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‹Ç‹NDEK‹LER

ENFLASYON N‹HAYET TEK
HANEL‹

Enflasyon 35 y›l aradan sonra ilk kez
tek haneli rakam› gördü. Tüketici
enflasyonu yüzde 9.3'e gerilerken,
g›da maddelerindeki fiyat art›fl› yüzde
6-7 aral›¤›nda kald›.

‹HRACATTA REKOR RAKAMLAR

2002 y›l›nda 36 milyar dolarl›k ihracat
yapan Türkiye, 2004 y›l›nda bu
rakam› 63 milyar dolara ç›kard›. 2005
y›l› ihracat hedefi 71 milyar dolar.

2 YILDA 4600 KM
DUBLE YOL YAPTIK

E⁄‹T‹MDE HAMLE YILLARI

Tarihimizde ilk kez AK PARTi
döneminde haz›rlanan bütçede
e¤itime ayr›lan pay ilk s›raya yerleflti.

Ç‹FTÇ‹YE 5.7 KATR‹LYON TL
DESTEKLEME YAPILDI

Çiftçilerimiz faizden kurtar›l›p borçlar›
yeniden yap›land›r›l›rken, tar›msal
desteklemeler de aral›ks›z devam
etti. Bu arada tar›msal girdilerde KDV
oran› yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

BAfiBAKAN ERDO⁄AN’DAN
2 YILDA 47 ÜLKEYE 87 Z‹YARET

SA⁄LIK

Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ile önemli
ad›mlar at›ld›. Kamu hastaneleri tek
çat› alt›nda birlefltirildi. Yeflil kartl›lara
ücretsiz ilaç verilirken, ilaç fiyatlar›
% 30 indirildi.

TBMM ÇALIfiMALARI

TBMM 22. dönemde AK PARTi
iktidar›yla önemli yap›sal de¤iflimler
gerçeklefltirdi. Temel kanunlar
de¤ifltirildi. Hukuk ve demokrasi güç
kazand›, TBMM itibar›na itibar katt›.

58
Türkiye izledi¤i aktif difl politikayla
uluslararas› alanda itibar kazan›yor.
Baflbakan Erdo¤an da iki y›ll›k süre
içinde 47 ülkeye toplam 87 ziyaret
gerçeklefltirdi.

AK PARTi iktidar› 2 y›lda 3600 km
duble yolu tamamlayarak hizmete
açt›. 1000 km.lik duble yol da alt
temel düzeyinde tamamlanarak
asfaltlamaya haz›r hale getirildi.

41

50 11

53

64

20

38



‹ktidar›m›z›n iki y›l› geride kald›. 2003 ve 2004 y›llar› AK PARTi siyasetinin icraat
ve reformlar›yla gelecek Türkiye’sinin önünü açt›.

AK PARTi, kendi baflar›s›n› her zaman milletin baflar›s› olarak gördü ve kendi
kaderini milletin kaderiyle özdefllefltirdi.

Türkiye’nin ufkunu açan asl›nda millet oldu, sizler oldunuz. Bu yüzden millet
iradesinin tecelli etti¤i  3 Kas›m 2002 seçimleri Türkiye’nin bugünü ve yar›nlar›
için büyük önem tafl›yor.

3 Kas›m tarihi, Türkiye için sadece bir hükümet de¤iflikli¤ini, siyasi iktidar›n el
de¤ifltirmesini ifade etmez.

Milletin AK PARTi ile el ele vererek gerçeklefltirdi¤i as›l de¤iflim; Türkiye’nin
önünü t›kayan, ufkunu daraltan, gelece¤ini karartan eski ve çarp›k siyaset
anlay›fl›n›n tasfiyesi ve yeni siyaset tarz›n›n, üslubunun hayata geçirilmesidir.

Bu yeni siyaset tarz› “millet eksenli” bir siyaseti hayata geçiren AK PARTi
siyasetidir.

Türkiye’nin 3 Kas›m’a giden süreçte yaflad›¤› siyasi ve ekonomik kriz, eski ve
çarp›k siyaset anlay›fl›n›n kaç›n›lmaz bir sonucuydu.

Millet ile ba¤lar›n› koparm›fl, millet ile devlet aras›ndaki mesafeyi her geçen gün
büyüten, dar bir grup içinde ve menfaat paylafl›m› esas›nda iflleyen, bir medeniyet
perspektifinden ve “iyi toplum” tasavvurundan mahrum eski ve çarp›k siyaset,
bu vas›flar›ndan ötürü sorun çözme kabiliyetini yitirmifl durumdayd›.

Buna ba¤l› olarak siyaset itibars›zlaflm›fl, millet nezdindeki de¤eri azalm›flt›.
Siyaset her gün ortaya ç›kan yeni skandallarla sars›lm›flt›. Güven ve istikrar
ortam› adeta yok olmufl, umutlar alabildi¤ine zay›flam›flt›.

‹flte AK PARTi, Türkiye’ye çok zaman kaybettiren, milletin önüne set çeken
eski siyaset anlay›fl›na temelden itiraz ederek ve yeni bir siyaset kavray›fl›n›n
gereklili¤ini vurgulayarak yola ç›kt›.

Türkiye’nin birikmifl yap›sal sorunlar›n›n ancak yeni bir yönetim anlay›fl›yla
çözülebilece¤ini yüksek bir sesle dile getirdi.

Millet bu sese kulak verdi, bu sesi sahiplendi ve inisiyatifi ele alarak eski siyaset
anlay›fl›n› tümüyle tasfiye etti.

Halk bununla da kalmad› ve 28 Mart 2004 tarihinde AK PARTi’nin izledi¤i ak
siyasete, yönetim biçimine tam destek vererek yerel yönetim seçimlerinde de
eski siyasetin kal›nt›lar›n› bir kez daha tasfiye etti.

AK S‹YASET VE iKTiDARDA 2 YIL



AK PARTi, siyaseten kendisini bir “merkez partisi” olarak tan›mlam›fl ve toplumsal
merkez ile bütünleflerek iktidara gelmifltir. Toplumun de¤erlerini temel dayanak
noktas› olarak alm›fl, toplumun beklentilerinin ve gelece¤e dönük umutlar›n›n
sözcüsü olmufltur.

AK PARTi’nin siyaset alg›s›n›n temelinde toplum vard›r. Toplum, siyasetin esas
öznesidir.

Biz aç›k ve yal›n bir formülle siyaset üretiyor ve diyoruz ki, halka güvendi¤imiz
için halk bize güveniyor.

Siyasete getirdi¤imiz itibar sayesinde, toplum ile devletin iliflkileri sa¤lamlaflm›fl,
demokrasiye ve hukuk devletine yap›lan büyük yat›r›mlar sonucu Türkiye’nin
gücü ve itibar› artm›flt›r.

Türkiye, AK PARTi iktidar›yla birlikte uluslararas› iliflkilerde sayg›n bir güce ve
itibara kavuflmufltur.

Türkiye AK PARTi iktidar›yla birlikte 40 y›l boyunca zorlad›¤›  Avrupa Birli¤i
kap›s›n› açm›flt›r. Türkiye art›k küresel bir güç olma yolundad›r.

‹ktidar›m›z›n ilk iki y›l›nda yapt›klar›m›z› çok iyi anlamak ve paylaflmak zorunday›z.
Kendimizi topluma daha iyi anlatmak zorunday›z.

Bugüne kadar yapt›¤›m›z zemin düzenlemesiyle iki y›l gibi k›sa bir zamanda
Türkiye’yi derin bir girdaptan ç›kard›k.

‹ki y›l›n özet bir dökümü olarak haz›rlanan elinizdeki kitap, iktidar›m›z›n ilk iki
y›l›nda Türkiye’nin nereden nereye geldi¤inin aç›k bir göstergesi olman›n yan›nda,
yönetimde fleffafl›k ve hesap verebilirlik anlay›fl›m›z›n da bir gere¤idir.

Baflard›klar›m›z›n fark›na vard›kça, baflar›ya inand›kça yeni baflar›lara yine birlikte
yelken açaca¤›z.

Biz gücümüzü ve güvenimizi milletten, sizden al›yoruz. Ve millete güvendi¤imiz
içindir ki millet bize güveniyor.

Sevgiyle, sayg›yla…

R. Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan› ve Baflbakan

AK PARTi, kendi büyümesini milletin büyümesine, ekonominin geliflmesine,
sosyal dokunun güçlenmesine, ülkenin uluslar aras› itibar›n›n ve gücünün
artmas›na ba¤lad›¤› içindir ki, Türkiye büyüdükçe AK PARTi de büyüyor.

AK PARTi, kendini ülkesiyle birlikte tan›mlayanlar›n, kendi kaderini ülkesinin
kaderiyle özdefllefltirenlerin, ülke aidiyetini, toplumsal dokunun sa¤lamlaflmas›n›,
hukuk ve adaletin hiçbir vatandafl›m›zdan esirgenmemesini en üst düzeyde
önemseyenlerin partisidir.

Dolay›s›yla AK PARTililerin “parti aidiyeti” ilkelerimize ba¤l›l›kla, ülkemizin
gelecek perspektifiyle oluflmaktad›r. Bizim için vazgeçilmez olan bireyin haklar›n›
topluma, toplumun haklar›n› bireye feda etmeyecek evrensel de¤erlerle
ilkelerimizdir.

Bütün AK PARTililerden bekledi¤imiz fley bu aidiyeti, ülkemizi gerileten eski
çat›flmac›- kavgac› siyasetin tüm al›flkanl›klar› hayat›n her alan›nda yok edinceye
kadar derinlefltirmektir.

AK PARTi’nin yeni siyaset anlay›fl›n› eski siyasetten ay›ran ilk husus, siyasetin
“fikir zemini”nde yürütülen bir faal iyet olarak ele al ›nmas›d›r.

Fikir zeminine oturan bu yeni siyaset tarz›, siyaseti menfaat da¤›tan bir kuruma
dönüfltüren eski siyaset anlay›fl›ndan kesin bir kopuflu ifade eder.

AK PARTi, milletin de¤erlerine yaslanarak, milletin de¤erlerinden güç alarak
siyaset üretti¤i için büyüme iradesini milletten almaktad›r.

Bu yeni siyaset anlay›fl›n›n fikri zemini “muhafazakâr demokrasi”dir.

Muhafazakâr demokrasi, en yal›n ifadesiyle millete ve onun de¤erler sistemine
dayanarak demokrasinin evrensel normlar›na uygun, özgürlükçü bir siyasi düzenin
infla edilmesine yönelik bir siyasi-fikri projedir.

AK PARTi’nin muhafazakârl›¤›; milletimizin tarihinden, haf›zas›ndan süzülerek
gelen de¤erler manzumesini sahiplenmeye dayan›r. AK PARTi, asla geçmiflteki
bir zaman dilimine saplan›p kalmadan geliflmeye inan›r.

AK PARTi’nin demokratl›¤›, siyaseti fleffaflaflt›rma amac› ile birlikte, milletimizi
haklar ve özgürlükler bak›m›ndan evrensel standartlara kavuflturma iradesini
ifade eder.

Bizim için demokrasi, millet iradesinin üstünlü¤ünü garanti eden bir siyasi düzen
olmas›n›n yan›nda, farkl› tercihlerin adil ve bar›flç› bir iklimde bir arada
bulunabilmelerinin de en uygun yoludur.

‹flte bu manada muhafazakâr demokrasi fikri, “gelenek” ile “yeni” olan›n sa¤l›kl›
bir sentezine tekabül eder. Burada yeni de¤erler gelenekle çat›flmaz aksine
birbirini tamamlayan bir dinamizm kazan›r.



SA⁄LAM B‹R EKONOM‹K YAPIYA KAVUfiTUK

Ekonomik kalk›nma demokrasinin eseridir. Demokrasi gelifltikçe ekonomi
geliflecektir.

Türkiye ekonomisi AK PARTi döneminde büyük bir at›l›m gerçeklefltirmifl,
bununla, yaln›zca 2000 ve 2001 krizlerinin etkilerini silmekle kalmam›fl,
on y›llar›n kronik sorunlar›na da neflter vurmufltur. AK PARTi, ekonomik
sorunlara özgün, yerli, ak›lc›, sürdürülebilir ve kal›c› çözümler getirmifltir.

POPÜL‹ZMDEN UZAK DURARAK HEDEFLER‹M‹ZE ULAfiTIK

‹ki y›l gibi k›sa bir süre zarf›nda parti program›m›zda, hükümet program›m›zda
ve acil eylem plan›m›zda belirlenen hedeflere büyük oranda ulafl›lm›fl,
hatta bu hedeflerin bir k›sm› afl›lm›flt›r.

Hükümetimizin ekonomi politikalar›, geçmifl hükümet dönemlerinde oldu¤u
gibi, asla günü kurtarmaya yönelik olmam›fl, popülizmden uzak durulmufl,
kararl›l›k ve  disiplinden asla taviz verilmemifltir.

TÜRK‹YE'N‹N KAYNAKLARI TÜRK‹YE'YE

Ekonomi yönetiminde, bugünü ve yar›n› de¤il, ülkenin gelece¤ini öngören
bir vizyona sahibiz. Türkiye'nin kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›r›yoruz.

Ekonomide temel anlay›fl›m›z, iflsizli¤in, yoksullu¤un, gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizli¤in çözümüne odaklanm›flt›r. Yaln›zca grafiklerden, göstergelerden,
tablolardan ibaret bir ekonomik geliflmenin eksik olaca¤› anlay›fl›yla hareket
edilmifl, ekonomideki iyileflmenin toplumun tüm kesimlerine eflit flekilde
ulaflabilmesi as›l amaç olarak benimsenmifltir.

Makroekonomik göstergelerdeki iyileflmenin soka¤a yans›mas› için azami
çaba sarf edilmifl ve çok önemli mesafeler kat edilmifltir. Katedilen mesafeyi
grafikler, rakamlar ve göstergelerle bir l ikte inceleyel im...

