
Türkiye bugün 70 milyar dolar› aflan Merkez Bankas› rezervlerini, 7,3 milyar dolara inen
IMF borçlar›n› konufluyor.

Bunlar hayal de¤ilmifl, bunlar›n daha da ötesi de hayal de¤il, bunlar› da inflallah tutturaca¤›z.
Bugün geldi¤imiz hedeflere sizlerle birlikte geldik.

2003-2006 döneminde Türkiye ortalama yüzde 7,4 oran›nda büyüdü.

Bunun, alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum, 4,4 puanl›k k›sm›, özel sektör yat›r›mlar›ndan,
yani sizlerin yat›r›mlar›ndan kaynaklan›yor.

Bu noktada bize düflen, özel sektörümüzün önündeki engelleri kald›rmakt›r. Bunu da
kademe kademe yap›yoruz.

T‹SK’in çok de¤erli Baflkan› konuflmas›nda iflveren kesiminin sorunlar›na de¤indi. Bunlar›
biliyoruz, gerek ben, gerek ilgili bakan arkadafllar›m notlar›m›z› al›yoruz ve bu sorunlar
bizim her an gündemimizde.

Bak›n›z, 2002 y›l›ndaki sorunlar›n›zla, bugünkü sorunlar›n›z ayn› de¤il.

Biz 2002 y›l›nda yüksek enflasyonu, bütçe aç›klar›n›, istikrars›z büyümeyi, yüksek faizleri
konufluyorduk. Bugün istihdam üzerindeki yükleri, enerji fiyatlar›n› konufluyoruz. Yani
Türkiye de¤iflti¤i gibi, sorunlar da art›k de¤ifliyor.
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‹nan›yorum ki, bunlar› da çözece¤iz.

Zaman› geldikçe, imkanlar olufltukça, mevcut sorunlar› da inflallah çözüm yoluna koyaca¤›z.

Yeter ki Türkiye’ye inanal›m, yeter ki birbirimize inanal›m, güvenelim, Allah’›n izniyle
aflamayaca¤›m›z hiçbir engel yoktur.

Ben bu duygu ve düflüncelerle sözlerime burada son vermek istiyorum.

T‹SK’in Genel Kurulu’na bir kez daha baflar›lar diliyorum.

Genel kurulunuzun, iflverenlerimiz için, çal›flanlar için, ülkemiz için hay›rlara vesile olmas›n›
diliyorum.

Yine 45. Kurulufl Y›ldönümünüzü tebrik ediyorum.

Sabr›n›z için sizlere teflekkür ediyor, Kurban Bayram›n›z› flimdiden kutluyor,  sizleri
sayg›yla selaml›yorum.
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Baflar› Türkiye’yi do¤ru istikamete götüren, de¤iflime
cesareti olan, ciddiyetini koruyan, suiistimallere izin
vermeyen bir hükümetin milletimizle birlikte yakalad›¤›
sinerjiden do¤mufltur.

‹ZM‹R ‹L TEfiK‹LATI ‹LE YEMEK
15.12.2007

De¤erli Arkadafllar, Sevgili AK Partililer,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum.

Bu güzel flehirde, ‹zmir’de, böyle güzel bir buluflmada sizlerin aran›zda olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.

‹zmir, bizim için çok önemli, çok de¤erli bir flehir, bunu her vesileyle ifade ediyorum.

Neden önemli?

Çünkü, ‹zmir Türkiye’nin kalk›nmas›n›n, ilerlemesinin, dünyaya aç›lmas›n›n lokomotifi
olan üç büyük flehrimizden biri...

Hem büyüklü¤üyle, hem ticaret hacmiyle, zengin potansiyeliyle, hem tarihimiz içindeki
özel yeriyle,  do¤al zenginlikleriyle Türkiye’nin sembol flehirlerinden biri...

Türkiye’nin en köklü, en büyük uluslararas› fuar›n›n ‹zmir’de olmas›, Cumhuriyetin ilk
y›llar›ndan bugüne büyük iktisat kongrelerimizin yine burada toplanmas› hiç de tesadüf
de¤ildir.

Keza, milli mücadelemizde gösterdi¤i fedakarl›klarla ‹zmir’in bizim için tarihi önemi çok
büyüktür.

Biz hükümet olarak ‹zmir’i son befl y›ld›r ülkemizin her alanda yaflad›¤› büyük de¤iflimin,
büyük at›l›m›n da öncü flehirlerinden biri olarak görüyoruz.

Daha mutlu, daha müreffeh, daha ayd›nl›k bir Türkiye’de ‹zmir’in a¤›rl›¤›n›, önemini,
büyüklü¤ünü daha da artt›raca¤› aflikard›r.

Bu sebepledir ki son befl y›ld›r Türkiye’de yaflanan geliflmelerin, iyileflmelerin ‹zmir’de
uyand›rd›¤› heyecan›, umudu, enerjiyi de çok önemli buluyoruz.

De¤erli Arkadafllar,

Bugün ak›l ve insaf sahibi herkes, Türkiye’nin büyük bir h›zla geliflti¤ini, kalk›nd›¤›n›,
gelece¤ini kazand›¤›n› görüyor, biliyor. Görmeyenler de asl›nda görmezden geliyor,
bilmezden geliyor.
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Bir ekonomi düflünün ki, tam 23 çeyrek boyunca sürekli büyüme göstermifl, dünya
konjonktüründeki dalgalanmalara karfl›l›k hiç negatife geçmemifltir.

Bir ekonomi düflünün ki, daha bundan befl y›l önce iflas›n efli¤indeyken, bugün milli gelir
itibariyle dünyadaki 180 ülke aras›nda 17. s›raya kadar yükselmifl, dünyan›n en büyük
ekonomileri aras›na ad›n› yazd›rm›fl.

Bir ekonomi düflünün ki, Merkez Bankas› rezervlerini befl y›lda neredeyse üç kat›na
ç›karm›fl. Uzun y›llar 1 milyar dolar baraj›na tak›l›p kalan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›
37,8 milyar dolara kadar yükseltmifl.

Bir ekonomi düflünün ki, kapanan fabrikalar›n› yeniden açm›fl, üretimi yeniden bafllatm›fl,
dünyan›n her köflesine ulaflm›fl ve ihracat›n› 100 milyar dolar seviyesinin üstüne ç›karm›fl.
Bütün bunlar son befl senede olmufl. Hem de bütün göstergeleri dibe vurmufl, bütün
difllileri durmufl, felaketin efli¤ine gelmifl bir ekonomik tablodan sadece befl senede
buralara gelinmifl.

Bak›n›z tablolar›n biri ak, di¤eri kara, fark o kadar büyük, al›nan mesafe o kadar büyük,
tabiat›yla baflar› da o ölçüde büyük... Yetmifl milyon insan›m›z bu gerçe¤i, bu baflar›y›
görüyor, biliyor.

Çünkü; bu baflar› Türkiye’yi do¤ru istikamete götüren, de¤iflime cesareti olan, ciddiyetini
koruyan, suiistimallere izin vermeyen bir hükümetin milletimizle birlikte yakalad›¤›
sinerjiden do¤mufltur.

Bu baflar›da bu ülkede yaflayan her insan›n pay›, katk›s› var.

Dolay›s›yla Türkiye’nin gelecek mutlu günleri beni ne kadar heyecanland›r›yorsa, beni
ne kadar umutland›r›yorsa, bu ülkenin insanlar›n› da ayn› flekilde heyecanland›r›yor,
umutland›r›yor.

Türkiye’nin flu befl y›ll›k de¤ifliminin uyand›rd›¤› umut ve heyecan, do¤udan bat›ya,
kuzeyden güneye bu ülkenin her bir kar›fl topra¤›nda bütün canl›l›¤›yla yaflan›yor.

Bu heyecan› duymayanlar, duyamayanlar yok mu? Var, onlar da var, ama neyse ki say›lar›
az, giderek daha da azal›yor.

Y›llar y›l› kendi menfaat düzenlerini, imtiyazl› düzenlerini bu ülkenin baflar›s›zl›klar›,
istikrars›zl›klar›, krizleri üzerinde kuranlar flimdi sa¤›r sultan›n bile duydu¤unu duymazdan
gelmeyi tercih ediyorlar.

Türkiye’nin bütün sorunlar›n› y›llarca hal›n›n alt›na süpüren
siyasetçiler Türkiye’nin bugün geldi¤i seviyeden ne yaz›k
ki mutlu olam›yorlar, bu sevince ortak olam›yorlar.
Türkiye’nin baflar›s›na sevinirlerse Ak Parti’ye prim kazand›racaklar›n› düflünüyorlar.
Gerçe¤i bal gibi biliyor, geliflmeyi bal gibi görüyor, ama itiraf edemiyor, söyleyemiyor,
hakl›ya hakk›n› teslim edemiyorlar.
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Ama de¤iflim o kadar büyük ki, Türkiye bugün o s›k›nt›l› kay›p y›llar›n›n o kadar uza¤›nda
ki, art›k onlar›n da bu millete söyleyecek sözleri yavafl, tükeniyor.