35 YIL SONRA ENFLASYON N‹HAYET TEK HANEL‹

2002 y›l› Ekim ay›nda enflasyon rakam› TÜFE'de yüzde 33.4'tü. AK PARTi
iktidar›n›n uygulad›¤› kararl› ekonomik politikalar 2003 ve 2004 y›llar›nda
baflar›l› sonuçlar verdi. 2004 y›l› sonunda tüketici enflasyonu yüzde 9.3
oran›nda gerçekleflti. Bu oranla Türkiye 35 y›l aradan sonra enflasyonda
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TÜRK‹YE HAREKETE GEÇ‹YOR

ilk kez tek haneli rakam› gördü. Tüketici enflasyonu yüzde 9.3'e gerilerken
g›da maddelerindeki fiyat art›fl› yüzde 6-7 aral›¤›nda kald›.  Türkiye'de adeta
birkaç neslin kâbusu olan enflasyon, kal›c› olarak çözüme kavuflturuldu.
Bir dönem yüzde 130'lara ulaflan fiyat art›fllar› iktidar›m›zda, istikrarl› ve
kal›c› bir düflüfl trendine girdi. 2005 y›l›nda da enflasyon gerilemeye devam
edecek. Hedefimiz TEFE ve TÜFE'de yüzde 8 rakam›n› gerçeklefltirmek.
Herkesin bildi¤i gibi enflasyonun düflmesi, fiyatlar›n düflmesi de¤il, fiyat
art›fl h›z›n›n düflmesidir. Türkiye fiyat art›fl h›z›n› serbest piyasa koflullar›nda
kontrol alt›na alarak enflasyon canavar›na karfl› verdi¤i kavgay› 35 y›l aradan
sonra kazanm›flt›r. Türkiye'nin enflasyona karfl› verdi¤i amans›z mücadelede
AK PARTi iktidar› ile nereden nereye geldi¤imizi görmemize son y›llar›n
enflasyon grafikleri de katk› sa¤layacakt›r.
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ENFLASYON N‹HAYET TEK HANEL‹

TEFE

2002 2003 2004

30.8

13.9 13.84

TÜFE

2002 2003

29.7

18.4

2004

9.32



MEMUR MAAfiLARINA ORTALAMA % 30 ARTIfi SA⁄LANDI

Ekim 2002'de 578 milyon TL civar›nda olan ortalama memur maafl›, Ekim
2004 itibariyle 748 milyon TL rakam›na ç›kar›ld›.

Yüzde 33'lerden tek haneli rakamlara kadar gerileyen bir enflasyona
ra¤men, memur maafllar›na ortalama olarak yüzde 30'a yak›n bir oranda
art›fl sa¤land›. Düflük enflasyon ortam› dikkate al›nd›¤›nda, bütçe imkanlar›n›n
el verdi¤i bu art›fllarla enflasyon rakamlar› aras›ndaki fark ekonomideki
iyileflmelerin cebimize yans›malar›d›r.

Bunun yan›nda geçen dönemde bir yandan ücretlerde genel bir iyilefltirme
sa¤lamak için çal›fl›rken, di¤er yandan da düflük ücretli çal›flanlar›m›zla
yüksek ücretli çal›flanlar›m›z aras›ndaki gelir uçurumunu kapatman›n aray›fl›
içinde olduk.

Bugün sadece memurlar›m›z için de¤il, bütün çal›flan kesimlerimiz için
daha dengeli, daha adil, daha eflitlikçi bir ücret tablosunun varl›¤›ndan söz
edebiliyoruz. Bunun yan›nda yap›lacaklarla da gelir da¤›l›m›nda adalete
katk›lar›n sürece¤ini söylüyoruz. Tüm memurlara verilen bir derecelik
yükselme de bu yöndeki iyiniyetli çabalar›n kan›t› olarak görülmelidir.
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578.00 YTL

748.00 YTL

EK‹M 2002 EK‹M 2004

MEMUR MAAfiINA % 30 ARTIfi

EMEKL‹LER‹M‹ZE 3 KATR‹LYON TL. SOSYAL DESTEK
ÖDEMES‹ YAPILDI

Ekonomik krizlerin geçinemez hale getirdi¤i dikkate al›narak, 2003 y›l›
bafl›nda yaklafl›k 5,5 milyon emeklimize 75 ila 100 milyon TL aras›nda
de¤iflen miktarlarda sosyal destek ödemesi yap›ld›. Bu ödemenin toplam
tutar› 3 katrilyon liraya ulaflt›. AK PARTi iktidar› bu desteklemelerle
ekonomik anlamda en altta kalan kesimlerin gelir da¤›l›m›ndaki pay›n›
yükseltti. Seyyanen yap›lan art›fllar›n emekli maafllar› üzerindeki olumlu
etkisi sürüyor.

GEL‹R DA⁄ILIMINDA ADALETE DO⁄RU

Bizim dönemimizde yoksullaflma, kesimler aras›ndaki gelir adaletsizli¤i
artmam›fl, aksine yeterli olmasa da nispi iyileflmeler sa¤lanm›flt›r. Toplumun
en alt gelir düzeyini oluflturan yüzde 20'lik kesim 2002 y›l›nda gayri safi
milli has›lan›n yüzde 5.3'ünü al›rken, 2004'te bu oran yüzde 6'ya ç›km›flt›r.

En üst gelir düzeyindeki yüzde 20'lik kesimin pay› 2002 y›l›nda 50.1 iken,
bu y›l bu rakam 48,3'e gerilemifltir. Görüldü¤ü gibi gelir da¤›l›m›ndaki
eflitsizlik makas› da art›k daralma yoluna girmifltir.
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EMEKL‹YE 3 KATR‹LYON TL



BA⁄-KUR’LUYA 2 YILDA %91 ZAM

Y›llar y›l› ihmal edilen Ba¤-Kur'lular›m›z›n gelirleri, geçen iki y›l içinde yap›lan
iyilefltirmelerle nihayet nefes al›nabilir bir noktaya çekilebilmifltir.
Ekim 2002'den bu yana alt›nc› basamaktaki Ba¤-Kur'lular›n ayl›klar›nda
gerçekleflen art›fl oran› yüzde 91'e ulaflm›flt›r.

Ekim 2002'de ortalama olarak 189 milyon TL ayl›¤a sahip olan bir Ba¤-
Kur'lu bugün ayda ortalama 361 milyon TL almaktad›r.
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EK‹M 2002 EK‹M 2004

189 M‹LYON TL

361 M‹LYON TL

BA⁄-KUR’LUYA % 91 ARTIfi

BA⁄-KUR’LU Ç‹FTÇ‹YE 2 YILDA %130 ZAM

AK PARTi iktidar›n›n yapt›¤› iyilefltirmelerle alt›nc› basamaktaki Ba¤-Kurlu
çiftçimizin Ekim 2002'de ortalama olarak 110 milyon TL olan maafl›, Ekim
2004'te yüzde 130.9'luk bir art›flla 254 milyon TL seviyesine yükselmifltir.
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EK‹M 2002 EK‹M 2004

110.00 YTL

254.00 YTL

BA⁄-KUR’LU Ç‹FTÇ‹YE % 130 ARTIfi



ASGAR‹ ÜCRET NEREDEN NEREYE

TL baz›nda Ekim 2002'de 184 milyon TL olan asgari ücret 2004 y›l›nda
315 milyon TL'ye, 2005 y›l›nda ise 350 milyon TL'ye ç›kar›lm›flt›r. 2002'de
112 dolar olan asgari ücret, bugün 265 dolar seviyelerine yükselmifltir.
Gerek TL gerekse döviz baz›nda dikkat çekici art›fl rakamlar› asgari ücretteki
net iyileflmeye iflaret etmektedir. TL ve döviz baz›ndaki rakamlara ve
grafiklere dikkatle bakmak, asgari ücrette nereden nereye geldi¤imizi
görmek için yeterlidir.
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2002 2005

184 YTL

350 YTL

ASGAR‹ ÜCRET 350 YTL

SSK AYLI⁄INA 2 YILDA %59 ARTIfi

Ayn› dönem içinde ortalama SSK ayl›¤› da 282 milyon TL'den yüzde
58.9'luk art›flla 448 milyon TL ye ç›kar›lm›flt›r.

Bu art›fl ve ödemeler, kriz flartlar›n› aflabilmek ad›na s›k› mali politikalar
uygulama yükümlülü¤ünde oldu¤umuz bir dönemde ekonomik imkanlar›m›z›
sonuna kadar zorlayarak gerçeklefltirdi¤imiz düzenlemelerdir. Ba¤-Kur ve
SSK emeklilerinin maafllar›na yap›lan s›ra d›fl› art›fllar düflük enflasyon
rakamlar›yla bir arada de¤erlendirildi¤inde, Türkiye'nin emekli maafllar›nda
da nereden nereye geldi¤i aç›kça görülebilecektir.
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SSK AYLI⁄INA % 59 ARTIfi

282 M‹LYON TL

448 M‹LYON TL

2002 2004



19

‹HRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Büyüyen ekonomilerin makro ekonomik göstergelerindeki en önemli
tabloyu ihracat grafikleri oluflturuyor hiç kuflkusuz. AK PARTi iktidar›n›n
Acil Eylem Plan› ve buna ba¤l› sa¤l›kl› ve sürdürülebilir büyümeye paralel
olarak d›fl ticaretimiz de h›zla artmaktad›r. AK PARTi iktidar›yla 2003 ve
2004  y›llar›nda oldu¤u gibi aylar baz›nda da Cumhuriyet tarihimizin ihracat
rekorlar› k›r›lmaktad›r.

2002 y›l› sonunda 36 milyar dolar olan ihracat›m›z, 2003 y›l› sonunda bir
önceki y›la göre yüzde 31 oran›nda artarak 47 milyar dolara yükselmifltir.

2004 y›l› sonu itibariyle ise ihracat›m›z bir önceki y›la göre % 32.8 oran›nda
artarak 63 milyar dolara ulaflm›flt›r.

2005 y›l› ihracat›m›z›n ise 71 milyar dolar civar›nda olmas› hedeflenmifltir.

‹HRACATTA REKOR RAKAMLAR

2002 2003 2004 2005

36 M‹LYAR $

63 M‹LYAR $

71 M‹LYAR $

47 M‹LYAR $
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M‹LL‹ GEL‹RDE ARTIfi

EKONOM‹K GÜCÜMÜZ ARTIYOR

2002 y›l› Kas›m ay›nda devrald›¤›m›z Türkiye'de GSMH 182 milyar dolard›.
2003 y›l›nda bu rakam 239 milyar dolara, 2004 y›l›nda ise 293.3 milyar
dolara yükselmifltir.

2002 2003 2004

182 M‹LYAR $

239 M‹LYAR $

293.3 M‹LYAR $

2002 2003 2004

2.619 $

3.390 $

4.112 $

Kifli bafl›na GSMH rakamlar›nda da önemli bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
2002 y›l›nda kifli bafl›na GSMH 2.619 dolar seviyesindeyken, 2003 y›l›nda
bu rakam 3.390 dolara, 2004 y›l›nda ise tahmini olarak 4.112 dolara
ç›km›flt›r.

K‹fi‹ BAfiINA M‹LL‹ GEL‹R TAHM‹N‹



2000 y›l›nda Avrupa Birli¤i ülkelerine ihracat›m›z 15 milyar dolar seviyesinde
iken 2004 y›l›n›n Ocak-Eylül döneminde bu miktar 24 milyar dolar seviyesine
ç›km›flt›r.

Ortado¤u ülkelerine ihracat›m›z 2000 y›l›nda yaln›zca 2 milyar dolar
düzeyindeydi. Eylül 2004 itibariyle bu miktar 5 milyar dolar düzeyine
ç›km›flt›r ve art›fl devam etmektedir. Rakamlar ve grafikler dikkatle
incelendi¤inde Türkiye'nin ihracat rakamlar›n› büyütmenin yan›nda pazar
alan›n› da istikrarl› bir flekilde geniflletti¤i gözlemlenecektir. 75 milyar dolar
ihracat hedefiyle girdi¤imiz 2005 y›l›nda Afrika ülkeleriyle ticareti gelifltirme
stratejisine de özel bir önem ve a¤›rl›k verece¤iz. AK PARTi iktidar›n›n
vizyonuyla ihracatç›lar›m›z›n görüfl alan› daha da geliflmifl ve genifllemifltir.
Artan ihracat rakamlar›; daha fazla üretim, daha fazla döviz girifli, daha çok
istihdam, daha çok vergi geliri ve çok daha yüksek bir kalk›nma h›z›
demektir. Bu nedenle AK PARTi iktidar› ihracat› ve ihracatç›y› destekleyen
ad›mlar› sürekli gelifltirmeyi tercih etmektedir.

DÜfiEN F‹YATLAR VE BEYAZ EfiYA SATIfiLARI

Ekonomideki iyileflmelerin alg›lanmas›na yarayan göstergelerden biri de
beyaz eflya sat›fllar›. Türkiye'nin istikrar›na kavuflmas› buna ba¤l› olarak
fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› ve enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›yla 2004
y›l›ndaki beyaz eflya sat›fllar›nda önceki y›llar› ikiye katlayan art›fllar sa¤land›.
Geçen iki y›ll›k süre içinde beyaz eflya fiyatlar›nda herhangi bir art›fl olmad›¤›
gibi önemli düflüfller yafland›. Ekim 2002 ile Ekim 2004 aras›nda buzdolab›
fiyatlar› ortalama yüzde 29, çamafl›r makinesi fiyatlar› ise yüzde 35 azald›.
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‹HRACATTA YEN‹ HEDEFLER

HAYAT STANDARDI YÜKSEL‹YOR

Buzdolab›, f›r›n, çamafl›r ve bulafl›k makinesinin içinde bulundu¤u toplam
beyaz eflyada 2002'de 1 milyon 950 bin adetlik sat›fl gerçekleflirken,
2004'te bu rakam yüzde 91 oran›nda art›flla 3 milyon 725 bin adede
yükseldi.

Beyaz eflyada, 2002-2004 seneleri aras›nda gerçekleflen sat›fllar tam 7.5
milyon adettir.

Türkiye 16 milyon haneden oluflan bir toplum oldu¤una göre, son iki y›l
içinde Türkiye'deki ailelerin yar›ya yak›n›n›n beyaz eflya sat›n ald›¤›n› veya
beyaz eflyas›n› yeniledi¤ini söyleyebiliriz.

21
2002 2004

1.950.000 ADET

3.725.000 ADET

BEYAZ EfiYA SATIfiLARI



YABANCI SERMAYE G‹R‹fi‹ ARTIYOR

Türkiye'nin her alanda yakalad›¤› istikrar, tazeledi¤i güven ve kal›c›laflt›rd›¤›
itibar sayesinde yabanc› sermaye giriflinde de önemli art›fllar sa¤lan›yor.
Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu'nu ç›kard›¤›m›z tarihten bu yana, Türkiye'de
kurulan yabanc› sermayeli firma say›s› 3024'tür. Ülkemize fiilen giren
yabanc› sermaye tutar›, 2004 Ocak-Kas›m döneminde, 2003'ün ayn›
dönemine göre yüzde 48 oran›nda artarak 2,5 milyar dolar seviyesine
ulaflm›flt›r. Yabanc› sermaye girifllerinin yüzde 86's›n›n Avrupa Birli¤i
ülkelerinden  gelmifl olmas›, gelece¤e yönelik olumlu beklentilerimizi
güçlendiren bir unsurdur. Türkiye yabanc› yat›r›mc›lar için cazibe merkezi
olmaya adayd›r. Yabanc› sermayeli yat›r›mlar›n tutar› artt›kça ülkemizdeki
istihdam sorununun afl›lmas› da kolaylaflacakt›r.
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2003 2004

1.3 M‹LYAR $

2.5 M‹LYAR $

YABANCI SERMAYE ARTIYOR

TÜRK‹YE ULUSLAR ARASI ‹LG‹ ODA⁄I

Oluflan bu güven ve istikrar ortam›, iki y›l gibi k›sa bir sürede elde edilen
bu iyileflme, uluslar aras› kurulufllarla olan iliflkilerimize de çok net olarak
yans›m›flt›r.

Türkiye, 2003 y›l› bafl›ndan itibaren Uluslararas› Para Fonu'na net borç
geri ödeyicisi konumuna gelmifltir. 2004 y›l›nda da Uluslararas› Para
Fonu'ndan toplam 1,1 milyar dolarl›k kaynak temin edilirken, geri ödeme
tutar› 4,3 milyar dolar olmufltur. Fona net borç geri ödeyicisi konumumuz
önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Bugün tüm dünyada Türkiye'nin ekonomik mucizesi konuflulmakta, Türk
tahvillerine ilgi artmaktad›r.

Uluslar aras› kredi derecelendirme kurulufllar›, Türkiye'nin kredi notunu
yükseltmektedir.

Baflta Avusturya olmak üzere baz› Avrupa ülkelerinin sayg›n bankalar› art›k
YTL bazl› tahvil ihrac›na bile bafllam›flt›r. Türkiye yaln›zca AB'nin ve yükselen
piyasa ekonomilerinin de¤il, tüm dünyan›n parlayan y›ld›z› haline gelmifltir.
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KRED‹ NOTUMUZ YÜKSEL‹YOR



TÜRK‹YE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE

Büyüme rakamlar›yla rüyalar gerçek oluyor. Art›k gelinen noktadan geri
dönülmeyecek. Zira, Türkiye bu büyüme oranlar›yla 2004 y›l› tahminlerine
göre OECD ülkeleri aras›nda en yüksek büyüme h›z›na sahip ülke konumuna
yükselmifltir. OECD'nin 2000 y›l› sabit fiyatlar›yla hesaplad›¤› büyüme
oranlar›na göre Türkiye, geçen y›l yüzde 9.8'e ulaflan büyümeyle OECD'nin
en yüksek büyüme h›z›n› yakalayan ülkesi oldu. OECD tahminine göre
Türkiye, yüzde 9.8'lik büyümeyle ilk s›rada yer al›rken, ‹zlanda yüzde 5.9,
Polonya yüzde 5.4, Güney Kore de yüzde 5'lik büyümeyle Türkiye'yi izledi.
Di¤er 26 ülkenin büyüme h›z› ise yüzde 5'in alt›nda seyretti. Bu rakamlarla
Türkiye büyüme h›z›nda ikinci s›radaki ‹zlanda'ya 3.9 puanl›k fark atarken,
OECD ortalamas›n›n 6.2 puan, AB 15 ülkelerinin ortalamas›n›n 7.6 puan,
euro bölgesinin ise 7.9 puan üzerinde büyüme sa¤lad› .
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EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE

TÜRK‹YE IZLANDA POLONYA

% 9.8

% 5.9
% 5.4

OECD ÜLKELER‹ ‹Ç‹NDE
EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKEY‹Z

BÜYÜMEDE REKOR RAKAMLAR

Son y›llarda üst üste daralan, sürdürülebilir büyümeyi yakalayamayan ve
istikrars›zl›k sergileyen Türkiye ekonomisi, hükümetimiz döneminde
büyüme-daralma döngüsünü k›rd› ve uzun soluklu sürdürülebilir bir büyüme
ortam›n› yakalad›.

2003 y›l›nda büyümede hedef yüzde 5 olarak belirlenmifl, bu hedef afl›larak
yüzde 5.9 oran› tutturulmufltur.

2004 y›l›nda hedef yine yüzde 5 olarak belirlenmifltir. Ancak 2004 y›l›nda
da hedeflenen büyüme rakamlar›n›n afl›laca¤› belli olmufltur. Nitekim
2004 Ocak-Eylül dönemi büyüme rakamlar›nda yüzde 9.7 oran›na ulafl›lm›flt›r.
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SEV‹ND‹REN RAKAMLAR

2003

% 5.9

2004 (OCAK-EYLÜL)

% 9.7

2001

% -9.5



KORKU TÜNEL‹ AfiILDI

Rakamlar›, grafik ve göstergeleri inceledi¤imizde sadece ekonominin
büyüklükleri hakk›nda bilgi ve fikir sahibi olmakla kalm›yoruz. Bir gerçe¤i
daha farkediyoruz. Kötü senaristler mahcup olmufl, senaryolar› ellerinde
kalm›fl ve korku tüneli afl›lm›flt›r. Türkiye zincirlerini k›rm›flt›r, at›l›ma
geçmifltir ve onu durdurmak da hiç kimsenin harc› de¤ildir.

AC‹L EYLEM PLANIMIZ VE ÖZEL SEKTÖR

Türkiye'yi en h›zl› büyüyen ülke konumuna tafl›yan ad›mlar›n ilki kuflkusuz
AK PARTi iktidar› ile özel sektör yat›r›mlar›n›n teflvik edilmesidir. Acil
Eylem Plan›m›z› uygulamaya koyar koymaz Özel sektörün, yat›r›m›n,
istihdam›n, ihracat›n, üretimin, rekabetin önünü açmaya çal›flt›k.

2004 y›l›n›n ilk 9 ay›nda, reel olarak özel kesimin toplam sabit sermaye
yat›r›mlar› önceki dönemlere göre yüzde 55, makine teçhizat yat›r›mlar›
ise yüzde 81 oran›nda art›fl göstermifltir.
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2004

MAK‹NE VE
TEÇH‹ZAT
YATIRIMI

ARTIfiI

% 55

2004

SAB‹T
SERMAYE
YATIRIMI

ARTIfiI

% 81

ÖZEL SEKTÖR HAREKETE GEÇT‹

30 KATR‹LYON TL. MAK‹NE VE TEÇH‹ZAT YATIRIMI

2004 y›l›n›n ilk 9 ay›nda, reel olarak özel kesimin toplam sabit sermaye
yat›r›mlar› yüzde 55, makine teçhizat yat›r›mlar› ise yüzde 81 oran›nda
art›fl göstermifltir.

Bir baflka deyiflle,  2004 y›l›n›n ilk 9 ay›nda özel kesim taraf›ndan
gerçeklefltirilen sabit sermaye yat›r›m tutar› 45 katrilyon lirad›r.
Yat›r›mlar›m›z›n 30 katrilyon lira tutar›ndaki k›sm› makine ve teçhizat
yat›r›m›d›r. Bu rakamlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin üretim, ihracat
ve büyüme potansiyelinin artaca¤›na iflaret etmektedir. Türk özel sektörü
AK PARTi iktidar›n›n istikrar ortam›nda yeniden toparlanm›fl ve harekete
geçmifltir. Yap›lan her yeni yat›r›mla üretim ve ihracat›n yan›nda istihdam
da artmaktad›r.
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ÜRET‹M VE ‹ST‹HDAM ARTIYOR



‹ST‹HDAM VE ‹fiS‹ZL‹K

Yat›r›mlar›n artmas›yla iflsizlikte de köklü çözümler mutlaka sa¤lanacakt›r.
Özel sektör yat›r›mlar›ndaki art›fl ve tar›m kesimine uygulanacak yeni
teflviklerin devreye girmesiyle iflsizlik oran›n›n düflüflünde de önemli bir
iyileflme bekliyoruz.

‹flsizli¤in artmamas›, hatta düflüfl e¤iliminde olmas›, her y›l iflgücüne yeni
kat›lan 500 bin kiflinin ifle yerleflmesi demektir ki, bu da az›msanmayacak
bir baflar›d›r. Zira Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusu vard›r ve aç›lan
yeni ifl alanlar›yla sa¤lanan istihdam›n yan›nda iflgücüne her y›l yaklafl›k
500 bin yeni genç kat›lmaktad›r.

‹flsizlik, hükümetimizin ekonomideki öncelikleri aras›nda ilk s›ralarda yer
alm›flt›r. Bu mesele AK PARTinin çözece¤i, illa ki çözece¤i  en büyük
önceli¤idir. Özel sektör ve kamu kesiminde al›nan tedbirlerle iflgücüne
her y›l yeni kat›l›mlara ra¤men iflsizlik oran› yüzde 10'dan 9.3'e gerilemifltir.
Bu rakamlar bizim için yeterli bir gösterge de¤ildir. Ancak AB ülkeleri de
dahil bütün geliflmifl ve geliflmekte olan ekonomilerin bo¤ufltu¤u iflsizlik
sorununun çözümü yolunda isabetli ad›mlar›n at›lmakta oldu¤una ve
iyileflmelerin bafllad›¤›na iliflkin iyi bir göstergedir.
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2003 2004

% 10

% 9,3

‹fiS‹ZL‹KTE AZALMA

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI

Önümüzdeki dönemde iflsizlik sigortas› fonundan yararlanmak
kolaylaflt›r› lacak, süresi uzat›lacak, miktar ise art›r› lacakt›r.

ZORUNLU TASARRUFTA 1.2 KATR‹LYON TL GER‹ ÖDEME

Y›llarca çal›flanlarla devlet aras›nda kördü¤üm haline gelen zorunlu tasarruf
sorunu afl›lm›flt›r. Kaynak paketleri haz›rlanm›fl ve çal›flanlar›m›za 1,2
katrilyonu aflan miktarda geri ödeme yap›lm›flt›r.
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ZORUNLU TASARRUFTA GER‹ ÖDEME



FA‹ZLER DÜfiTÜKÇE TÜRK‹YE KAZANIYOR

Seçimlerden hemen önce, Ekim 2002 bafl›nda yüzde 70,6 olan iç borçlanma
faiz oranlar›, 2004 y›l› sonunda yüzde 20,8 seviyesine kadar düflürülmüfltür.
2005 y›l›n›n ilk aylar›nda da bu düflüfl devam etmifl ve T.C Hazinesi'nin
tarihindeki en düflük faiz oranlar›na ulafl›lm›flt›r.

Türkiye özellikle 1990'l› y›llar boyunca iç borçlanmada yüzde 20-30 civar›nda
reel faiz ödemifltir. 2002 y›l› Hazine borçlanma ihalelerindeki ortalama faiz
oran› yüzde 62.7 iken, bu oran 2004 y›l›nda yüzde 24.7'ye gerilemifltir.

Faiz oranlar›ndaki iyileflmeler 2005 y›l›nda da sürecektir.  Faizler düfltükçe
kazanan Türkiye'dir. Faiz oranlar› azald›kça toplam borcun milli gelire
oran›nda azalmalar yaflanmakta ve yat›r›mlar için daha genifl hareket ve
ödenek imkan›na kavuflulmaktad›r. AK PARTi iktidar› ile 27.5 puan gerileyen
gecelik faiz oranlar› bile Türkiye'nin son iki y›lda elde etti¤i baflar›larla
nereden nereye geldi¤ imiz in aç›k ve net göstergesidi r .
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1998 2001 2005

% 128.22

% 79.98

% 15.15

FA‹Z ORANLARI DÜfiÜYOR

TÜRK L‹RASI’NIN ‹T‹BARINI ‹ADE ETT‹K

Türk Liras›'ndaki s›f›rlardan kurtulmak ve param›za hak etti¤i itibar› yeniden
kazand›rmak, bugüne kadar her hükümetin hayali olmufl, ama hiçbiri bu
hayali gerçeklefltirememifltir.

Enflasyonla mücadele edece¤iz diye gelenler, enflasyona yenildikleri gibi,
param›za da yeni s›f›rlar ekleyerek gitmifllerdir.

AK PARTi iktidar›yla param›zdan s›f›rlar› atma hedefi de nihayet
gerçekleflmifltir.

1 Ocak 2005 tarihinde Türkiye haketti¤i, özledi¤i, bekledi¤i paras›na kavufltu
ve Türk Liras›'n›n itibar› AK PARTi ile iade edildi.