Çok samimi olarak flunu diliyorum; Türkiye’nin yaflad›¤› bu tarihi de¤iflim döneminde
bir tek insan›m›z bile bu medeniyet koflusunun h›z›ndan, heyecan›ndan, coflkusundan
mahrum kalmas›n.

Gelin gerçe¤i kabul edin, sizler de rahatlay›n, ülke de rahatlas›n. Gelin bunca y›ll›k
tecrübelerinizi sistemi kilitlemek, tekere çomak sokmak, yap›lana engel ç›karmak için
de¤il, bu ülkenin yarar›, meselelerin çözümü için harcay›n. Gelin k›rk y›ld›r sizin yükünüzü
fedakârca çeken bu millete bir hayr›n›z dokunmadan bu sahneyi terk etmeyin. Gelin bu
milletin gönlünü kazanacak bir fleyler yap›n.

Ayd›nl›¤a yürüyen Türkiye’nin coflku ve heyecan›n› paylaflmaya biz her zaman aç›¤›z,
bu millete yarar› dokunacak en küçük bir girifliminiz olursa sonuna kadar destekleriz.

Ama kazan›mlar› de¤il, s›k›nt›lar› büyütmeye devam etme niyetindeyseniz, kusura
bakmay›n buna bizim de, bu fedakar milletin de art›k karn› tok.

O zaman gölge etmeyin, baflka ihsan istemiyoruz.

De¤erli Arkadafllar,

Bu milletin hakkaniyet duygusuna, bu milletin
fedakarl›¤›na, bu milletin tarih boyunca asla kaybetmedi¤i
varolufl iradesine engel dayanmaz.
Yeter ki biz ülkemize inanal›m, birbirimize güvenelim, bu ülkenin umudunu gelece¤e
beraberce tafl›yal›m. Türkiye’yi, milletimizin lay›k oldu¤u seviyelere, dünyan›n zirvelerine
tafl›yal›m.

Hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflundan bu yana varolan muas›r medeniyet
seviyesine ulaflma hedefini yakalamakta ve aflmakta kararl›y›z.

Biliyoruz ki milletimizin hissiyat› da ayniyle bizim gibidir. Biz milletimizin hissiyat›n›
anlamakla övünmüyoruz, biz kendimizi milletin hissiyat›n›n, efkâr›n›n bir parças› olarak
görüyoruz.

Biz, halka ra¤men halkç›l›k yapm›yoruz. Biz, halk›n bir parças› olarak, halk›n hissiyat›n›n,
talep ve beklentilerinin tercüman› olmaya çal›fl›yoruz. AK Parti, halk›n iktidar›d›r, halk›n
hükümetidir.

‹lerlemeyi sadece rakamlar, göstergeler, veriler baz›nda de¤il, insaniyet temelinde de
gerçeklefltirmek gerekti¤ini biliyoruz.

Hayat standard›n› yükseltmek kadar, demokrasiyi güçlendirmek, hukuku herkesin en
temel güvencesi haline getirmek, adaleti yayg›nlaflt›rmak, insan haklar› ve özgürlükleri
tart›fl›lmaz hale getirmek bizim önemli görevlerimizdir.
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Türkiye’yi sadece ekonomik zeminde de¤il, medeniyet zemininde de ileri hedeflere
tafl›ma azmindeyiz. Son befl y›l içinde bu yolda önemli mesafeler al›nm›flt›r, daha da iyi
noktalara varaca¤›z.

Biz istiyoruz ki; bu ülkede devlet vatandafl›n emrinde olsun. Bu ülkenin kaynaklar› tarumar
edilmesin, bu ülkenin ihtiyaçlar›na, gelece¤in yat›r›mlar›na harcans›n. Do¤an çocuklar›m›z
s›rtlar›nda borç yüküyle do¤mas›n. Genç insanlar›m›z ideallerini, umutlar›n›, hayallerini
hiç kaybetmesin.

Bizim çocuklar›m›z dünya standartlar›nda e¤itim als›n, hastalar›m›z insanca sa¤l›k hizmeti
als›n, çal›flanlar›m›z emeklerinin karfl›l›¤›n› als›n, köylümüz gayretinin bereketini görsün.

Ankara’da günlerdir 2008 bütçesi için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. 

fiunu net olarak söyleyebilirim ki, görev süremiz boyunca haz›rlad›¤›m›z her bütçe bir
öncekinden daha ayd›nl›k, daha ileri bir Türkiye tablosu ç›karm›flt›r önümüze. Her bütçe,
Türkiye’nin de¤iflim istikametinin do¤ru istikamet oldu¤unun delilleriyle doludur.

Türkiye her alanda, bunu özellikle vurguluyorum, her alanda bugün befl y›l öncekinden
k›yas kabul etmeyecek kadar aç›k arayla ileridedir. Bunu rakamlar aç›k ve net bir flekilde
ortaya koyuyor.

Ama bu geliflmenin, bu baflar› çizgisinin bana daha anlaml› gelen bir delili var...

Ülkemizin s›n›rlar› d›fl›na ç›k›p Türk olsun, yabanc› olsun herhangi bir kifliye Türkiye’yi
sorsan›z, hep ayn› cevab› al›yorsunuz.

Size uzun uzun Türkiye’nin ne kadar flafl›rt›c›, hayranl›k ve takdir uyand›ran bir geliflme
içinde oldu¤unu anlat›yorlar.

‹flte as›l önemli olan bu...

Bugün sadece yönetimlerinin de¤il, bütün dünya milletlerinin Türkiye’ye bak›fl›, tavr›
de¤iflmifltir. Çünkü; Türkiye’nin dünyadaki a¤›rl›¤›, itibar›, etkisi çok artm›flt›r. ‹nflallah
çok daha iyi noktalara, seviyelere gelece¤iz.

Çok daha ileri bir Türkiye, çok daha mâmur bir ‹zmir,
insanlar›m›z için çok daha yüksek hayat standartlar›n›
temin için çal›fl›yoruz.
Bu büyük de¤iflimin en zor k›sm›n› aln›m›z›n ak›yla geçtik, bundan sonras› art›k hem
meyveleri toplaman›n, hem de ulafl›lan hedefleri daha büyükleriyle de¤ifltirmenin
zaman›d›r.

Bunun için her insan›m›z ayn› ciddiyetle gayret göstermeye devam etmelidir, inan›yorum
ki edecektir. Bu umutla sözlerime son veriyor, bizleri bir araya getiren bu güzel buluflmaya
vesile olanlara teflekkürlerimi, sizlere de bir kere daha sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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Ça¤›m›z manevi de¤erlerin, insan› insan k›lan öz de¤erlerin
ziyadesiyle afl›nd›¤› bir ça¤d›r.

fiEB-‹ ARUS 2007
17.12.2007

Say›n Cumhurbaflkan›m,

Aziz Misafirler, Sevgili Mevlana Dostlar›,

Bu anlaml› gecede sizleri en kalbi duygularla selaml›yorum.

Ne mutlu ki, sekiz as›r önce Hazreti Mevlana’n›n tutuflturdu¤u sevgi, dostluk ve hikmet
meflalesi, bugün de yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor.

Sevgiyle, aflkla, muhabbetle dopdolu geçen bir hayat›n bize b›rakt›¤› büyük miras›
ço¤altmak, o kutlu mirasa sahip ç›kmak, onun parlatt›¤› aynaya yüreklerimizi tutmak için
her y›l 17 Aral›k’ta bir araya geliyoruz.

734'ncü Vuslat Gecesinde Hazreti Mevlana’y› minnetle, hürmetle yâd ederken bu
vesileyle bu manevi  co¤rafyan›n, bu cennet ülkenin ruh köklerine e¤ilme, kültürel
miras›m›z› yeniden hat›rlama imkan› buluyoruz. Mumun etraf›ndaki pervaneler gibi onunla
birlikte Allah kelam›n›n nuruna, Kur'an'›n sevgi mesaj›na kofluyoruz.

Zira, ‹slam ilimdir, irfand›r, fazilettir, yüksek ahlakt›r. ‹slam sevgidir, bar›flt›r, selamettir.
Bu sevgi p›nar›ndan, bu rahmet hazinesinden istifade etmek için yüreklerimizi, zihinlerimizi
bu büyük hikmet günefline çeviriyoruz.

O, kutlu bir yolun, bir tekamül sürecinin mihmandar› olmufltur. O yol, ebediyeti kazanma,
r›zaya erme, teslimiyete varma, hayata ve mahlukata sevgiyle bakma yoludur. Onun
mesle¤i toprak gibi mütevaz› olmakt›r, onun  meflrebi aflkt›r, onun lisan› muhabbettir.
O, dünyan›n bütün dilleriyle konufltu¤u için bugün dünyan›n bütün dilleriyle konuflan
bütün insanl›k taraf›ndan hay›rla, hürmetle yâd edilmektedir.

Mevlana'n›n mesaj› bütün insanl›¤ad›r, Mevlana'n›n aflk› bütün mahlukatad›r.

Onun “gel.. kim olursan ol yine gel” ça¤r›s› bütün yeryüzünde yank›land›¤› için herkes
ona gelmektedir. Herkes onda evrensel dili, evrensel de¤erleri, evrensel mesaj›
bulmaktad›r.

Günümüz dünyas›nda tolerans›, tahammülü, ço¤ulculu¤u, çokluk içinde birli¤i
önemseyenler, Mevlana'n›n as›rlar öncesindeki ça¤r›s›na kulak verebilirler.

Demokrasinin nüvesini, felsefi temellerini arayanlar,  bu kültür ikliminde arad›klar›n›
bulabilirler.
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Ne mutlu bizlere ki, yüzy›llardan süzülerek gelen böyle
bir manevi mirasa, böyle bir kültürel zenginli¤e sahibiz.
Sevginin dilinin evrensel oldu¤unu, hudut tan›mad›¤›n›,
bu dili herkesin anlad›¤›n›, herkes taraf›ndan bu dilin
paylafl›ld›¤›n› bize en iyi Mevlana anlat›r.
‹nsanl›k tarihinin en zorlu dönemlerinde Mo¤ol istilalar›n›n onun do¤du¤u Belh flehrinden
onun vuslata erdi¤i Konya’ya kadar bütün ‹slam flehirlerini yak›p y›kt›¤› bir zamanda,
Mevlana, aflk diliyle, sevgi diliyle buz da¤lar›n› eritmifl, yeniden dirilifli, yeniden uyan›fl›
bu topraklarda mümkün k›lm›flt›r.

Onun henüz çocuk yafl›nda hicret etmek zorunda kald›¤› Afganistan’›n Belh flehri,  yol
güzergah›nda ailesiyle birlikte u¤rad›¤› Ba¤dat flehri en az bugünkü kadar mahzun ve
yaral›yd›.

“Bar›fl›n öncelikle insan›n kalp merkezinde gerçekleflmesi gerekti¤ini” söyleyen Mevlana,
öyle zor bir zamanda yeni bir bar›fl ve sevgi dili infla etmifl, d›fla dönük bir aksiyon için
önce içe dönük bir uyan›fl›n, kalbe do¤ru bir diriliflin meflalesini yakm›flt›r. 

O, demifltir ki: “sevgiden dertler flifa bulur/sevgiden ölüler dirilir/sevgiden padiflahlar kul
olur. ”

Nitekim öyle oldu, flefkat ve merhamette günefl gibi olabilen bir toplum küllerinden
yeniden do¤du. Kerem ve cömertlikte akarsu gibi olmay› baflaran bir millet yeniden
yeryüzüne adaleti ve bar›fl› yayd›.

Sevgili Dostlar,

Bugün dünyada yaflanan yoksullu¤a, sefalete, cehalete, çat›flmalara, farkl›l›klara karfl›
tahammülsüzlü¤e bakt›¤›m›zda ça¤›m›z insan›n›n ne kadar da Mevlana'n›n bar›fl ve sevgi
mesaj›na  muhtaç oldu¤unu görürüz.

Bütün edebiyatlar, bütün felsefeler, bütün düflünce ekolleri insan›n yeryüzündeki
mutlulu¤unu aram›flt›r. ‹nsanl›¤›n bugün yaflad›¤› sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar,
bu aray›fl›n devam etti¤ini göstermektedir. Zira insanl›¤›n temel meseleleri ça¤lar de¤iflse
de de¤iflmemektedir.

Teknoloji geliflmekte, bilim geliflmekte, ekonomi geliflmektedir; ama insano¤lunun
hisleri, duygular›, f›trat› de¤iflmemektedir.

‹nsan kendini bildi¤i, özüne döndü¤ü, f›trat›na uygun davrand›¤› sürece, yani insani
meziyetleri, insani de¤erleri, erdem ve fazileti esas ald›¤› zaman daha iyi bir dünya
mümkün olacakt›r.

Mevlana'n›n hayat felsefesinin özü eflyadan, dünyevi zincirlerden kurtulup özün özüne,
tendeki “can’a ulaflmakt›r.
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Hayat›n gayesi,  kendi ruh aynas›n› parlatarak ten kafesinin içindeki “can›” bir dolunay
gibi ortaya ç›karmakt›r. Bütün farkl›l›klar› “birlik içinde vahdete kavuflturan” bu anlay›fla
göre “Can bilgiyle, ak›lla, inançla, muhabbetle dosttur.”

Farkl›l›klar›n çat›flma unsuru haline getirilmek istendi¤i, güçlünün güçsüze karfl› difl
biledi¤i, medeniyetler aras›nda nifak tohumlar›n›n ekilmeye çal›fl›ld›¤› ça¤›m›zda,  bu
yüksek bak›fl, bu üst dil ne kadar da anlaml›d›r.

Evet, iflte bu yükseklikten konufltu¤u için aradan geçen sekiz yüz y›l Mevlana’y›
afl›nd›rmam›fl, Mesnevi’yi,  Divan-› Kebir’i eskitmemifl, onu her ça¤a ve her topluma
seslenen bir öncü haline getirmifltir.

Do¤umunun 800.y›ldönümünü UNESCO’nun bütün dünyada “Mevlana y›l›” olarak kabul
etmesi insanl›¤›n adalet ve bar›fl aray›fllar›na bu topraklar›n ne kadar büyük bir katk›da
bulundu¤unu göstermektedir.

Mevlana gibi Hac› Bektafl-› Veli’nin, Taptuk Emre’nin, Yunus Emre’nin, Ahmet Yesevi’nin,
Hac› Bayram Veli’nin,  Edebali’nin  bu topraklara ekti¤i tohumlar sonsuza kadar yeflermeye
devam edecektir.

Kim, hangi fler odaklar› ne kadar çaba sarf ederse etsin
sonuçta bar›fl ve adalet, merhamet ve flefkat galip
gelecektir.
Bu ülkenin hamuru, bu milletin mayas› her türlü haks›zl›¤›, her türlü afl›r›l›¤›, her türlü
bölücü ve ayr›flt›r›c› tezgah› bertaraf edecektir.

Mevlana'n›n sevgi ve kardefllik kültürüyle flekillenen bu toplum, birlik ve bütünlü¤ünü
sonsuza dek koruyacak, kardefllik yeminini bozmayacakt›r.

Bu medeniyetin, bu hayat tasavvurunun özü eflyaya esir olmamak, insan› yüceltmek,
çat›flmay› de¤il dayan›flmay› esas almakt›r.

Zira, mülk ve mülkiyet, eflya ve dünya nihayetsiz de¤ildir.

Dünyay› son durak olarak gören, kendi ürettiklerinin esiri olan hiçbir ruh ölüm gecesini
“fleb-i arus” olarak, yani vuslat gecesi olarak kutlayamaz.

Ancak; hesap duygusuyla hareket edenler, hesaplar›n› düzgün tutanlar, hayattayken
ölümü hesap d›fl› saymayanlar, baflkalar›n›n hukukuna riayet edenler ölümü sevgiliye
kavuflma an› olarak görebilirler.

‹flte bizim hayat tasavvurumuz, dünya görüflümüz budur. Hayat› sadece istatistiklerle,
göstergelerle, say›larla anlamaya çal›flanlar yan›l›rlar.

‹nsan› ve toplumu anlat›rken biliyoruz ki,  as›l olan say›lar de¤il, kabuk de¤il, kemiyet
de¤il, keyfiyettir, özdür. As›l olan yüreklerimizi ne ile doldurdu¤umuzdur. ‹nflallah,
yüreklerimiz aflkla, inançla, halka ve hakka hizmetle doludur, dolacakt›r.
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Sevgili Mevlana Dostlar›,

Bizim medeniyetimizde, inanç dünyam›zda insan›n insana üstünlü¤ü, kula kulluk yoktur.
Hiçbir ›rk›n, hiçbir kavmin, hiçbir insan›n di¤erine üstünlü¤ü yoktur. “Ben Kur’an’›n
kölesiyim/ Ben Muhammedi Muhtar’›n yolunun tozuyum” diyen Mevlana’n›n tevazuu,
irfan› ve ilmi bugün bize de kurtuluflun yolunu gösteriyor.