Milletin sevincine ortak olamayanlar, "zaman› de¤ildi", "enflasyonu azd›racak",
"millet uyum sa¤layamayacak" diyerek bu sevinci gölgelemeye çal›flt›lar.
Ancak hem millet uyum sa¤lad›, hem de Ocak ay›nda enflasyon azmad›,
azald›. E¤er Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor olmasayd›, Türk Liras›'n›
itibar›na kavuflturmak da paradan alt› s›f›r› atmak da mümkün olmayacakt›.
Nereden nereye...
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TÜRK L‹RASI ‹T‹BAR KAZANDI



BORÇ YÜKÜ AZALIYOR

Kamu net borç stokunun milli gelire oran›, 2001 y›l›nda yüzde 91 iken,
2003 y›l› sonunda yüzde 70.5'e düflürülmüfltür. Bu oran 2004 y›l› sonunda
ise yüzde 67 civar›na indi. Ülkelerin borç yükünü de¤erlendirmede en
önemli kriterin, borcun milli gelire oran› oldu¤unu dikkate ald›¤›m›zda
Türkiye'nin bu kritik eflikten de AK PARTi iktidar›yla uzaklaflt›¤› görülecektir.

Hem Türkiye'nin geçmifl deneyimleri, hem de uluslararas› karfl›laflt›rmalar
baz al›nd›¤›nda, iki y›lda borç yükünü 24 puan düflürmek çok önemli bir
baflar›d›r.
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% 91

% 70,5

% 67

BORÇ YÜKÜMÜZ AZALIYOR

FA‹Z‹N VERG‹YE ORANI

Çok önemli bir di¤er gösterge de faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oran›d›r.
2001 y›l›nda faiz ödemelerinin vergi gelirlerimize oran› yüzde 103 iken, bu
oran 2004 y›l›nda yüzde 58'e gerilemifltir.

2005 y›l›nda faiz giderlerinin vergi gelirlerine oran›n›n yüzde 47'ye
düflürülmesini hedeflemekteyiz. Geçmiflte vergi gelirlerinin tamam›, faiz
ödemelerini bile karfl›layamayan bir Türkiye vard›. Bugün ise vergi gelirlerinin
faiz ödemeleri d›fl›nda kalan bölümünü h›zla büyüten bir Türkiye var.

DIfi BORÇLANMADA DÜfiÜK FA‹Z

Türkiye, d›fl piyasalarda da yak›n geçmiflimizin en düflük faiz oranlar›yla
borçlanabilmektedir. 2001 y›l› Temmuz ay›nda yüzde 16,5 seviyesine kadar
ç›km›fl olan yurt d›fl›nda ihraç edilen 30 y›l vadeli dolar cinsinden tahvilimizin
ikincil piyasalardaki faiz oran›, 21 Aral›k itibariyle yüzde 7- 8 civar›na inmifltir.

Yurtd›fl›ndan borçlanabilmek için geçmiflte ABD Hazinesinin borçlanma
faizinin üzerine 7-8 puan civar›nda risk primi ödemek zorunda kalan Türkiye,
bu gün gelinen noktada risk primini 2-3 puana düflürmüfltür.

2005 y›l›n›n ilk aylar›nda yap›lan borçlanmalarda tarihi baflar› elde edilmifltir.
Art›k Türkiye tahvilleri uluslar aras› piyasalarda çok yüksek talep görmekte,
çok düflük faiz oranlar›yla sat›lmaktad›r.

33

% 103

% 58

2001 2004

FA‹Z‹N VERG‹YE ORANI DÜfiÜYOR



AK PARTi iktidar› ile Türkiye borç-faiz sarmal›n› da k›rmay› baflard›. ‹flte
rakamlar...

‹lk bütçemiz olan 2003 y›l›nda toplam bütçe harcamalar› 145.9 katrilyon
olarak planlanm›flt›r. Gerçekleflme ise 140.5 katrilyondur. Yani 5.5 katrilyon
tasarruf yap›lm›flt›r.

2004 y›l›nda planlanan 149.9 katrilyon, gerçekleflme ise 139.1 katrilyon
lirad›r. 2004 y›l›nda da 10.8 katrilyon tasarruf sa¤lanm›flt›r.

2003 y›l›nda bütçenin 45.2 katrilyon aç›k vermesi öngörülmüfl, ama
gerçekleflme 40.2 katrilyon olmufltur.
2004 y›l›nda bütçe aç›¤› 45.8 katrilyon olarak hedeflenmifl ve aç›k sadece
30.3 katrilyon olmufltur.

2005 y›l›nda bütçe aç›¤›n›n AB ülkelerinin ortalamas›na çekilmesi
sa¤lanacakt›r.
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BÜTÇE AÇI⁄I KÜÇÜLÜYOR

P: PLANLANAN HARCAMA
G: GERÇEKLEfiEN HARCAMA

FA‹Z ÖDEMELER‹NDE 2 YILDA 14,8 KATR‹LYON TASARRUF

Faiz oranlar›n›n düflürülmesine yönelik politikalarla 2003 y›l›nda sa¤lanan
6,8 katrilyonluk tasarrufun ard›ndan 2004 y›l›nda da faiz ödene¤inden
yaklafl›k 8 katrilyon TL tutar›nda tasarruf sa¤land›. Böylece 2003 ve 2004
y›llar›nda faiz ödemelerinde kullan›lacak 14.8 katrilyon Türk Liras› faiz
ödemelerine aktar›lmad›, milli ekonomide kald›. Yat›r›m ve hizmet olarak
halk›m›za aktar›ld›. Bafll› bafl›na bu tasarruf kalemi bile AK PARTi iktidar›n›n
ak›lc› uygulamalar›n› anlamaya kafidir.

2001 y›l› sonunda milli gelirin yüzde 23,3'ü olan faiz yükü, 2003 y›l›nda
yüzde 16,4'e düflürülmüfltür. Bu oran 2004 y›l› sonunda yüzde 13.3'e
gerilemifltir. 2005 y›l›nda ise yüzde 11,7'ye inmesi beklenmektedir.

BÜTÇE D‹S‹PL‹N‹NDEN TAV‹Z VER‹LMED‹

Önceki iktidarlar döneminde tutturulamayan bütçe hedefleri AK PARTi
iktidar› ile gerçeklefltirildi. Bilinçsiz ve plans›z harcamalar›n önüne geçildi.
Programs›z, gereksiz ve göz boyama amaçl› yeni yat›r›mlara izin verilmedi.

2002'de bütçe 98.1 katrilyon olarak planlanm›fl, 115.6 katrilyon olarak
gerçekleflmiflti. Yani 17.5 katrilyon Türk Liras› kazan›lmadan, karfl›l›¤›
yokken harcanm›flt›. Giderler gelirlerden fazlalaflm›fl, aç›¤› kapatmak için
yüksek faizlerle borç al›nm›flt›.
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VERG‹ YÜKÜ AZALTILDI

AK PARTi iktidar› iki y›ll›k süreçte vergi sisteminde de köklü de¤iflimlere
imza att›.

Ekonomide kaydedilen olumlu geliflmelere paralel olarak vergi sistemimiz
de elden geçirilmifl, mevcut vergilendirme yaklafl›m›n›n tamamen
de¤ifltirilmesi hedeflenmifltir.

Bu konuda hedefimiz, düflük oranl›, genifl tabanl› bir vergi sistemi
oluflturmakt›r.

Kurum kazanc› üzerinde yüzde 65'lere varan vergi yükü, yapt›¤›m›z
düzenlemelerle yüzde 45'lere kadar çekilmifltir.

KURUMLAR VERG‹S‹ DÜfiÜYOR

Kurumlar Vergisi oran› yüzde 30 oran›na çekildi. Gelir Vergisi mükellefleri,
kendisi, efli ve çocuklar› için yapm›fl oldu¤u e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n›
vergiye tabi gelirinden indirebilme imkan›na kavufltu.

Ücret gelirleri ile di¤er gelirlerin vergileri, 2005'ten itibaren 5 puan
düflürülmüfl, en yüksek gelir dilimi için geçerli yüzde 40 oran› yüzde 35'e;
di¤er gelirler için geçerli olan yüzde 45 oran› ise yüzde 40'a çekilmifltir.
Bu indir imlere önümüzdeki y› l larda da devam edilecektir.

KDV’DE ‹ND‹R‹MLER BAfiLADI

Vergide en son gerçeklefltirdi¤imiz önemli bir indirim de KDV oranlar›nda
olmufltur. Sa¤l›k ve e¤itimdeki tüm hizmet ve ürünler, g›dada da baz›
ürünler 1 Ocak 2005'ten  itibaren yüzde 18 de¤il, yüzde 8 oran›nda
vergilendirildi. Sa¤l›k sektöründe baz› mal ve hizmetlerde ise KDV oran›
yüzde 1'e çekilmifltir.
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VERG‹ YÜKÜ AZALTILDI

EKONOM‹YE ‹L‹fiK‹N ELEfiT‹R‹LER

Biz baflar›lar›m›z› yeni baflar›larla perçinledikçe, ç›tay› yükselttikçe kötü
senaryo ustalar›n›n ifli zorlafl›yor.

Yüksek büyüme dönemlerinde geliflmekte olan ülkelerde cari aç›k ve d›fl
ticaret aç›¤›n›n artmas›, sürecin tabii sonucudur. Geliflmekte olan tüm
ülkelere bak›ld›¤›nda bunu net olarak görmek mümkündür.

D›fl ticaret aç›¤›ndaki art›fl›n büyük oranda yat›r›m mallar› ile ara mal›
ithalat›ndaki art›fltan kaynakland›¤› görülmektedir. Bu da, ithalat›n daha
çok büyüme endeksli olarak art›fl gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.

CAR‹ AÇI⁄IN F‹NANSMANINDA SIKINTI YOK

Önemli olan, cari aç›¤›n finanse edilip edilmeyece¤idir. Türkiye, 2003
y›l›nda oldu¤u gibi, 2004 y›l›nda da cari aç›¤›n finansman›nda hiçbir s›k›nt›
ile karfl›laflmam›fl, korku senaryolar›n›n tamam›n› bofla ç›karm›flt›r.

Art›k ekonomiye iliflkin bu kötümser senaryolar›n terk edilmesi, elde edilen
baflar›n›n hak sahibine teslim edilmesi gerekiyor.

Biz halka karfl› olabildi¤ince aç›k yürekli olduk. Ne enkaz edebiyat› yapt›k
ne de yapmayacaklar›m›z› vaad ettik.

Halk›m›z iflte bu yüzden AK PARTi’yi ba¤r›na bast›. ‹flte bu yüzden 3
Kas›m bir dönüm noktas› oldu, 28 Mart bir dönüm noktas› oldu.

3 y›ll›k taahhüdümüz henüz tamamlanmadan Türkiye harekete geçmifltir.

AK PARTi Hükümeti, bir yandan ekonominin makro dengelerini onarmaya
çal›fl›rken, efl zamanl› olarak toplum kesimlerine de elini uzatm›fl, eski
krizlerin etkisini silmek için kal›c› ve sürdürülebilir politikalar› uygulamaya
koymufltur.
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B‹L‹MSEL ARAfiTIRMALARA 450 TR‹LYON TL

Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 2005 bütçesiyle TÜB‹TAK’›n AR-GE
faaliyetlerine 450 trilyon liral›k bir kaynak aktar›lm›flt›r.  Bu bütçe bilim
dünyam›zda büyük heyecan uyand›rm›flt›r.
AK PARTi iktidar›nda Türkiye’nin önceliklerine cevap verildi. Çünkü bizim
ad›m›z Adalet ve Kalk›nma Partisi’dir. Bu yüzden toplumun öncelikleri
siyasetimizin öncelikleridir.

DERS K‹TAPLARI DEVLETTEN

Milyonlarca çocu¤umuz ve aileleri ilk defa sosyal devleti bizim dönemimizde
hissetmeye bafllam›flt›r. Geçen sene oldu¤u gibi 2004 y›l›nda da orta
ö¤renimde ders kitaplar› ücretsiz da¤›t›lm›flt›r. Ücretsiz kitap da¤›t›m›
önemli bir kaynak transferiyle ülke genelinde uygulanm›fl ve hiçbir ayr›m
yap›lmam›flt›r.

163 M‹LYON K‹TAP

11 milyon ilkö¤retim ö¤rencimize 2003 y›l›nda da¤›t›lan kitap adedi 80
milyon adettir. Bu say› 2004 y›l›nda ise 83 milyon adede eriflmifltir. ‹ki
y›lda da¤›t›lan toplam kitap adedi ise 163 milyon 119 olarak gerçekleflmifltir.

HAYD‹ KIZLAR OKULA

Okula gönderilmeyen k›z çocuklar›n›n e¤itim süreçlerine kat›lmas› için
Haydi K›zlar Okula Kampanyas› bafllat›lm›flt›r. Halen devam edilen uygulama
ile 127 bin k›z çocu¤u okula bafllat›lm›flt›r. Uygulama hem ikna hem de
cezai tedbirlerle sürdürülmektedir. AK PARTi iktidar› bu alandaki hedefini
kad›n ve erkek nüfusta okuma-yazma oran›n› yüzde 100’e ç›karmak fleklinde
belirledi.
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DERS K‹TAPLARI ÜCRETS‹Z

E⁄‹T‹MDE HAMLE YILLARI

Tarihimizde ilk kez AK PARTi döneminde haz›rlanan bütçede e¤itime
ayr›lan pay ilk s›raya yerleflmifltir.

Geçen sene E¤itime yüzde 10.3 oran›nda pay ayr›lm›fl, bu y›l da bu pay
yüzde 12.1’e ç›kar›lm›flt›r.

E¤itimi, sa¤l›k ve adalet takip etmekte, buralarda da tarihimizde yeni ilkler
milletimize yaflat›lmaktad›r.

E¤itim herkesin en temel vazgeçilmez, engellenmez hakk›d›r. Zira e¤itim
özgürleflmedir, geliflmedir, kalk›nmad›r.

2003 y›l› bafl›nda 150 ö¤renciye 1 bilgisayar düflerken bugün 64 ö¤renciye
bir bilgisayar düflmektedir.