Zira, bugünkü dünya cazibesi daha yüksek, nimetleri daha çok olan bir dünyad›r. Mevlana,
bize ebedi hayat›n yolunu gösteren, gerçek hayat›n anlam›n› derinlefltiren bir k›lavuzdur.

Bu vuslat gecesinde bizler de yüreklerimizi bir araya getiriyoruz, birbirimize flahitlik
ediyoruz, sevginin, aflk›n, muhabbetin meflalesini yüceltiyoruz, ebediyet çeflmesinden
her birimiz nasibimiz kadar içiyoruz, ölmeden önce hayat›m›za manâ katmak için
muhasebemizi yap›yoruz.

fieb-i Arus, vuslat gecesi “Hesaba çekilmeden önce hesaba çekiliniz” ya da “ölmeden
önce ölünüz” anlam›ndaki mukaddes ö¤ütlerin rehberli¤inde hayat›m›z›n muhasebesini
yapmam›z gereken bir gecedir.

Sevgili Mevlana Dostlar›,

Mevlana Hazretlerinin bu topraklarda ortaya ç›km›fl olmas›ndan ne kadar mutluluk duysak
azd›r.

Bugün bütün dünya dillerinde en çok okunan eserlerin Mevlana’ya ait olmas› insanl›¤›n
gelece¤i için büyük bir umuttur.

Onun için ça¤›m›z›n en önemli küresel bar›fl projesi
Medeniyetler ‹ttifak›'na ‹spanya ile birlikte öncülük
ediyoruz. Onun için Medeniyetler ‹ttifak› asl›nda Mevlana
‹ttifak›'d›r diyoruz.
Ça¤›m›z manevi de¤erlerin, insan› insan k›lan öz de¤erlerin ziyadesiyle afl›nd›¤› bir ça¤d›r.

Teknoloji geliflmifl, medeniyet geliflmifl, dünya birbirine yaklaflm›flt›r ama, insani
boyutumuz, manevi boyutumuz her gün yeni sald›r›lara maruz kalmaktad›r.

Buna karfl›n, bütün insani de¤erler gibi bizim ulvi de¤erlerimizin, manevi miras›m›z›n da
bir tüketim nesnesine dönüfltürülmeden tam bir samimiyetle ve özüne uygun olarak
yaflat›lmas› gerekir.

Kendi ruh kökümüzden beslenerek, bu zengin mirasa sahip ç›karak mana iklimimizi
yeniden kurmak, insan› merkeze alan, insani de¤erleri savunan evrensel bir çizgide
özgün eserler vermek zorunday›z.

Bunun için sanatç›lar›m›za, yazarlar›m›za, düflünürlerimize, bilim adamlar›m›za,
kurumlar›m›za kuflkusuz büyük sorumluluklar düflüyor.
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Bunu yapmazsak, de¤erlerimizi yeniden üretmezsek, Mevlana'larla övünerek gün geçiririz
ama, bulundu¤umuz yerden ileriye mesafe alamay›z.

De¤erlerimizi sadece müzelerde ziyaret edersek kendi medeniyet çizgimiz üzerinde
yürüyemeyiz.

Bize bu  muhasebe imkan›n› veren, bu vuslat imkan›n› veren  Mevlana’ya Cenab-›
Allah’tan sonsuz rahmet ve ma¤firet diliyoruz.

Bütün Mevlana dostlar›n›, siz sevgili Konyal›lar› sevgiyle, aflkla, muhabbetle selaml›yorum.

fieb-i Arus’nuz kutlu olsun.

Kurban Bayram›n›z mübarek olsun.
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Her insan›m›z, kap›m›za gelen her vatandafl›m›z, kap›m›z›
çalan her yurttafl›m›z, bizim kardeflimizdir, bizim
misafirimizdir, her fleyden önce bütün buralar›n, bu
koltuklar›n, bu kürsülerin gerçek sahibidir.

AK‹M / YARIM M‹LYON GÜLEN YÜZ
24.12.2007

De¤erli Kardefllerim, Teflkilat›m›z›n De¤erli Mensuplar›, K›ymetli Misafirler,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Ak Parti ‹letiflim Merkezimize baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.

Bugün itibariyle 500 bin kifli bize ulaflm›fl, görüfllerini, önerilerini, elefltirilerini, taleplerini
iletmifl, bunlara da cevap alm›flt›r.

Dikkat ediniz!

Yar›m milyon vatandafl›m›z… Bize ulaflan bu yar›m milyon kardeflimizin neredeyse
tamam›na cevap verilmifl, kendisiyle ilgilenilmifl, kulak verilmifl, derdine çare aranm›fl.
Bu, Türk siyasi hayat›nda ayn› zamanda bir ilktir. San›yorum dünya genelinde de bunun
örne¤i çok azd›r.

Bak›n›z, bugüne kadar her siyasi parti benzer organizasyonlar kurmufltur. Bugün de
bakarsan›z, her siyasi partide buna benzer yap›lanmalar görürsünüz. Ancak hiç biri, Ak
Parti’nin, Ak Parti ‹letiflim Merkezi’nin baflard›¤›n› baflaramam›flt›r.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›yken bafllatt›¤›m›z Beyaz Masa uygulamas›n› AK
Parti'de AK‹M'e dönüfltürdük.

Halka hizmet için kurulan AK Parti'de herfley hizmet esasl›d›r, her birim vatandafla nas›l
daha iyi hizmet verebiliriz diye çal›flmaktad›r.

Bizim her birimimiz, Genel Merkez düzeyinde olsun, ‹l, ‹lçe, Belde düzeyinde olsun,
vitrini süslemek amac›yla de¤il, millete hizmet amac›yla kurulmufltur ve bu yönde hizmet
vermektedir.

Biz, “herkesin var, her siyasi partinin var, bizim de olsun” anlay›fl›nda hiçbir zaman
olmad›k, olamay›z…

Gençlik kollar›m›z, kad›n kollar›m›z, Özürlüler Koordinasyon Merkezimiz, Yafll›lar
Koordinasyon Merkezimiz, ‹letiflim Merkezimiz, di¤er birimlerimiz, baflkanl›klar›m›z…
Bunlar›n tamam›, samimiyetle, özveriyle, aflkla çal›flmakta, milletimizin derdine çare
bulmak için gecesini gündüzüne katmaktad›r.
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fiunu hiçbir zaman unutmay›n›z:

Biz, sadece ve sadece, milletimize hizmet için buralarday›z. Biz, milletimizin bize verdi¤i
emaneti, hakk›yla, lay›k›yla tafl›mak ve zaman› gelince de emaneti sahibine teslim
etmekle vazifeliyiz. Bu anlay›fltan sapt›¤›m›z anda, kaybederiz.

Bu anlay›fltan koptu¤umuz anda, samimiyetimizde, azmimizde, kararl›l›¤›m›zda, hizmet
aflk›m›zda erozyon bafllad›¤› anda, hiç flüpheniz olmas›n, millet bizi kaybedenler saf›na
mahkum eder.

Her insan›m›z, kap›m›za gelen her vatandafl›m›z, kap›m›z› çalan her yurttafl›m›z, bizim
kardeflimizdir, bizim misafirimizdir, her fleyden önce bütün buralar›n, bu koltuklar›n, bu
kürsülerin gerçek sahibidir.

Nereden geldi¤ine bakmay›z…

Rengi, dili, dini, kökeni bizi asla farkl› bir bir davran›fla sevketmez…

Hangi siyasi görüflten oldu¤u, hangi partiye oy verdi¤i, siyasi tercihi, hayat tarz›, felsefesi
bizi asla ayr›mc›l›¤a yöneltmez.

Kap›m›z› çalm›flt›r, misafirimizdir…

Derdini dinleyece¤iz, önerisini, katk›s›n›, elefltirisini alaca¤›z, imkanlar ölçüsünde derdine
çare arayaca¤›z, onu u¤urlarken de, en az›ndan bir “teflekkür ederim, Allah Raz› Olsun”
temennisini al›p öyle gönderece¤iz.

Bize telefon etti¤inde, bize faks gönderdi¤inde, bize elektronik postayla, mektupla,
flahsen ulaflt›¤›nda, bilecek ki  Ankara’da kendisiyle ilgilenen birileri var.

Milletimin hiçbir ferdinin, kendisini yaln›z hissetmesine,
kimsesiz hissetmesine, çaresiz hissetmesine raz› olamay›z.
Biz yola ç›karken ne dedik: 'Biz, kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi olaca¤›z.'

‹stiyoruz ki, Edirne’den Hakkari’ye, I¤d›r’dan Mu¤la’ya, Samsun’dan Hatay’a kadar her
bir ilimiz, her bir ilçemiz, her bir köyümüz, devletin sosyal yönünü eflit flekilde, adil
flekilde hissetsin; devletin ve hükümetin kendisi için var oldu¤unu, kendisi için çaba
harcad›¤›n› anlas›n ve bunun emniyetini günlük hayat›nda yaflayabilsin…

Bak›n›z, bizim esasen makro politikalar›m›z da bu anlay›fl›n üzerine kuruludur. ‹ktidara
yürürken de, iktidara geldikten sonra da, “kimsesizlerin kimsesi” olma anlay›fl›ndan
sapmad›k,  bu sözümüzün arkas›nda samimiyetle durman›n mücadelesini verdik. ‹ç
politikada, d›fl politikada, ekonomide verdi¤imiz mücadele iflte bunun mücadelesidir…

Lütfen hat›rlay›n›z!

Bu ülke, yüzde 100’leri aflan, yüzde 130’lara varan enflasyon oranlar›n› gördü.

Bak›n›z, bunlar sadece, ekonomiye iliflkin birer rakam de¤ildir.
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Enflasyonun bu kadar yüksek oldu¤u, üstelik de belirsiz oldu¤u bir ortamda, o ülkenin
kalk›nmas›ndan, refah›ndan, zenginleflmesinden, güvenli¤inden ve istikrar›ndan söz
edemezsiniz.

Yüksek enflasyon ortam›nda yat›r›m olmaz, üretim olmaz,
ihracat olmaz, en önemlisi de istihdam olmaz. Fiyatlar›n
her an artt›¤›, her an de¤iflti¤i, ücretlerin eridi¤i bir ortamda
sosyal adalet olmaz.
Gelir da¤›l›m›n›n bozuldu¤u, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir oldu¤u bir ortamda,
istikrar olmaz, güvenlik olmaz. Bunlar› bizzat yaflayarak gördük.

Yoksullu¤un, eflitsizli¤in, yozlaflman›n, yolsuzlu¤un, göçün, çirkin kentleflmenin ve en
önemlisi de terörün buralardan nefl’et etti¤ine milletçe bizzat flahit olduk.

Çok flükür bugün, Ak Parti iktidar›,  enflasyonu tek haneli oranlara indirmifltir ve enflasyonla
mücadelesi de kararl›l›kla devam etmektedir.

Enflasyonun düflmesini rakamsal bir geliflme olarak görenler, matematiksel bir de¤iflim
olarak görenler yan›l›rlar. Enflasyonun düflmesi,  Türkiye’nin son y›llarda kaydetti¤i en
sevindirici geliflmelerdendir. Enflasyonun düflmesi, kontrol alt›na al›nmas›, Türkiye’nin
de¤ifliminin, dönüflümünün en bariz göstergesidir. Enflasyonun düflmesi, Türkiye’nin
çehresinin art›k sevindirici yönde, umut verici yönde de¤iflmesidir.

Bununla kalmad›k. Bir yandan enflasyonla mücadele ederken, bir yandan Türkiye
ekonomisinin rekor düzeyde büyümesini sa¤lad›k.

Bugün Türkiye, tarihinde ilk kez 23 çeyrek; üst üste büyüme baflar›s›n› göstermifltir.

2 bin 500 dolardan ald›¤›m›z kifli bafl›na milli geliri, 2006 sonunda 5 bin 477 dolara
yükselttik ve flimdi de inflallah 7 bin dolar seviyelerine yaklafl›yoruz.

‹hracatta 100 bin dolar seviyesini aflt›k ve Türkiye’yi üreten, ihraç eden, tüm dünyayla
ticaret yapan bir ülke konumuna yükselttik.

Türkiye’nin ç›¤ gibi büyüyen borç sorununu çözdük.

Kamu net borç stokunun milli gelire oran› AB standartlar›n›n bile alt›na geriledi.

Toplam Net Borç Hazine tarihinde ilk kez 2005’ten itibaren gerilemeye bafllad›.

IMF’e önceki iktidarlar›n yapt›klar› devasa borcu ödedik ve 7.3 milyar dolar seviyesine
kadar çektik.

Merkez Bankas› Rezervlerini 27 milyar dolardan ald›k, 70 milyar dolar seviyesine ç›kard›k.

Bütün bu geliflmelere paralel olarak e¤itimde, sa¤l›kta, emniyette, adalette, ulafl›mda,
bay›nd›rl›kta, enerjide, tar›mda, di¤er tüm alanlarda devrim niteli¤inde düzenlemeler
yapt›k.
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Türkiye bugün, hem bölgesinde, hem de dünya genelinde itibar gören, sayg› duyulan,
ilgiyle ve takdirle izlenen bir ülke konumuna yükseldi.

Bak›n›z, bunlar› neden anlat›yorum…

De¤erli Arkadafllar›m,

Bütün bunlar, insan›m›z›n mutlulu¤u için, refah› için, kalk›nmas› için, emniyeti için makro
planda elde etti¤imiz baflar›lar. Ancak biz, Ak Parti olarak asla bunlarla yetinmedik.

Yapt›¤›m›z her düzenlemenin, att›¤›m›z her ad›m›n, elde etti¤imiz her baflar›n›n, soka¤a,
çarfl›ya, pazara, köylerimize, evlerimize, ocaklar›m›za, sofralar›m›za ne derece yans›d›¤›n›
samimiyetle takip ettik.

Nerede t›kanma varsa, nerede engel varsa, nerede dü¤üm varsa, onu çözmek için hem
hükümet olarak yo¤un bir mücadele sergiledik.

Bak›n›z sadece birkaç örnek vereyim:

2005-2006-2007 y›llar›nda KÖYDES Projesi kapsam›nda tam bin 432 kilometre köy yolu
yapt›k. Türkiye genelinde yolu ve suyu olmayan köy b›rakmad›k.

8 Milyon aileye tam 5 milyon 829 Bin ton kömür da¤›t›m› yapt›k.

Yani; bir yandan makro politikalarla genel dengeleri tamir ederken, Türkiye’ye yeni bir
kalk›nma rotas› çizerken, bir yandan da do¤rudan yard›mlarla milletimizin derdine çare,
yaras›na merhem olmaya çal›flt›k.

Bununla da yetinmedik.

Ak Parti olarak, teflkilat›m›z, her ölçekte milletimizin nabz›n› tuttu, milletimizin s›k›nt›s›n›,
meselesini, derdini dinledi ve bunlara çare aray›fl›nda oldu. Türkiye’nin her mezras›nda,
her köyünde, her soka¤›nda, caddesinde varolduk ve herkese kulak verdik.

Bir siyasi partinin yapmas› gereken de asl›nda budur.

Bir sivil toplum örgütü sorumlulu¤uyla, kimsesizin,
gariplerin, fakirlerin yan› bafl›nda olmay› kendimize dert
edindik.
‹ktidar›m›z döneminde iltimas, kay›rmac›l›k, ayr›mc›l›k, partizanc›l›k gibi siyasal hastal›klar
tarihe kar›flm›flt›r. Herkes hukuk önünde eflit oldu¤u gibi kamu hizmetlerinden istifadede
de eflittir.

De¤erli Kardefllerim,

Yapt›klar›m›z, asla küçümsenecek fleyler de¤ildir.

Türk siyasetine, siyasetin çözüm felsefesine, siyasetin hizmet anlay›fl›na yeni bir soluk,
yeni bir anlay›fl getirdik.
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Türkiye’de, inan›yorum ki, siyaset yapma gelene¤i Ak Parti’yle yeni bir boyut kazanm›flt›r.

fiimdi flunu samimiyetle, aç›k yüreklilikle ve alt›n› çizerek huzurlar›n›zda ifade etmek
istiyorum:

Ne kadar yol alm›fl olursak olal›m, henüz yolun bafl›nday›z. fi›marmad›k, fl›marmayaca¤›z.
Rehavet akl›m›z›n ucundan geçmedi, geçmeyecek. Kibir semtimize u¤ramad›,
u¤ramayacak. Üzerimizdeki elbisenin, emanet oldu¤unu hiçbir zaman unutmad›k,
unutmayaca¤›z. Nas›l bafllad›ysak öyle devam ediyoruz ve edece¤iz.

Benim, bütün teflkilat›m›zdan arzum budur, talebim budur, iste¤im budur.

Bugün sadece AK‹M olarak 500 bin kifliye ulaflt›k, ayn› aflkla, flevkle bu iletiflimi, bu
istiflareyi, bu hasbihali sürdürece¤iz.

Bugünün de¤iflen Türkiyesi, yar›n›n Ayd›nl›k Türkiyesi topyekün bizim eserimiz olacakt›r.

Ben, bir kez daha, teflkilat›m›z›n tüm mensuplar›na, tüm arkadafllar›m›za, tüm birimlerimize
can› gönülden teflekkür ediyorum.