9127 okulumuza  ADSL ba¤lant›s› (h›zl› internet) yap›lm›flt›r. Bu say› 2005
sonunda 20 bine ulaflacakt›r.

‹lk ve Ortaö¤retim Ö¤rencileri ‹çin 100 Eser, ‹lkö¤retim’de Yüzde 100
Okullaflma: Haydi K›zlar Okula, Ücretsiz Kitap, Ö¤rencilere Kredi ve Yurtlar
Kurumu eliyle rekor oranlarda Burs gibi uygulamalar da yine milli e¤itim
tarihimizde ilklerimiz olmufltur.

Okul yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmifl ve 2004 y›l›nda toplam 591 okul ve e¤itim
 kurumu hizmete sunulmufltur.

E¤itim, sa¤l›k, spor, kültür ve AR-GE alanlar›nda yap›lacak harcamalar›n
yüzde 100 vergiden düflürülmesi bugüne kadar hayal edilemeyen ancak
hükümetimizin gerçekleflt i rdi¤i  bir  baflka büyük ad›md›r .
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Ö⁄RENC‹ BURSLARINA YÜZDE 100 ARTIfi

2002 y›l›nda yüksek ö¤renim kredisi alan ö¤renci say›s› 201 bin iken, bu
say› 2004‘te 224 bine ç›km›flt›r. 2002’de 45 milyon TL olan ö¤renim kredisi
2004’te yüzde yüz artt›r›larak 90 milyon TL’ye, 2005’te de
110 milyon TL’ye ç›kar›lm›flt›r. 2002’de toplam 230 trilyon TL ö¤renim
kredisi ödenirken, 2004’de bu rakam 532 trilyon TL’ye yükselmifltir. Ayr›ca
burslar için 165 trilyon TL, katk› kredileri için de 296 trilyon TL. ilave edilmifl,
2004 toplam ödeme tutar› 993 trilyon TL’ye yükseltilmifltir.

2 YILDA 470 OKUL, 219 EK B‹NA, 8093 DERSL‹K

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde de¤ifliklik yap›larak e¤itime yap›lan
her türlü yard›m›n vergiden düflürülmesi sa¤lanm›flt›r. E¤itime Yüzde 100
Destek Kampanyas› ile; 470 okul, 219 ek bina, 8093 derslik e¤itim ö¤retime
kazand›r›lm›flt›r. Ayr›ca, 645 okulun onar›m›, 651 okulun donan›m›, 5
üniversitenin ek binas›, 158 bin metrekare de arsa ba¤›fl› sa¤lanm›flt›r. Bu
kampanya ile 591 okul ve kurum 2004 y›l›nda hizmete sokulmufltur. 2005
y›l›nda da toplam 29 bin 448 adet derslik yap›lmas› planlanmaktad›r.
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BURSLAR % 100 ARTTI

Ö⁄RENC‹ SAYISI
2002

201 B‹N

2004

224 B‹N

2002

45 M‹LYON

2004

90 M‹LYON

2005

110 M‹LYON

BURS M‹KTARI
2002

230 TR‹LYON

2004

532 TR‹LYON

BURS TUTARI

2 YILDA 4600 KM DUBLE YOL YAPTIK

AK PARTi iktidar›nda Türkiye’nin bütün yollar›, bütün kanallar› aç›l›yor. ‹ki
y›ll›k AK PARTi iktidar›nda 3600 km duble yol tamamlanarak hizmete
aç›lm›flt›r. 1000 km.lik duble yol da alt temel düzeyinde tamamlanarak
asfaltlamaya haz›r hale getirilmifltir.

Bunun yan›nda 2003 y›l›nda 9594 km, 2004 y›l›nda ise 14 bin km yolda
asfaltlama ve iyilefltirme çal›flmalar› yap›ld›. Ayr›ca 366 km tek yönlü yol
yap›m›, 345 km bütümlü s›cak kar›fl›m asfalt çal›flmas›, 178 km de otoyol
ve ba¤lant› yolunun yap›m› tamamland›.

Önceki tüm iktidarlar döneminde 3859 km duble yol yap›lmas›na karfl›n,
son iki y›lda bu rakama yaklafl›lm›fl, asfaltlamaya haz›r 1000 km.lik yolla
bu rakam da afl›lm›flt›r. 2005 y›l› hedefiyle birlikte AK PARTi iktidar›n›n üç
y›l içinde yap›m›n› tamamlayaca¤› duble yol uzunlu¤u 6600 kilometreyi
bulmufl olacakt›r.

Bu süre içinde karayollar›n›n rutin iflleri de aksat›lmayacak, kaza kara
noktalar› ayd›nlat›lacak ve ölümlü trafik kazalar› h›zla azalacakt›r.
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3000 KM



ELEKTR‹⁄E ZAM YAPMADIK

Ülkemizi stratejik bir ülke k›lan unsurlardan biri hiç kuflkusuz enerji koridoru
olma özelli¤idir.

Bütün ülkeye a¤›r faturalar ödeten  geçmiflin yanl›fllar›n› düzeltmeye
çal›fl›rken, ülkemizi bir enerji koridoru haline getirmek için Rusya’dan
Kafkasya’ya, Ortado¤u’dan Avrupa’ya genifl bir co¤rafyada yo¤un bir çaba
içindeyiz.

2004 y›l› içerisinde yap›lan üretim düzenlemeleri yoluyla; elektrik üretim
maliyetlerimiz azalt›lm›fl, K‹T’lerin kârl›l›klar› art›r›lm›fl ve elektrik fiyatlar›na,
göreve geldi¤imiz günden bugüne kadar zam yap›lmam›flt›r. Meskenlerde
ve sanayide elektrik fiyatlar› afla¤› çekilmifltir. Kademeli tarife uygulamas›na
son verilerek her aboneye y›ll›k ortalama 232 milyon TL indirim sa¤lanm›flt›r.
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2002

160 B‹N

2005

158 B‹N

KONUT ELEKTR‹⁄‹

2002

152 B‹N

2005

142 B‹N

SANAY‹ ELEKTR‹⁄‹

ELEKTR‹K H‹Ç ZAMLANMADI

DEM‹RYOLLARINDA ‹Y‹LEfiT‹RMELER VE YEN‹ HATLAR

Ankara-Polatl›-Afyon-Uflak-‹zmir demiryolu hatt›n›n etüd projesi ihale
edilerek bu yolda önemli bir ad›m at›ld›.

Ankara-Sivas demiryolu hatt›n›n etüd proje ifli ihale edildi.
Ankara-‹stanbul aras›ndaki demiryolu hatt›nda  yeni yap›m çal›flmalar›
sürdürülüyor.

Ankara-Bal›kesir-‹zmir hatt›nda seyahat süresinin yeni hat yap›mlar›yla
k›salt›lmas› hedefleniyor.

Fatsa-Çarflamba-Samsun Liman› aras›ndaki 80 km’lik demiryolu hatt›n›n
ihalesi yap›ld›, sözleflmesi imzaland›.
Devlet Demir Yollar› bünyesindeki Samsun Liman› özellefltirmesine h›z
kazand›r›ld›.

Asya ile Avrupa’y› denizin alt›ndan birbirine ba¤layacak olan Demiryolu
Bo¤az Tüp Geçifli di¤er ad›yla MARMARAY projesinin temeli at›larak
çal›flmalara bafllanm›flt›r.

DAR GEL‹RL‹ VATANDAfiLARA 100 B‹N KONUT

Ekonomimize çok yönlü katk›lar› olacak inflaat sektörünü harekete geçirmek
için koydu¤umuz 100 bin toplu konut hedefimize ad›m ad›m yaklafl›yoruz.

2003 y›l› bafl›ndan bu yana toplam 85 bin 770 konutun ihalesi tamamlanm›fl,
82 bin 041 konutun inflaat›na bafllanm›flt›r. 21 bin 237 konutun ihale
çal›flmalar› ise sürmektedir.

‹nflaat› bafllayan konutlardan 9 bin 526 adedinin yap›m› tamamlanm›flt›r.
Toplu Konut ‹daresi 2005 y›l›nda 65 bin yeni konutun yap›m›n› ihale ederek
üretim hedefini 150 bin adede ç›karmay› planlamaktad›r.
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100 B‹N YEN‹ KONUT



DO⁄ALGAZ F‹YATLARI KONTROL ALTINA ALINDI

‹ktidara geldi¤imiz Kas›m 2002’den Kas›m 2003‘e kadar ÖTV hariç do¤al
gaz fiyatlar›nda, sanayi sektörü için %12.78, konut sektörü için %13.67‘lik
indirim yap›lm›fl ve Kas›m 2003’den Temmuz 2004’e kadar da fiyatlar
sabit tutularak herhangi bir art›fl yap›lmam›flt›r. Bu tarihten sonra üretici
ülkelerden kaynaklanan fiyat art›fllar› zorunluluk gere¤i k›smen fiyatlara
yans›t›lm›flt›r. Türkiye’de do¤algaz ve elektrik fiyatlar›na bu kadar uzun
süreyle zam yap›lmamas› baflkalar›n›n hayal bile edemeyece¤i kadar önemli
bir baflar›d›r.

TÜRK‹YE’N‹N SU ZENG‹NL‹⁄‹ HAREKETE GEÇ‹R‹L‹YOR

2005 y›l›nda 24 adet çeflitli büyüklüklerde baraj›n bitirilmesi,  95.623 hektar
sahan›n sulamaya aç›lmas› hedeflenmifltir. Yeni barajlar›n bitirilmesiyle
Türkiye, tar›msal sulama kabiliyetinin artt›rman›n yan›nda en düflük maliyetli
enerji kayna¤› olan hidroelektrik enerjisi üretim potansiyelini de planl› ve
h›zl› bir flekilde yükseltecektir.
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DO⁄ALGAZDA F‹YAT ‹ST‹KRARI

‹HT‹YAÇ SAH‹PLER‹NE 1 KATR‹LYON 61 TR‹LYON TL YARDIM

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu’na bütçeden 2003 y›l›nda 327
trilyon TL. 2004 y›l ›nda ise 331 trilyon TL pay ayr›lm›flt›r.

2004 y›l› için Kas›m ay› sonu itibariyle Fon gelirleri, 2003 y›l›nda devreden
188 trilyon TL ile birlikte, 1 katrilyon 161 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Gerçekleflen
yard›m miktar›  1 katrilyon 61 trilyon TL’dir.

2004 y›l› içinde Acil Destek Program› çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine
toplam 14 trilyon 500 milyar TL ödeme yap›lm›flt›r.

Yeflil kartl›lar›n, kimsesiz ve evsizlerin tedavi giderlerini karfl›lamak amac›yla
Sa¤l›k Bakanl›¤› arac›l›¤›yla yap›lan sa¤l›k yard›mlar›; 2003 y›l›nda 211
Trilyon 274 Milyar TL, 2004 y›l›nda ise 284 Trilyon TL olarak gerçekleflmifltir.

2 YILDA 2 M‹LYON TON KÖMÜR DA⁄ITTIK

Sosyal devletin zorunlu gere¤i olarak vatandafllar›m›za bugüne kadar hiç
düflünülmemifl yakacak yard›mlar›n› bafllatt›k. 2003 y›l›nda 800 bin ton,
2004 y›l›nda ise 1.2 milyon ton olmak üzere iki y›l içinde ihtiyaç sahibi
vatandafllar›m›za 2 milyon ton kömür da¤›t›m› yapt›k. Yakacak yard›mlar›yla
1.5 milyon aileye ulaflt›k. Yoksul vatandafllar›m›z ücretsiz yakacak yard›m›na
kavuflurken TK‹ yeniden üretime bafllad›. ‹htiyaç fazlas› üretimini ihraç etti
ve zarardan kara geçiflin efli¤ine geldi. Bunun yan›nda devletin vatandafla
yapt›¤› kömür yard›m› piyasadaki kömür fiyatlar›n› da yaklafl›k 50 dolar
afla¤› çekti.
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1 KATR‹LYON TL YARDIM



ESNAF KRED‹LER‹NDE FA‹Z ‹ND‹R‹M‹

Ekonominin ve sosyal hayat›n temel dinami¤i, omurgas› esnaf ve
sanatkârlar›m›zd›r. Bu nedenle AK PARTi iktidar› esnaf kredilerinin miktar›n›
art›r›rken faiz oranlar›n›n düflürülmesine önem ve öncelik vermifltir.

Esnaf ve sanatkarlar›n kulland›¤› toplam kredi hacmi 2002 y›l›nda 153
trilyon 882 milyar TL iken, bu rakam 2003 y›l›nda 685 trilyon 650 milyar
TL’ye, 2004 y›l›nda ise 1 katrilyon 164 trilyon TL’ye ç›kar›lm›flt›r. 2005
y›l›nda esnaf›m›za kulland›r›lacak kredi miktar› ise 2 katrilyon TL’nin üzerinde
gerçekleflecektir.

Kredi miktarlar› art›r›l›rken uygulanan faiz oranlar› da h›zla afla¤› çekilmektedir.
2002 y›l›nda yüzde 52 olan faiz oran› 2003 y›l›nda yüzde 30’a 2004 y›l›nda
ise yüzde 25’e indirilmifltir. Esnaf kredilerinde faiz oran› 2005 y›l›nda ise
yüzde 18 olarak uygulanacak maliyeti azami yüzde 19.5’i bulacakt›r. Esnaf
kredi faizlerinde Türkiye’nin nereden nereye geldi¤i grafiklerden
gözlemleyelim.
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KRED‹ FA‹ZLER‹ ‹ND‹R‹LD‹

KRED‹ M‹KTARI

2002 2003 2004 2005

154 TR‹LYON

686 TR‹LYON

1.164 KATR‹LYON

2 KATR‹LYON

2002 2003 2004 2005

FA‹Z ORANI

% 18

% 25

% 30

% 52

DEN‹Z TAfiIMACILI⁄INDA YEN‹ B‹R DÖNEM

Deniz tafl›mac›l›¤›n›n gelifltirilmesi için kabotaj hatt›nda çal›flan gemiler ile
bal›kç› gemilerine “vergisiz yak›t” verilmesi projesi, bakanlar kurulumuzun
ald›¤› bir kararla 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulamaya girmifltir.