Baflta AK‹M olmak üzere tüm birimlerimizi baflar›lar›ndan dolay› tebrik ediyorum.

Ak Parti ‹letiflim Merkezi’ne, sa¤duyulu, özverili, samimi çal›flmalar›ndan dolay› özellikle
teflekkür ediyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Sizlere de kat›ld›¤›n›z için flükranlar›m›,  sayg›lar›m› sunuyorum.

Allah yar ve yard›mc›n›z olsun..
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‹stiklal aflk›yla tutuflan ve bu aflka milyonlar›n kalbini
dirilten Akif, umutsuzlu¤a, yenilgiye, teslim olmaya asla
prim vermemifltir.

M. AK‹F ERSOY’U ANMA PROGRAMI
27.12.2007

De¤erli Dostlar, De¤erli Kardefllerim,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün burada, büyük flair, fikir ve eylem adam› Mehmet Akif Ersoy’u anmak için
toplanm›fl bulunuyoruz.

Sözlerime bafllarken büyük mütefekkir ve flair Merhum Akif’i bütün milletimiz ad›na,
bütün gençli¤imiz ad›na rahmetle, minnetle an›yorum.

Mekân› cennet olsun.

Merhum Akif’i bütün özellikleriyle, bütün hayat hikayesiyle, bütün mücadelesiyle, derdiyle,
davas›yla, edebiyat›yla, felsefesiyle çok iyi bilmek zorunday›z.

Dün oldu¤u gibi bugün de önümüzdeki meselelere ›fl›k tutacak, yolumuzu ayd›nlatacak
bir kanaat önderidir Mehmet Akif.

Daha öncekiler gibi bizim neslimizin yetiflmesinde tayin edici bir tesiri olan Akif, sözünü
geçmiflte söylemifl ve geçmiflte kalmas› gereken bir flair ve düflünür de¤ildir.

Onun düflüncesi bugün de dipdiridir, yar›n da öyle olacakt›r.

Akif’in “ideal nesil” olarak önümüze koydu¤u “As›m’›n nesli” olabilmek için gayret
göstermeli, onun bize arma¤an etti¤i ‹stiklal marfl›n›n ve Safahat’›n her bölümünün
ruhuna ve manas›na uygun nesiller yetifltirmeliyiz.

Burada tespit etti¤im bir yanl›fl› sizlerle paylaflmak istiyorum.

Akif denince belli fliirleri, belli destanlar› hat›rlan›yor. Safahat bir bütün olarak adeta göz
ard› ediliyor. Oysa Safahat›n yedi safhas› da gençlerimiz taraf›ndan bilinmek zorundad›r.
Aksi takdirde Akif’i eksik ve k›smen de yanl›fl tan›m›fl oluruz.

Kuflkusuz tek bafl›na ‹stiklal Marfl›, tek bafl›na Çanakkale Destan› hiçbir flairin ulaflamayaca¤›
bir zirvedir ama, Akif’te bizim baflka meselelerimize, baflka dertlerimize çok sahici, yol
gösterici çözümler de vard›r.

‹mparatorlu¤un son nesli ile Cumhuriyetin ilk neslinin hususiyetlerini bir arada flahs›nda
birlefltiren Mehmet Akif, “‹stiklâl fiairi”, “Millî fiair” s›fatlar› d›fl›nda yeni nesiller taraf›ndan
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maalesef yeterince bilinmemekte, bunun da ötesinde, tabir caizse bir entelektüel
unutkanl›¤a kurban edilmemelidir.

Zira hayat›yla birlikte Akif’i ve eserini anlamak, milletimizin 19. yüzy›ldan itibaren yaflad›¤›
umutsuzluklar› ve bu umutsuzluklar›n umuda çevriliflini anlamak demektir. 

Onun hüznü, ac›s›, sevinci, umudu bizim oldu¤una göre onu bütün olarak kavramaya,
anlamaya özen göstermeliyiz.

Hangi badirelerden, hangi ac›lardan geçerek bugüne kavufltu¤umuzu anlamak için Akif’in
hikâyesini de tüm boyutlar›yla bilmeliyiz.

Çünkü onun hikâyesi Cumhuriyet tarihimizin önemli bir parças›n› anlatmaktad›r.

Aksi takdirde millet oluflumuzun, yedi düvele karfl› muazzam bir dirençle yeniden
küllerimizden do¤du¤umuzun idrakine eksik var›r›z.

Akif’e övgüler dizerek, hamasetle onun mefkûresini daraltmak, onu belli bir zaman
dilimine yahut kendi idrak s›n›rlar›m›za mahkûm etmek bir düflünür, bir flair olarak Akif’e
yap›lacak büyük bir haks›zl›kt›r.

Evet, Akif bu milletin destan›n› yazan bir büyük fikir adam›d›r; eseri Safahat, bu milletin
destan›d›r.

Fakat unutmamam›z gereken bir fley var. Bu destan tarihte
yaflanm›fl ve bitmifl bir destan de¤ildir. Devam eden bir
destand›r. Bu destan, bugün de bize yol gösterecek olan
bir k›lavuzdur.
Akif’i flairlerden bir flair olarak anlatanlar onun büyük dünyas›na ve büyük derdine bigane
olanlard›r.

Akif, yaln›zca destan yazmam›fl, büyük bir flairin, muzdarip bir ruhun bütün ac›lar›n›
duyarak bu milletin ac›lar›n›, öykülerini, kurtulufl çaresini göstermifltir.

Onun fliirinde “mahalle kahveleri” de, “sefalet” de, yoksulluk da, milletçe mücadele
etmemiz gereken meskenet ve tembellik de büyük yer tutmufltur. 

O, kör taassubun, hurafenin karfl›s›nda ›fl›¤›n, ayd›nl›¤›n habercisidir.  

“Allah’a dayan, sa’ye sar›l, (çal›fl) hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum baflka
ç›kar yol” diyen Akif hayat›n, umudun, heyecan›n fliirini yazd›¤› kadar insani ac›lar›n,
yoksulluklar›n da fliirini yazm›flt›r.

Onun bugünkü nesillere, bugünkü sanatç›lara en çok örnek olmas› gereken yan›,
umutsuzluk karfl›s›ndaki asil tutumudur.

‹stiklal aflk›yla tutuflan ve bu aflka milyonlar›n kalbini dirilten Akif, umutsuzlu¤a, yenilgiye,
teslim olmaya asla prim vermemifltir.
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Akif’in flahs›nda ve eserlerinde çok kuvvetli yer tutan umut ve dirilifl duygusu, bütünüyle
bir medeniyet tasavvurunun ve bu medeniyete olan güvenin neticesidir.

"Korkma! Sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak /
Sönmeden Yurdumun üstünde tüten en son ocak”
m›sralar›, Akif’in çok zor bir zaman diliminde bile korudu¤u
güçlü ümidinin eseridir.
O, ait oldu¤u millete sonuna kadar güveniyordu.

Milletin gücünü, milletin birli¤inde bulur Akif; “‹ttihad yaflat›r, yükseltir; tefrika yakar,
öldürür” derken birli¤in gücüne vurgu yapar.

Mehmet Akif, milletin birli¤ine hizmeti sadece eserleriyle de¤il, eylem ve dâvâ adam›
kimli¤iyle de perçinlemifltir.

Balkan Savafl› s›ras›nda Beyaz›t, Fatih, Süleymaniye kürsülerinden, Millî Mücadele'de
Bal›kesir Za¤anos Pafla, Kastamonu Nasrullah Camii ve Ankara Taceddin Dergâh›’nda
ve daha pek çok cami kürsüsünden millete seslenerek ümitsizli¤e karfl› direncin, inanc›n,
azmin en güçlü sembolü olmufltur.

Milli mücadelenin bafllang›c›ndan itibaren Akif’in eylem adam› kimli¤i daha da tebarüz
etmifltir.

Çanakkale fiehitleri’ndeki: “O, rükû olmasa dünyada e¤ilmez bafllar” m›sra›, Akif’in
flahsiyet özelliklerini anlamada bize yol gösterici olmal›d›r.

Asla e¤ilmeyen, bükülmeyen, umutsuzlu¤a, yeise düflmeyen büyük bir flahsiyettir Akif.

Bu yüksek flahsiyet özellikleri, asla bir üstünlük iddias›na dönüflmez Akif’te. O, kudretli
flairli¤ini bile küçümser ve davas›n› fliirinden üstün tutar. Ço¤u zaman merhametin,
adaletin sesi olur. fiiiri, sanat için yazmaz; memleket davas›, millet davas› için vas›ta
haline getirir.

Medeniyetimizin ak›l ve duygu dünyas›n› ruhuna sindirmifl bir insan olarak, yüksek
meziyetlerden asla taviz vermez.

Akif’in düflünce dünyas›, kadim kültürümüz ve medeniyetimiz ile flimdiki zaman›n sahici
de¤erlerini birlefltirmeyi gerektirir.

‹slam medeniyetinin içinde bulundu¤u halden memnun de¤ildir;  kurtuluflun öncelikle
bir iç dönüflümden geçti¤ini bilmektedir.

Ana gayesi, ‹slam’› asr›n idrakine söyletmektir.

“Bilgi, müminin yitik mal›d›r” düsturuna uygun flekilde, asr›n bilgisi ile kadim de¤erlerimizin
birlikteli¤ine vurgu yapar.
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Milletin 19. as›rdan itibaren yaflad›¤› çalkant›l› süreci bütünlüklü flekilde kavrayan Akif,
hiçbir zaman kendi medeniyetinden flüphe etmez.

Bu medeniyetin umdeleri, flimdiki zamanda yaflanan çalkant›dan ç›kmak için as›l rehberdir
onun için.

As›m ve As›m’›n nesli, onun ümidini hayalini beslemektedir.

De¤erli Dostlar,

As›m’›n nesli bugün buradad›r. Hepinizin Akif’in duygu ve düflünce dünyas›n› kavraman›z
bu bak›mdan çok mühimdir. Gençler için tarihî flahsiyetler birer pusulad›r, birer rehberdir.

Tarihi flahsiyetleri, tarihte kalan flahsiyetler olarak görürsek ileriye do¤ru bir tek ad›m
atamay›z.

E¤er öncülerimize, geçmifl dönemde yaflayan fikir adamlar›m›za, devlet ve sanat
adamlar›m›za, tarihi miras›m›za sahip ç›kmazsak, onlar› unutursak tam Akif’in iflaret etti¤i
gibi “Atiyi karanl›k görerek azmi b›rakmak” durumunda kal›r, üzerinde yürüdü¤ümüz
zemini kaybederiz.

Akif’in flahsiyeti, serüveni, düflüncesi, sizler için, milletimiz için yön göstermeye devam
etmektedir.

Sizin Akif’e ilginiz, Akif’in büyük davas›n› hissetmeniz O’nun haks›zca unutulmufllu¤unu
aflmam›za ve bu ülkenin düflünce ikliminde hak etti¤i yeri almas›na vesile olacakt›r.

Unutmayal›m, medeni bir toplum olman›n da, medeniyet iddias› tafl›man›n da olmazsa
olmaz flart›, kendi de¤erlerini bilmek ve onlara sadakatle sahip ç›kmakt›r.

Bunun aksi, bir toplumu tarihsizlefltirir, haf›zas›zlaflt›r›r; deyim yerindeyse köksüzlefltirir.

Evet, Akif’i bütün hususiyetleriyle kavramak, yeniden hat›rlamak medenîlik iddiam›z›n
bir gere¤idir.

Buradaki çabam›z, varl›¤›m›z da bu iddiam›z›n takipçisi oldu¤umuzun ispat›d›r.

De¤erli Dostlar,

Akif’i rahmetle ve minnetle bir kez daha yâd ediyor, sizlere sayg›lar sunuyorum.
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Bu emaneti yüzlerce y›l dirayetle tafl›yarak bugünlere
getiren ve ayn› dikkat ve itina ile tafl›yacak olan milletimizin
yaflad›¤› fleref de baflka kimseye nasip olmayacak bir
flereftir.

MUKADDES EMANETLER DA‹RES‹ AÇILIfiI
29.12.2007

De¤erli Misafirler,

Sizleri en kalbî duygular›mla selaml›yorum.

Bugün sadece ülkemiz ve insan›m›z için de¤il,  ‹slam alemi ve semavi dinlere mensup
milyarlarca insan için,  anlam› çok büyük bir aç›l›fl gerçeklefltirmek üzere bir araya gelmifl
bulunuyoruz.

Topkap› Müzesi Kutsal Emanetler Dairesi’nin yenilenmesi, lay›k oldu¤u güzellikte ve
nezâhette düzenlenmesi için yürütülen çal›flmalar tamamlanm›fl bulunuyor.

Kendi ad›ma burada bulunmaktan, bu çok anlaml› aç›l›fla kat›lmaktan büyük bahtiyarl›k,
büyük mutluluk duyuyorum.

‹smiyle müsemmâ bu mekan, bu mekanda sergilenmekte olan   mukaddes emanetler,
‹stanbul’umuzun ve Türkiye’mizin hiç flüphe yok ki tafl›maktan flereflerin en büyü¤ünü
hissetti¤i manevi bir hazinedir.

Maddi olana bir de¤er biçilebilir, ama üç büyük semavi dinin bize b›rakt›¤› bu manevi
hazineye paha biçilemez.

Yap›lan çal›flmalar›n, bu kadîm miras› lay›k›yla koruyacak ve de¤erlendirecek, dolay›s›yla
gönüllerimizi de ferahlatacak bir seviyede olmas› bizim için çok özel bir mutluluk vesilesidir.

Eme¤i geçen herkesi huzurlar›n›zda en samimi duygular›mla kutluyorum. 

Gönül enginli¤iyle bu muazzez eserin vücut bulmas›na zihniyle, fikriyle, eme¤iyle,
yüre¤iyle hizmet eden herkes, inan›yorum ki bu flerefli hizmetin karfl›l›¤›n› bulacakt›r.

De¤erli Misafirler,

Ülkeleri maddi bir temelde kalk›nd›rman›n çeflitli yollar›, çareleri bulunabilir. Bunun için
imkânlar› iyi de¤erlendirmek, hesab› iyi yapmak, dürüst olarak çal›flmak, at›lacak ad›mlar›
do¤ru planlamak ço¤u zaman yeterlidir.

Daha çok üretip, daha çok kazan›r, bu kazanc› insanlara da adaletle yans›t›rsan›z zengin
bir ülke, müreffeh toplum ortaya ç›karabilirsiniz.
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Bugün milli geliriyle, insanlar›na sa¤lad›¤› hayat standartlar›yla, birikimleriyle dünya
üstünde pek çok ülke bu zenginli¤i yafl›yor.

Ancak, çok samimi bir flekilde ifade edeyim ki, o ülkelerin hiçbiri bizim kadar zengin
de¤il... Hiçbirinin servetleri flu mekân›n çat›s› alt›nda bulunan hazine kadar paha biçilmez
de¤il...

Çünkü, bu mekân›n içinde insan›n ezeli hakikat aray›fl›n›n niflaneleri var, insanl›k tarihi
var, medeniyetler tarihi var, dinler tarihi var, insan› insan k›lan mukaddes davan›n
sembolleri var.

Yine bu mekanda;

Bu emaneti yüzlerce y›l dirayetle tafl›yarak bugünlere getiren ve ayn› dikkat ve itina ile
tafl›yacak olan milletimizin yaflad›¤› fleref de, baflka kimseye nasip olmayacak bir flereftir.

Bu ülkenin bir evlad› olarak, gönlünü ‹stanbul’a vermifl bir ‹stanbul sevdal›s› olarak, bu
onurdan kendi pay›ma düfleni daima hissettim, yaflad›m, yafl›yorum. Ve bu mazhariyetten
dolay› Allah’a daima flükrediyorum.

Peygamber efendimizin ve di¤er birçok peygamberlerimizin kutsal emanetleri inan›yorum
ki, sadece bugün de¤il, gelecek nesiller boyunca da ayd›nl›¤›n› inanan gönüllere
ulaflt›racakt›r.

Burada, Topkap› müzesinde sergilenen eserler, ince
medeniyet çizgimizin, inanç iklimimizin, yüzy›llarca
merhametle ve flerefle insanl›¤a hizmet yolumuzun niflan
tafllar›d›r.
Süre alaylar›yla, yüzy›llar boyu mukaddes beldelere gönderilen hediyelerle birlikte
ecdad›m›z›n sanata, sanatkara, medeniyete verdi¤i önem burada sergilenmektedir.

Ne kadar saadet duysak azd›r. Zira; H›rka-› Saadet buradad›r, Sancak-› fierif buradad›r,
Nal›n-› Saadet, Sakal-› fierif buradad›r, yüzy›llarca yolumuza ›fl›k tutan, yüreklerimizi
ferahlatan Hazreti Peygamber’in kokusu ve bereketi buradad›r.

Dahas›; Kabe’nin kap›s› buradad›r, Kabe’nin kilitleri buradad›r, Hazreti ‹brahim’in eflyas›,
Hazreti Musa’n›n asas›, Hazreti Davud’un adalet k›l›c› buradad›r.

Evet, bu tarihi, ölü bir tarih olarak görmek ve göstermek büyük bir yanl›flt›r. Dolay›s›yla
buras› sadece bir müze de¤il dipdiri yaflayan bir medeniyetin evidir. 