Uygulaman›n bafllamas› ile ‹stanbul Deniz Otobüsü yolcu ve araç tafl›nmas›
ücretlerinde 2004 y›l›nda art›fl yap›lmad›¤› gibi 2003 rakamlar›nda da %25
ila %40 aras›nda bir indirim yap›lm›flt›r.

Buna paralel olarak 2004 y›l›n›n ilk befl ay›nda 2003 y›l›n›n ilk befl ay›na
göre tafl›nan yolcu say›s›nda %36 l›k, araç say›s›nda ise %45 lik bir art›fl
gerçekleflmifltir.

Benzer flekilde TD‹ de 2003 fiyatlar›nda % 9 ila % 32 aras›nda indirim
yapm›fl, ayn› dönemlerde tafl›d›¤› yolcu say›s›nda % 10 araç say›s›nda da
% 6 art›fl sa¤lam›flt›r. Türk denizcili¤i, yap›lan yasal düzenlemeler ve
uygulamadaki ifllerlik ile güç kazanma ve rekabete haz›rlanma sürecine
girmifltir.

Hükümetimiz döneminde ayr›ca bölgesel hava tafl›mac›l›¤› projesi bafllat›lm›fl
ve hava tafl›mac›l›¤› rekabete aç›lm›flt›r. At›lan ad›mlarla uça¤a binmek
art›k lüks olmaktan ç›kacakt›r.
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DEN‹ZC‹L‹⁄E YAKIT ‹ND‹R‹M‹



SANAY‹ S‹TELER‹

‹ktidar›m›z döneminde Toplam 18.137 hektar büyüklü¤ünde, 76 adet
Organize Sanayi Bölgesi ve 84.313 iflyerinden oluflan 372 adet Küçük
Sanayi Sitesinin üstyap› ve altyap› inflaat› tamamlanarak sanayicilerimizin
hizmetine sunulmufltur.

Bölgelerin kalk›nm›fll›k düzeyine göre %10-15-20 olan faiz oranlar›
% 2-7-12’ye düflürülmüfltür.

KOB‹’LERE 139 M‹LYON $ DESTEK

1990 – 2002 y›llar› aras›nda 8 çeflit destek modeli ile  yaklafl›k  200.000
KOB‹’den sadece 4.000 KOB‹’ye 20.5 milyon dolar destek sa¤lanm›fl iken,
yeniden yap›lanma süreci içinde  38 destek modeli ile 2003 - 2004 y›llar›
aras›nda yaklafl›k 15.000 KOB‹’ye 139 milyon dolar tutar›nda destek
sa¤lanm›flt›r.

KOB‹’ lerden önceki y›llarda destekler  için  talep  edilen evrak say›s› ise
48’den 5’e düflürülmüfltür.

KOB‹’lere alternatif finansman imkan› sa¤lamak amac›yla KOSGEB ile T.
Vak›flar Bankas› ve T. Halk Bankas› ile yap›lan protokoller çerçevesinde
2003 ve 2004 y›llar›nda toplam 1.734 KOB‹’ye 131 trilyon 574 milyar TL’lik
KOB‹ destek kredisi kulland›r›lm›flt›r.

825 B‹N ESNAFIMIZ EKONOM‹YE KAZANDIRILDI

Biz iktidar› devrald›¤›m›zda 400 bin dolay›nda esnaf›m›z kepenklerini
indirmiflti. Sicil aff› ç›kar›larak yaklafl›k 825 bin esnaf›m›z ekonomiye yeniden
kazand›r›lm›flt›r.

36 ‹L‹M‹Z TEfiV‹K KAPSAMINA ALINDI

Kifli bafl›na milli gelir rakam› 1500 dolar düzeyinin alt›nda olan 36 ilimiz
teflvik kapsam›na al›narak bu illerdeki geri kalm›fll›ktan ç›k›fl›n önü teflviklerle
aç›ld›. ‹kinci bir düzenlemeyle sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi eksi
de¤erlerde olan 13 ilin daha teflvik kapsam›na al›nmas› kararlaflt›r›ld›.
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KOB‹L’LERE BÜYÜK DESTEK

Ç‹FTÇ‹LER‹N KRED‹ FA‹ZLER‹ ‹ND‹R‹LD‹

Bir zamanlar a¤›r borç yükü alt›nda ac›mas›zca ezilen çiftçilerimizin art›k
yüzü gülüyor. Hapis ve haciz k›skac›ndan kurtulan çiftçilerimiz yeniden
üretim süreçlerine dönüyor. Hat›rlanaca¤› gibi tar›m kesimi geçmiflte
verilen sözlere güvenmenin bedelini a¤›r ödedi ve yüzde 100’ü aflan faiz
oranlar›yla yüzleflti. AK PARTi iktidar› ise ifl bafl› yapar yapmaz elini çiftçiye
uzatt› ve faiz oranlar›n› indirdi. ‹lk etapta çiftçilerimizin birikmifl 1.9 katrilyon
TL tutar›ndaki borçlar› yeniden yap›land›r›larak 1 katrilyonu silindi. Kalan
miktar ise 3 y›la vadelendirildi. KOOPERAT‹FLER ve Ziraat Bankas›
arac›l›¤›yla çiftçilerimize kulland›r›lan kredinin miktar› ise 2 katrilyon 93
trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Tar›msal kredilerin faiz oranlar›nda nereden nereye
geldi¤imizi grafikten izleyelim.

“TARIMA CAN SUYU”

Kredi borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n› takiben, 25 fiubat 2004 tarihinde
yay›mlanan Bakanlar Kurulu Karar› çerçevesinde çiftçilerimize “Tar›ma
Can Suyu” ad› alt›nda düflük faizli kredi kullanma imkan› getirilmifltir.

Bu kapsamda çiftçilerimize baz› öncelikli tar›msal konularda yaklafl›k
2 katrilyon TL düflük faizli kredi kulland›r›lmas› öngörülmüfltür.
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TARIMSAL KRED‹ FA‹ZLER‹ ‹ND‹R‹LD‹

TARIMSAL KRED‹ FA‹Z ORANLARI

2001

% 90

2002 2003 2004 2005

% 59

% 39

% 28

% 19



Ç‹FTÇ‹M‹Z TOPRA⁄IYLA BARIfiTI

Yap›lan son düzenlemelerle çiftçilerimizin 1995 y›l›ndan bu yana biriken
660 trilyon liral›k sulama suyu elektrik borçlar› yeniden yap›land›r›lm›fl ek
bir faiz uygulamas›na gidilmeden 36 aya taksitlendirilmifltir.

‹ki y›ll›k süreçte çiftçilerimize yap›lan 5.7 katrilyon liral›k do¤rudan ve dolayl›
destekleme son dönemlerin en büyük destekleme rakamlar›n› ifade
etmektedir. Kooperatifler güçlendirilmifltir. 2002 y›l›na kadar 50 kooperatife
destek sa¤lanabilirken 2004 y›l›nda bu rakam 234 kooperatife ulaflm›flt›r.
2003 y›l›nda kooperatiflere sa¤lanan destek 22 trilyon lira iken 2004 y›l›nda
bu rakam 8 kat art›r›larak 180 trilyon liraya yükseltilmifltir.

Ç‹FTÇ‹YE 640 TR‹LYON TL MAZOT ÖDEMES‹ YAPILDI

Tar›mda en önemli girdilerden biri olan mazota 2000-2001 y›llar› aras›nda
yüzde 206, 2001-2002 aras›nda ise yüzde 35 zam yap›lm›flt›r. AK PARTi
iktidar›n›n 2002 Kas›m ay› ile 2003 Kas›m ay› aras›nda mazottaki fiyat art›fl›
ise sadece yüzde 9 oran›nda olmufltur. 2003-2004 y›llar›nda Irak Savafl›’n›n
etkisiyle dünya petrol fiyatlar›ndaki yükselifl nedeniyle mazottaki art›fl
yüzde 32 oran›nda gerçekleflmifltir.

AK PARTi iktidar› bu süre içinde çiftçilerimize 640 trilyon TL tutar›nda
mazot deste¤i ödemesi yapm›fl ve mazot fiyatlar›ndaki art›fl›n çiftçilerimize
olabildi¤ince az yans›mas›n› sa¤lam›flt›r.
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640 TR‹LYONLUK MAZOT  YARDIMI

KOOPERAT‹FLERE  SA⁄LANAN DESTEK

2002 2004

50 KOOP.

234 KOOP.

22 TR‹LYON TL

180 TR‹LYON TL

Ç‹FTÇ‹YE 5.7 KATR‹LYON TL DESTEKLEME YAPILDI

Çiftçilerimiz faizden kurtar›l›p borçlar› yeniden yap›land›r›l›rken tar›msal
desteklemeler de aral›ks›z devam etti. Do¤rudan Gelir Deste¤i ve ucuz
mazot deste¤i de dahil olmak üzere 2003 ve 2004 y›llar›nda tar›m kesimine
yap›lan desteklemelerin tutar› 5.7 katrilyon TL’ye ulaflt›. Bu arada tar›msal
girdilerde KDV oran› yüzde 18’den yüzde 1’e indiri lmifltir.

AK PARTi iktidar› öncesinde topra¤›na, traktörüne, ürününe küstürülen
köylümüz, uygulanan ak›lc› ve sa¤l›kl› politikalar neticesinde yeniden
topra¤›yla buluflma ve bar›flma f›rsat› bulmufltur. Bu kanaatin en sade
kan›t› ülkemizde gerçekleflen traktör sat›fllar›d›r.

1000 “TARIM GÖNÜLLÜSÜ” 3000 OLACAK

K›rsal kesimde yaflayanlar›n gelir seviyelerini yükseltmek amac›yla,
çiftçilerimizi yerinde bilgilendirmek üzere; Ziraat Mühendisi ve Veteriner
Hekimlerden dan›flmanl›k hizmeti sat›n al›nmas› esas›na dayal› “Köy
Merkezli Tar›msal Üretime Destek Projesi” 1 Ocak 2004 tarihinde
uygulamaya konulmufltur. Ülke genelinde 792 Ziraat Mühendisi ve 215
Veteriner Hekim olmak üzere toplam 1007 tar›m gönüllüsü çeflitli köylerde
üreticilerle iç içe hizmet vermektedir. Bu say›n›n 3000’e ç›kar›lmas›
hedeflenmifltir.
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2003 20042002

6.300 ADET

16.000 ADET

30.000 ADET
TRAKTÖR SATIfi RAKAMLARI

Ç‹FTÇ‹YE 5.7 KATR‹LYON TL DESTEK



PR‹M ÖDEMELER‹NDE REKOR ARTIfiLAR

Prim ödemelerinde a¤›rl›k pamuk ve ya¤l› tohumlu bitkilerin üretimine
verilmifltir. Zira her y›l petrolden sonra en önemli döviz ç›k›fl› bu gruptaki
ürünlere olmaktad›r. Uzun vadede ithalat› ortadan kald›racak kalite ve
yeterlilikte ya¤l› tohumlu bitki üretimi hedeflerimiz aras›ndad›r.

2003 y›l› için toplam prim tutar› 282 trilyon lira olmufltur. Bu rakam 2004
y›l› için 2005 y›l›nda ödenmek üzere 600 trilyon liraya ç›kar›lm›flt›r. Prim
ödemelerinin önemli bir bölümü ya¤l› tohumlu bitkilerin yan› s›ra pamu¤a
ayr›lm›flt›r.

HAYVANCILI⁄A 540 TR‹LYON TL KAYNAK

AK PARTi iktidar› hayvan üreticilerinin içinde bulundu¤u olumsuz koflullar›n
düzeltilmesi için önemli tedbirler alm›flt›r. Bu amaçla; 2001 y›l›nda 48,
2002 y›l›nda ise 75 trilyon TL olan hayvanc›l›k destekleri 2003 y›l›nda yüzde
68 art›flla 130 trilyon TL’ye ç›kar›lm›flt›r. 2004 y›l›nda ise bu sektöre
kooperatifler yoluyla yap›lan desteklemelerle birlikte 540  trilyon TL kaynak
aktar›lm›flt›r.
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HAYVANCILI⁄A 540 TR‹LYON TL

2002 2003 20042001

48 TR‹LYON
75 TR‹LYON

130 TR‹LYON

540 TR‹LYON

2003

282 TR‹LYON TL

2004

600 TR‹LYON TL

HASTANELERDE REH‹N TUTULMA AYIBINA SON VER‹LD‹

Hükümetimiz döneminde paras›zl›¤›ndan dolay› yurttafllar›m›z›n hastanelerde
rehin tutulmas› ay›b›na kal›c› olarak son verilmifltir. Yeflil Kart uygulamas›
yeniden düzenlenmifltir. Yeflil kart sahibi vatandafllar›m›z›n tüm tedavileri
hastanelerimizde ücretsiz olarak yap›lmakta ve ilaçlar› devlet taraf›ndan
karfl›lanmaktad›r. Ancak uygulaman›n bu haliyle devam edebilmesi için
yeflil kart sahiplerinin de kötü niyetli kullan›ma imkan vermeyecek özenle
hareket etmeleri gerekmektedir.

SA⁄LIK KURUMLARI TEK ÇATI ALTINA ALINDI

Kamu kesimindeki tüm sa¤l›k birimlerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrine
imkan sa¤layan yasa ç›kar›larak sa¤l›k hizmetleri tek elde birlefltirildi. Bu
sayede daha kaliteli sa¤l›k hizmetinin önü aç›ld›. Sa¤l›k birimlerinde etkinlik
ve verimlili¤i art›racak düzenleme ile tüm vatandafllara diledi¤i hastaneden
yararlanma imkan› getirildi. Daha önce yap›lan bir düzenleme ile de devlet
memurlar›na özel hastanelerden yararlanma imkan› getirilmiflti.

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹

Vatandafl›m›za kendi doktorunu seçme hakk› tan›yan Aile Hekimli¤i
Uygulamas› ile sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmada ça¤dafl normlara
ulaflman›n önü aç›ld›.

‹LAÇTA ORTALAMA % 30 ‹ND‹R‹M YAPILDI

1 Mart 2004 tarihinden itibaren ilaçta KDV oran› % 8’e indirilmifltir. Böylece
950 çeflit ilaçta % 1 ila % 80 aras›nda mutlak indirim sa¤lanm›flt›r.
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle de tüm sa¤l›k ürün ve hizmetlerinde KDV
yüzde 8’e çekilmifltir. ‹laç Fiyat Kararnamesi yeniden düzenlenerek tüm
ilaçlarda ortalama oran› yüzde 30’a ulaflan indirimler sa¤land›. ‹laç fiyatlar›nda
haftal›k zam dönemleri geride kald›, indirimler bafllad›. Nereden nereye…
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‹LAÇTA % 30 ‹ND‹R‹M YAPILDI



ÇEVRE VE ORMAN DUYARLILI⁄I

AK PARTi iktidar›n›n görevi devrald›¤› güne kadar kat›l›mc›l›k ve çok yönlü
faydalanmadan uzak, halk› ikinci planda tutan yasakç› bir anlay›flla sürdürüle
gelen çevre ve do¤al kaynaklar›n yönetilmesi anlay›fl› de¤ifltirilmifl, do¤al
kaynaklar›m›z›n korunarak kullan›lmas› ve insanl›¤›n yarar›na sunulmas›
temel prensibimiz olmufltur.

A⁄AÇLANDIRMA HAMLES‹

“Kendi Orman›n› Kendin Kur” prensibinden hareketle özel a¤açland›rma
miktar› art›r›lm›flt›r. 2002 y›l› sonuna kadar 33.900 Ha. Özel a¤açland›rma
yap›lmas›na karfl›l›k son iki y›lda yaklafl›k 10.000 Ha. özel a¤açland›rma
yap›lm›flt›r.

Halk›m›za a¤aç ve orman sevgisini afl›lamak amac›yla  2004 y›l›nda 5
milyon fidan ücretsiz olarak da¤›t›lm›flt›r. Devlet ormanc›l›¤›ndan millet
ormanc›l›¤›na geçiflin  en önemli aya¤› olan özel a¤açland›rma çal›flmalar›
teflvik edilmifltir.

2003 y›l›nda 110 bin hektar, 2004 y›l›nda 130 bin hektar sahada orman
kurma çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Son 10 y›ll›k dönemde; Y›ll›k ortalama yang›n say›s› 2.063 adet, yanan
saha miktar› 12.852 hektar, bir yang›nda ortalama 6,2 hektar orman alan›
yanm›fl iken, 2004 y›l› Ekim ay› sonu itibariyle; 1.661 adet yang›n sonucu
4.810 hektar alan yanm›fl, bir yang›nda zarar gören alan miktar› ortalama
2,9 hektara düflmüfltür.
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KENT ORMANLARI

Büyükflehirlerin etraf›ndaki çevre ormanlar› halka aç›lm›fl, Türkiye’de ilk
kez “Kent Ormanlar›” oluflturulmufltur. ‹lk etapta 12 ilde hizmete aç›lan
kent ormanlar›n›n ülke geneline yay›lmas› için çal›flmalar devam etmektedir.
Ayr›ca orman içi mesire yerleri ve benzer alanlar›n say›s› art›r›lm›fl, tüm
e¤itim kamplar›m›z özellefltirerek halka aç›lm›flt›r.

ORMAN KÖYLÜSÜ ‹LE ELELE VERD‹K

Orman köylülerine; yap›lan istihdam ile kanuni haklarda yap›lan
sübvansiyonlar sonucunda 2003 y›l›nda 484,5 trilyon TL., 2004 y›l›nda ise
623 trilyon TL. katk› sa¤lanm›flt›r. Orman köylüsüne ferdi kredi ve kooperatif
kredisi olarak 2003 y›l›nda 23 trilyon, 2004 y›l›nda ise 35 trilyon lira  destek
sa¤lanm›flt›r. Orman köylüsünün kalk›nd›r›lmas›na yönelik çal›flmalarda
daha etkin olunmas› amac›yla “bir havza bir ürün” projesinin uygulamaya
konulmas› için çal›flmalar tamamlanm›flt›r.

2003 20042003

485 TR‹LYON

2004

623 TR‹LYON

23 TR‹LYON
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KRED‹S‹
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KOOP. KRED‹S‹

KÖYLÜ ‹LE ELELE VERD‹KA⁄AÇLANDIRMA HAMLES‹
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13 M‹LYAR $ TUR‹ZM GEL‹R‹

AK PARTi iktidar›yla bir istikrar ve huzur ülkesi olan Türkiye’ye gelen turist
say›s› ülkemizin her geçen gün yükselen itibar›yla birlikte art›yor. 2004
y›l›nda Türkiye’yi ziyaret eden 17 milyon turist 13 milyar dolar turizm geliri
b›rakarak iyi izlenimlerle ülkemizden ayr›ld›. Türkiye di¤er sektörlerde
oldu¤u gibi turizmde de 2004 y›l›n› rekorlar y›l› olarak geride b›rakt›. 2005’te
hedef  20 milyon turist a¤›rlamak, 15 milyar turizm geliri sa¤lamak ve yeni
rekorlara koflmak…

KORSAN YAYINA CEZA

Fikir ve sanat eserlerine yönelik en ciddi tehdit olarak alg›lanan korsan
yay›nla mücadelede yasa deste¤i sa¤land›. Sokak çetelerinin fikir ve sanat
eserlerini istismar›n› önlemeyi amaçlayan düzenleme 12 Mart 2004
tarihinde yürürlü¤e girdi. Yasayla fikir ve sanat eserlerini yasa d›fl› yollardan
kopyalayan ve pazarlayanlara a¤›r para ve hapis cezalar› getirildi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DEVAM

Kamu ve özel sektör bankalar›ndaki vurgun ve soygun dönemi AK PARTi
iktidar› ile son bulmufltur. Geçmifl dönemlerde göz yumularak millete
fatura edilen soygunlar›n hesab› sorulmakta, soyguncular adalete sevk
edilmektedir.

Yönetimde aç›kl›k ve fleffafl›k prensibi siyasetin her alan›na hakim k›l›nm›fl
halk›n mal›n› ve eme¤ini çalanlara göz açt›r›lmam›flt›r. Hangi dönemde
kimler taraf›ndan yap›l›rsa yap›ls›n, AK PARTi iktidar› soygunlar›n üzerine
sonuna kadar gitmeye, sorumlular›n› adalete intikal ettirmeye ve yolsuzluk
lekesini Türk siyasetinin üzerinden tümüyle silmeye kararl›d›r.

13 M‹LYAR $ TUR‹ZM GEL‹R‹
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BAfiBAKAN ERDO⁄AN’DAN 2 YILDA 47 ÜLKEYE 87 Z‹YARET

Türkiye son iki y›l içinde yo¤un bir diplomasi trafi¤ine sahne oldu. Birçok
devlet ve hükümet baflkan›, baflbakan ve d›fliflleri bakan› ülkemizi ziyaret
ederken, Baflbakan Erdo¤an da iki y›ll›k süre içinde 47 ülkeye toplam 87
ziyaret gerçeklefltirdi. Baflbakan Erdo¤an, yapt›¤› bu ziyaretlerle toplam
362 bin 85 km yol kat etti. Bu, dünyan›n çevresini tam dokuz kez dolaflmaya
eflde¤er bir rakam.

‹kili iliflkileri gelifltirmeye ve ülkeler aras›ndaki ticaret hacmini artt›rmaya
yönelik olarak gerçeklefltirilen bu ziyaretlerin büyük bir bölümüne Türk
ifladamlar› da kat›ld›. Temaslar›n sonucunda birçok yabanc› firma ülkemizde
yat›r›m yapmaya karar verirken, Türk ifladamlar› da önemli projelere imza
atma f›rsat› buldu.

TÜRK‹YE KAPILARINI YEN‹DEN DIfi DÜNYAYA AÇTI

Türkiye iç politikada ve ekonomide yakalad›¤› istikrar ortam›yla özgüvenini
yeniden kazanm›fl ve kap›lar›n› yeniden dünyaya açm›flt›r. “Düflman de¤il,
dost kazan” anlay›fl›yla hareket eden hükümetimiz, mevcut olan iliflkileri
gelifltirmek, y›llard›r ask›ya al›nan iliflkilere ise ivme kazand›rmak için h›zl›
bir diplomasi trafi¤i yürütmüfltür. Baflta komflu ve bölge ülkeler olmak
üzere dünyan›n bir çok ülkesi ziyaret edilmifl, siyasi ve ekonomik iliflkilerin
gelifltirilmesi için önemli anlaflmalar imzalanm›flt›r.

DIfi POL‹T‹KADA 2 YIL



TAR‹H‹ Z‹YARETLER

Tarihi önem arz eden bir çok temas da yine AK PARTi iktidar› döneminde
gerçekleflmifltir.

Komflu ülkelerle iliflkilerde yeni bir sayfa açan AK PARTi Genel Baflkan›
ve Baflbakan R. Tayyip Erdo¤an, 16 y›l aradan sonra Yunanistan’›, 51 y›l
aradan sonra ise Türk az›nl›¤›n yaflad›¤› Bat› Trakya’y› ziyaret eden ilk Türk
Baflbakan› olmufltur

Rusya’ya D›fliflleri Bakan› düzeyinde ilk ziyaret de 8 y›l aradan sonra
AK PARTi iktidar› ile gerçeklefltirilmifl, bafllayan yeni diyalog sürecinin
ard›ndan iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 2004 y›l› içerisinde 10 milyar
dolar› aflan rekor bir seviyeye ç›km›flt›r.

Rusya Devlet Baflkan› Putin’in Aral›k 2004’te ülkemize gerçeklefltirdi¤i ve
30 y›ldan bu yana bir ilk teflkil eden ziyaret, temaslar›n sonunda imzalanan
“Dostlu¤un ve Çok Boyutlu Ortakl›¤›n Derinlefltirilmesine ‹liflkin Ortak
Deklarasyon”un da ortaya koydu¤u üzere, ikili iliflkilerin ve ortak ç›karlara
hizmet edecek iflbirli¤inin daha da gelifltirilmesi yolunda önemli bir ad›m
olmufltur.

Baflbakan Erdo¤an’›n Türk Ticaret Merkezi’nin aç›l›fl›n› yapmak üzere Ocak
2005’te Moskova’ya gerçeklefltirdi¤i ziyaret ve buradaki temaslar› da, ikili
iliflkilerin ve iflbirli¤inin gelifltirilmesi için yeni bir f›rsat teflkil etmifltir.
Ziyaret s›ras›nda ekonomik alanda ve özellikle enerji sektöründe iflbirli¤inin
gelifltirilmesi hususu ön plana ç›km›flt›r.
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TÜRK‹YE’N‹N ‹T‹BARI ARTTI

Devrim niteli¤inde at›lan ad›mlar dünya kamuoyunda “Sessiz Devrim”
olarak adland›r›lmaya bafllanm›fl, Türkiye dünyan›n ilgi oda¤› haline gelmifltir.
Birçok ülke y›llar sonra ikili iliflkilerde yeni bir sayfa açmak üzere Türkiye’ye
üst düzey temaslar gerçeklefltirmifltir. Suriye Devlet Baflkan› 57 y›l aradan
sonra, Rusya Devlet Baflkan› ise 30 y›l aradan sonra Türkiye’ye gelmifl,
y›llard›r ask›ya al›nan ikili iliflkilerin gelifltirilmesi yolunda tarihi ad›mlar
at›lm›flt›r.

Türkiye adeta medeniyetlerin bulufltu¤u bir köprü konumuna gelmifl,
uluslar aras› önemli toplant›lara ev sahipli¤i yapmaya bafllam›flt›r. Dünyan›n
en büyük zirvesi olarak nitelendirilen NATO Zirvesi, ‹KÖ Toplant›s›, OECD
Bakanlar Konferans› ve Avrupa Akdeniz Ticaret Bakanlar› Konferans› 2004
y›l›nda ülkemizde gerçeklefltirilmifl ve dünya kamuoyu taraf›ndan yak›ndan
takip edilmifltir.

DÜNYANIN HER YANINDAYIZ

D›fl politikada bölgesel bir kapanma yerine tüm dünyaya aç›lma stratejisi
izleyen Türkiye, stratejik ittifaklar›na ve müttefikleriyle olan iliflkilerine de
özel bir önem ve a¤›rl›k veriyor. AB ile olan iliflkilerimizin yan›nda ABD ve
‹ngiltere ile olan iyi iliflkilerimiz de tüm uluslar aras› zeminlerde güven ve
iflbirli¤ine dayal› olarak güçlendiriliyor. ABD ve ‹ngiltere ile gerek liderler
gerekse hükümetler düzeyinde sürdürülen sayg›n birliktelikle, var olan
askeri ve stratejik iflbirli¤i alanlar›n›n yan›nda siyasi ve ekonomik iflbirli¤i
imkanlar›n›n da art›r›lmas› yönünde ad›mlar at›l›yor.
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AB HEDEF‹NE B‹R ADIM DAHA YAKLAfiTIK

Türkiye’nin son iki y›lda gerçeklefltirdi¤i reformlar ve tam üyelik yolundaki
kararl›l›¤›m›z, yürütülen h›zl› mekik diplomasisi ile Avrupa Birli¤i üye
ülkelerine aktar›lm›flt›r. Baflbakan›m›z bu yo¤un diplomasi trafi¤i ile AB
üye ülkelerinin hepsini ziyaret eden tek Baflbakan olarak tarihe geçmifltir.
Bu çabalar sonucunda Türkiye 41 y›l boyunca zorlad›¤› Avrupa Birli¤i
kap›s›n› açm›fl ve tam üyelik yolunda önemli bir ad›m atm›flt›r. Hükümetimiz,
Türkiye’nin ç›karlar›n› ve hassasiyetlerini gözeterek bu yolda kararl›l›kla
yürümeye devam edecektir.