Bu tarih ve bu mânâ Allah’a sonsuz flükürler olsun ki, bugün de, yar›n da k›yamete kadar
dipdiri yaflayacakt›r. Zira, milletçe özenle korudu¤umuz bu sembolik miras, de¤iflmez
hakikate ba¤l›l›¤›m›z›n sembolleridir.
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‹stanbul, bu mirasa ve bu manaya sadakatinin ödülü olarak yüzy›llarca  medeniyetimizin
baflkenti oldu. Bu baflkentte yaln›zca Müslümanlar de¤il, bütün inançlar, bütün kavimler
emniyet ve güven içinde yaflad›.

Bu kutsal emanetlere ev sahipli¤i yapmak, ancak ‹stanbul gibi muhteflem bir kültür
flehrine nasip olabilirdi.

Bunun k›ymetini çok iyi bilmeliyiz.

De¤erli Davetliler,

Geçen yüzy›l›n maddiyat› her fleyin üstünde tutan, geliflmeyi sadece rakamlarla ifade
eden ilerleme anlay›fl›, bugün yeryüzünü bir güçler savafl›n›n arenas› haline getirmifltir.

‹nsanl›k, ne yaz›k ki, maddeyi mânân›n önüne alm›fl, hayat›n gerçek gayesini ve anlam›n›
unutmufltur. Oysa aslolan ebedi oland›r, sonsuz oland›r, de¤er ve mana boyutu yüksek
oland›r..

Bugünkü sanatkarlar›m›z, edebiyatç›lar›m›z, mimarlar›m›z ve özellikle bugünkü gençlerimiz
çok iyi bilmelidir ki;

Bu mekanda sergilenen hilyeler, buradaki ince çiniler, hüsnü hat sanat›n›n buradaki
flaheserleri bizim devlet, medeniyet, sanat ve insanl›k tasavvurumuzu anlat›r.

Güzelli¤e ve esteti¤e, zarafete ve inceli¤e, sanata ve
sanatkara bu topraklarda, bu ülkede verilen önem hiçbir
millete nasip olmam›flt›r.
Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Biz, bu topraklarda bütün bu güzellikleri,
bu ruh inceliklerini hep birlikte meydana getirdik, hep birlikte koruduk.

Bunun için özellikle flu günlerde, Hazreti Davut’tan Hazreti Musa’dan, Hazreti ‹brahim’den,
Hazreti Muhammed efendimizden  gelen bu mukaddes miras›n tek çat› alt›nda sergilenmesi
çok büyük anlamlar ifade ediyor. Biz, reddi miras etmeyen bir medeniyetin çocuklay›z.

Burada, Arzhane’de yüzy›llar boyu Kur’an okuyan haf›zlar insanl›k tarihinin en muhteflem
gelene¤ini yaflat›yorlar.

‹nflallah, milletçe bu manaya, bu asil durufla, bu de¤iflmez kimli¤e sonsuza kadar
sadakatle, inançla, azimle sahip ç›kaca¤›z.

De¤erli Davetliler,

Manevi de¤erlerden uzaklaflan, inançlar› do¤ru biçimde ö¤renmeyen, kendisi gibi
olmayan› ötekilefltiren  anlay›fllar, sevgiyi, dostlu¤u, merhameti, paylaflmay› ve dayan›flmay›
yeterince yaflatmay› baflaramam›flt›r.

fiimdi dünyay› esenli¤e, insanl›¤› bar›fla, toplumlar› kaynaflmaya götürecek yol yine
gönülleri fethetmekten geçiyor.
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Bütün semavi dinler ve inançlar, özünde do¤rulu¤u, adaleti, merhameti, yarat›lana
yaratandan ötürü sevgi duymay› vazediyor.

Bu ça¤r›ya yeniden kulak vermeye, bu de¤erlerle yeniden ruhlar›m›z›n zenginleflmesine
hayati derecede ihtiyac›m›z var.

Asl›nda bugün, farkl› inanç ve kültürleri birbirinin düflman› haline getirmeye çal›flan da
bu ilgisizlik, bu uzakl›k, bu cehalet de¤il mi?

‹nsanl›k tarihi boyunca hüküm sürmüfl, büyük eserler ve
izler b›rakm›fl medeniyetlerin ortak özelli¤i, kendilerine
ait manevi de¤erlere ba¤l›l›klar›d›r.
Yine tarihteki bütün çöküntülerin, çürümelerin, önce insanlar›n maneviyatlar›nda,
yüreklerinde bafllad›¤›n› da müflahede edebilirsiniz.

De¤erden, bilgiden, tarihi tecrübeden bigane kalmak yozlaflman›n ve geri kalman›n ilk
ad›m›d›r.

Bizim insan›m›z her zaman manevi de¤erlerine ba¤l› kalm›fl, bu de¤erlerden güç alm›fl,
bütün zorluklar› bu ruh zenginli¤iyle aflm›flt›r.

Bugün, ayd›nl›k ufuklara do¤ru ad›m ad›m ilerlerken, yine gönül dünyam›zdaki bu
zenginliklerden büyük güç ve ilham al›yoruz.

Tabiat›yla geçmiflin bize emaneti olan medeniyet miras›na sahip ç›kmay› da en önemli
görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

De¤erli Misafirler,

fiu bir gerçek ki, tarihe, kültüre ve sanata yap›lan yat›r›m asl›nda gelece¤e yap›lan
yat›r›md›r, biz buna inan›yoruz.

Bugün teflhir ve tanzim projesi tamamlanan Kutsal Emanetler Dairesi’ni hizmete aç›yoruz.

Ancak, benzeri çal›flmalar gerek Topkap› Saray› bünyesinde, gerek ‹stanbul’un birbirinden
de¤erli saray, külliye, kütüphane, cami, medrese gibi bir çok tarihi yap›s›nda da
sürdürülüyor.

Sadece son befl y›lda say›s›z eser restore edilmifl, tarihi hüviyetlerine uygun olarak
milletimize, insanl›¤a kazand›r›lm›flt›r. Sadece ‹stanbul’da de¤il, bu çal›flmalar bütün
Türkiye’de sürdürülüyor.

Kültür Bakanl›¤›m›z›n, ‹l özel idarelerimizin, belediyelerimizin, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ümüzün çok önemli gayretleri, çal›flmalar› var.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ümüz 2003-2007 y›llar› aras›nda yo¤un bir çal›flmayla neredeyse
y›k›lmaya terk edilen tam 2.613 vak›f eserini restore ederek hayata döndürmüfltür.

2008 y›l›nda inflallah bin vak›f eserinin daha restorasyon çal›flmalar›n› tamamlayaca¤›z.
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Neden?

Çünkü geçmiflimiz bizim için çok de¤erli... Ekonominiz güç kaybeder, çal›fl›r yeniden
güç kazan›rs›n›z. Paran›z de¤er kaybeder, onu da yeniden kazan›rs›n›z.

Ama tarihi miras›n›z› kaybederseniz, Allah korusun ülkenizin, ana yurdunuzun tapusunu
kaybetmifl olursunuz. Bir daha geri kazanamazs›n›z, ve iflte esas felaket bu olur.

Çünkü, bir milletin geçmifli aya¤›n› bast›¤› zemin gibidir, o zemini kaybederseniz ayakta
kalamazs›n›z.

Bütün gayretimiz geçmiflimize, kadim de¤erlerimize, medeniyetimizin sembollerine
sahip ç›karak gelece¤imizi kazanabilmek içindir.

Biz kalk›nmadan sadece ekonomik büyümeyi, milli gelirin artmas›n›, daha fazla ihracat
yapmay› anlam›yoruz, bununla birlikte manevi, kültürel, sanatsal kalk›nmay› da
sa¤layamazsan›z, kazand›klar›n›z› yeniden kaybetmeniz çok uzun sürmez.

Tarih böyle trajedilerle dolu...

‹nflallah Türkiye’nin kalk›nmas› böyle çok yönlü, böyle bereketli, böyle ayd›nl›k bir
istikamette sürmeye devam edecektir.

Bu güzel töreni bu kararl›l›¤›m›z›n bir niflanesi olarak görüyorum.

Bir kere daha emek veren herkesi yürekten tebrik ediyor, flükranlar›m› sunuyor, bu güzel
aç›l›fl›n hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.

Burada özellikle, Topkap› Müzesi yönetimine, bu vitrinleri dizayn eden, güvenlik sistemini
yenileyen, mukaddes miras›m›za uygun bir restorasyon yapan mimarlar›m›za,
sanatkarlar›m›za özellikle teflekkür ediyorum.

Burada, bu yaflayan tarihi iklimi, bu manevi atmosferi yaflamaktan duydu¤um büyük
saadeti bir kez daha ifade ediyor,

Sizlere muhabbetle, içtenlikle sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.