KOMfiU ÜLKELERLE YEN‹ B‹R DÖNEM

Türkiye’nin komflular›yla iliflkilerini gelifltirmesi, etraf›m›z› çevreleyen
bölgelerde bar›fl ve istikrar kufla¤› oluflturulmas› AK PARTi iktidar›n›n d›fl
politikada önemli hedefi olmufltur. Tüm komflu ülkeler ziyaret edilmifl,
iliflkilerin gelifltirilmesi için önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Bugün Yunanistan,
Bulgaristan ve Romanya’yla iliflkilerimiz geçmifl y›llarda hayal edilemeyecek
seviye ulaflm›flt›r. ‹ran ve Suriye ile iliflkilerimizde iflbirli¤i zemininde yepyeni
bir sayfa aç›lm›flt›r. Azerbaycan ve Gürcistan’la mevcut olan iyi
münasebetlerimiz daha da gelifltirilerek sürdürülmüfltür. Ermenistan ile
düzenli temaslar kurulmufl, sorunlar›n çözümü için diyalog ortam›
sa¤lanm›flt›r. Asya Cumhuriyetleri ile de yo¤un ve s›cak bir iliflki sürecine
girilmifltir. Türkiye uzak komflular› ve Ortado¤u ülkeleri ile karfl›l›kl› temaslar›n›
güven ve iflbirli¤i ortam› içinde sürdürmektedir.
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BARIfiA KATKIMIZ DEVAM ED‹YOR

BÖLGEDE YAfiANAN GEL‹fiMELERE DUYARSIZ KALINMADI

Bu temaslar gerçeklefltirilirken bölgede ve dünyada yaflanan s›cak
geliflmelere de duyars›z kal›nmam›fl, sorunlar›n çözümü için aktif rol
al›nm›flt›r. Özellikle Ortado¤u’da yaflanan geliflmeler yak›ndan takip edilmifl,
bölgeye yap›lan ziyaretlerde Türkiye’nin bar›fl sürecine katk›da bulunmaya
haz›r oldu¤u mesaj› verilmifltir.

Türkiye, komflumuz Irak’ta yaflanan geliflmeleri de ihtiyatla takip etmifltir.

‹stikrar›n yeniden tesisi, toprak bütünlü¤ünün ve ülke birli¤inin korunmas›,
toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir hükümetin kurulmas› ve ülkenin
yeniden imar›na katk› sa¤lamak için Irak ve komflular› aras›ndaki istiflare
mekanizmas›nda öncü rol oynam›flt›r.

Bu süreç çerçevesinde bugüne kadar yedi toplant› düzenlenmifl, Irak’a
komflu ülkeler ve bölge D›fliflleri Bakanlar›,  ‹stanbul’da düzenlenen ‹KÖ
D›fliflleri Bakanlar› Konferans›’nda konuyu de¤erlendirme f›rsat› bulmufltur.
Türkiye, bütünlü¤ünü koruyan, terörden kurtulmufl, kendisiyle ve
komflular›yla bar›fl›k, uluslararas› topluma tam olarak tekrar entegre olmufl
demokratik bir Irak’ta, bar›fl, istikrar ve güvenli¤in süratle tesis edildi¤ini
görmeyi arzulamaktad›r.



KIBRIS’TA YEN‹ B‹R DÖNEM

Türkiye’nin soruna kapsaml› bir çözüm bulunabilmesi amac›yla Ada’daki
taraflar aras›nda müzakerelerin yeniden bafllat›lmas› yönünde üstlendi¤i
diplomatik giriflimle  birlikte, K›br›s konusu geçti¤imiz y›l uluslararas›
toplumun gündeminin üst s›ralar›na yerleflmifltir.

Türkiye taraf›ndan çözüm yolunda sergilenen siyasi kararl›l›k, BM Genel
Sekreteri’nin yeni bir giriflimde bulunmas›na giden yolu açm›flt›r. Söz
konusu giriflimin ard›ndan BM himayesinde yo¤un müzakere turlar›
bafllat›lm›fl, haz›rlanan çözüm plan›n›n nihai  metni, adada taraflara efl
zamanl› olarak iletilmifl ve ayr› referandumlarla halklar›n onay›na sunulmufltur.

Referandumlar›n›n sonuçlar› K›br›s sorunu aç›s›ndan yeni bir dönem
bafllatm›flt›r. Uluslararas› toplum, çözüm yolundaki desteklerini cesaretle
ortaya koyan K›br›sl› Türklerin, BM Genel Sekreteri’nin raporunda da
belirtildi¤i üzere, asl›nda “sadece plan› de¤il çözümün kendisini de
reddeden” K›br›sl› Rumlar›n olumsuz karar› nedeniyle, haks›z yere
cezaland›r›lmamalar› gerekti¤ini kaydetmifltir.

Türkiye ve KKTC, K›br›s sorununun  BM gözetimi alt›nda kal›c›, kapsaml›
ve siyasi eflitli¤e dayal› bir ortakl›k temelinde çözüme ulaflt›r›lmas› yönündeki
çal›flmalar› desteklemeye devam etmektedir. Türkiye’nin bu yöndeki
çabalar› önümüzdeki dönemde de aktif biçimde sürdürülecektir.
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‹NSAN‹ YARDIMLAR

Bölgede ve dünyada bar›fl ve huzur ortam›n›n tesisi için sorumluluk bilinciyle
hareket eden ve aktif bar›fl süreçlerinde yer alan Türkiye, insani yard›m
konusunda da ayn› duyarl›l›kla hareket etmifltir. Bunun en son göstergesi
Güney Asya’da yaflanan tsunami felaketinin ard›ndan bölgeye yap›lan
yard›mlard›r. Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaflan AK PARTi Genel
Baflkan› ve Baflbakan R. Tayyip Erdo¤an, bölgeye giderek felaketten
etkilenen befl ülkede incelemelerde bulunmufl, maddi yard›mlar›n yan›
s›ra yaralar›n biran önce sar›labilmesi için Türkiye’nin yapabilece¤i di¤er
yard›mlar› tespit etmifltir. Bölgeye Baflbakan düzeyinde yap›lan bu ilk
ziyaret, Türkiye ile bölge ülkeleri aras›ndaki iliflkilerde de yeni bir dönem
bafllatm›flt›r.

Türkiye, ayd›nl›k gelece¤ine geçen y›llardan daha emin ad›mlarla
yürüyecektir. Çünkü, halk›m›z›n emaneti emin ellerdedir...

‹KÖ GENEL SEKRETERL‹⁄‹

Medeniyetler aras›nda köprü olan Türkiye, bir yandan Avrupa Birli¤i yolunda
önemli bir yol kat ederken, di¤er yandan ‹slam Konferans› Örgütü ile
iliflkilerine de yeni bir ivme kazand›rm›flt›r. 2004 y›l›nda ‹stanbul’da
gerçeklefltirilen ‹KÖ Zirvesi’nde Genel Sekreterlik görevine ilk kez bir Türk
seçilmifltir.

‹NSAN‹ YARDIMLAR
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TBMM GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

• Millet ad›na egemenlik hakk›n› kullanan Türkiye Büyük Millet 673 günde
528 kanun ç›kard›. 32 araflt›rma önergesi için 16 komisyon denetim
çal›flmas› yapt›. 911 oturumun müzakere zab›tlar› 68 bin 567 sayfa tuttu.

• 3,5 y›l süren, 2 hükümetli, 5 partili 21 nci Dönem Parlamentosu 388, 3
y›l 3 ay süren 5 partili 5 hükümetli 20 nci Dönem Parlamentosu 226
kanun ç›kard›¤› göz önüne al›n›rsa; AK PARTi’nin halk›m›z›n teveccühü
ile ço¤unlukta oldu¤u 22 nci Dönem Parlamentosu, henüz iki y›l›n› yeni
doldurmuflken 528 kanunun alt›na imza koydu.

• Bu çal›flmalar› ile 22. Dönem Meclisimiz, % 75’lik kanunlaflma oran›yla
en yüksek performans› yakalam›fl bulunmaktad›r. Zira  Meclis, 19 ncu
dönemde % 15.6, 20 nci dönemde % 37, 21 nci dönemde ise % 51,5
kanunlaflma oran› sa¤layabilmiflti.

• Yar›m as›rl›k çok partili demokratik hayat›m›z›n sessiz devrimlerini bu
dönemde biz gerçeklefltirdik:

• Anayasa’da gerçeklefltirilen de¤iflikliklerle ölüm cezas› Anayasa metninden
ç›kart›lm›fl, kanun önünde kad›n ve erke¤in eflit haklara sahipli¤i
vurgulanm›fl, uluslararas› anlaflmalar iç hukukun bir parças› haline
getirilmifl,  yurtiçinde ve d›fl›nda birçok elefltirilere maruz kalan Devlet
Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kald›r›lm›fl ve böylelikle bir Devlet Politikas›
olarak yürütülen ‘Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin
Türkiye Ulusal Program›’ çerçevesine uyumlu hareket edilmifltir.

E G E M E N L ‹ K  K A Y I T S I Z
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• Devrim niteli¤inde bir düzenleme yap›larak, Mahalli ‹dareler Reformu ile
Merkezi Yönetimin yetkileri kademeli olarak yerel inisiyatife, yani milletin
bizzat kendisine devredilmifltir.

• Bunun yan› s›ra, Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda ç›kan baz› kanunlar
de¤ifltirilerek, ça¤›m›z›n hukuk normlar›na uyumlu hale getirilmifltir;  Türk
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza ‹nfaz Kanunu’yla
ça¤›n yeni anlay›fl ve ihtiyaçlar›na uygun olarak adalet mekanizmas›na
etkinlik ve ifllerlik sa¤lanm›flt›r. Kamu Mali Yönetimi’nden Bilgi Edinme’ye,
Elektronik ‹mza’dan Spor Müsabakalar›nda fiiddet ve Düzensizli¤in
Önlenmesi’ne, ‹fl Kanunu’ndan Kaçakç›l›kla Mücadele’ye kadar 40’dan
fazla Temel Kanun ile hukuk düzeni adeta yeniden tesis edilmifltir.

• Vergi Bar›fl› Kanunu ile mali bar›fl›n tesis edilmesi amaçlanm›fl;
mükelleflerin s›k›nt›lar› azalt›l›rken rekor ödemelerle vergi gelirlerinde de
art›fl sa¤lanm›flt›r.

• Bir çok ülke ve kuruluflla çeflitli konularda imzalanan 316 uluslar aras›
sözleflmeden 245’i Meclisimiz taraf›ndan kabul edilerek onaylanm›flt›r.

• Siyasi partilerin kapat›lmas› güçlefltirilerek, düflüncenin önündeki engeller
kald›r›lm›fl  farkl› dil ve lehçelerle yay›n yap›lmas›na imkan sa¤lanm›fl,
iflkence ve kötü muamele ile mücadelede büyük hamleler yap›lm›flt›r.

• Bütün bu geliflmelerle, demokrasi ve insan haklar› alan›ndaki k›sa sürede
elde edilen kazan›mlar iç ve d›fl çevrelerde dikkat ve takdirle izlenmifltir.

fi A R T S I Z  M ‹ L L E T ‹ N D ‹ R
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19. DÖNEM 20. DÖNEM 21. DÖNEM 22. DÖNEM

Hükümetin TBMM’ye sevketti¤i tasar›lar
TBMM’de yasalaflan tasar›lar

194

609

226

753

388

704

528



• Yaln›zca 22 nci Dönemde Dilekçe Komisyonuna yap›lan 7346 baflvuru,
milletin,  Meclisi’ne olan ümit ve beklentisinin artt›¤›n› göstermektedir.
Yap›lan tüm araflt›rmalar TBMM’ye ve siyasi partilere duyulan güvenin
son iki y›l içinde önemli ölçüde artt›¤›n› göstermektedir. AK PARTi
ikitidar›n›n Meclis’te ve Hükümet’te ortaya koydu¤u çal›flmalar›n bu
tablonun oluflumuna katk›s› tart›fl› lmayacak kadar aç›kt›r.

• Yolsuzluklar›n sebepleri ile sosyal ve ekonomik boyutlar›n›n araflt›r›lmas›,
AK PARTi iktidar›yla 22. Dönem Meclisinin ilk iflleri aras›nda yer alm›flt›r.
iktidar ve muhalefete mensup 12 milletvekilinin, 50 uzmanla, 5 ayr› alt
komisyon oluflturarak, aralar›nda baflbakan, bakan ve üst düzey
bürokratlar›n da bulundu¤u 51 kifliyi, 120 saat dinleyerek, haz›rlad›¤›
1735 sayfal›k rapor, Cumhuriyet tarihinin en kapsaml› araflt›rmas› olmufltur.
Cumhuriyet Savc›l›¤›na 16 ayr› suç duyurusunda bulunulurken, bu
kapsaml› rapordan hareketle kurulan 5 ayr› soruflturma komisyonu da
ayn› titizlikle çal›flarak 5 eski bakan ve bir eski baflbakan› Yüce Divan’a
sevk etmifltir.

• Aralar›nda; yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z›n, orman köylülerinin
sorunlar›n›n, sporda fliddet, flike, rüflvet ve haks›z rekabet iddialar›n›n
araflt›r›lmas› amac›yla kurulanlar›n da bulundu¤u toplam 16 ayr› araflt›rma
komisyonu ile millet ad›na denetim yap›lm›flt›r. 6 komisyon halen
araflt›rmas›n› sürdürmektedir.

• Büyük Millet Büyük Meclisi, denetim faaliyetlerinde de hiç h›z kesmemifltir.
Bu do¤rultuda, Hükümet üyelerine genel ve bölgesel nitelikte yöneltilen
toplam 6327 soru önergesinin 4249’u cevapland›r›lm›flt›r, kalanlar da
meclis gündemindedir.
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Türkiye
Yolun Ac›k


