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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüş-
mesinin ardından yaptığı açıklamada, 11 
Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Sezer tara-
fından kendisine tevdi edilen 59. Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini kurma göreviyle 
alakalı olarak Bakanlar Kurulu listesini 
takdim ettiğini ve Sezer’in de listeyi kabul 
ederek başbakanlık görevini tevdi ettiğini 
bildiriyordu. 

Cumhurbaşkanı ile 
Görüşmesinin Ardından Yaptığı 

Basın Açıklaması

Ankara | 14 Mart 2003
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‘‘58. Hükümet ile yeni hükümetin bakan-
larında çok az değişiklik var. Bunun özel 
bir sebebi var mı?’’ sorusuna, Erdoğan, ‘‘Şu 
anda bildiğiniz gibi yaklaşık 4 aylık bir ka-
bine var. Bu kabine AK Parti hükümetidir. 
Dolayısıyla burada böyle köklü herhangi 
bir değişikliğe gitmek gerekmiyordu. 
Yaptığımız müzakereler neticesinde de 
sadece kabinedeki daha önce verilmiş olan 
sözümüzün gereğini yerine getirdik. Bu 
yeterli’’ karşılığını veriyordu. Bir başka 
soru üzerine de Erdoğan, hükümet progra-
mının hafta içinde TBMM’de okunacağını 
bildiriyordu. 

Erdoğan, görevi 58. Hükümet’in Başbakanı 
Abdullah Gül’den devralırken, Başbakan-
lık makam katının bulunduğu koridorda 
gerçekleştirilen törende yaptığı konuşma-
da, 59. Cumhuriyet Hükümeti’nin bütün 
vatandaşların hükümeti olacağını, hiçbir 
ayrımcılığa ve gerginliğe prim vermeyece-
ğini belirtiyordu. ‘‘Milletimizin birliği, dir-
liği, selameti adına taş üstüne taş koymuş 
tüm Cumhuriyet hükümetlerine, milletim 
adına teşekkür ediyorum. Birinci görevim, 
milletime hizmet ve devletimizin itibarını 
yükseltmek olacaktır’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, ‘‘millete’’ hitap ederek şunları 
söylüyordu:

‘‘Güven istiyorsunuz, istikrar istiyorsu-
nuz, kardeşlik istiyorsunuz. Size hizmet 
verecek bir devlet, itibarlı bir ülkenin va-
tandaşı olmak istiyorsunuz. Açlık çeken 
komşunuz olmasın istiyorsunuz. Hastane 
ve banka kuyruklarında perişan olan yaş-
lılar görmek istemiyorsunuz. Ülkemizin 
kaynakları heba edilmesin istiyorsunuz. 

Bunları yerine getirmek, size layık olmak 
da bizim borcumuzdur. 59. Cumhuriyet 
Hükümeti, bu borcun idrakinde olarak bü-
tün gücüyle çalışacaktır. 59. Cumhuriyet 
Hükümeti, bütün vatandaşlarımızın hükü-
meti olacaktır. 59. Cumhuriyet Hükümeti, 
hiçbir ayrımcılığa, gerginliğe prim verme-
yecektir. Milletçe yeni ufuklara yönelece-
ğiz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek 
için çok çalışmak mecburiyetinde olduğu-
muzu biliyoruz.’’

Vatandaşlardan kendilerine güvenme-
lerini isteyen Erdoğan, ‘‘Bu süreçte kısır 
gerilimlerden medet umanlar yalnız kala-
caklardır’’ diyordu. 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 59. 
Hükümet, şu isimlerden oluşuyordu:

Başbakan: Recep Tayyip Erdoğan  
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: 
Abdullah Gül  
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: 
Abdüllatif Şener  
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: 
Mehmet Ali Şahin  
Devlet Bakanı: Mehmet Aydın  
Devlet Bakanı: Beşir Atalay  
Devlet Bakanı: Ali Babacan  
Adalet Bakanı: Cemil Çiçek  
Milli Savunma Bakanı: Vecdi Gönül  
İçişleri Bakanı: Abdülkadir Aksu  
Maliye Bakanı: Kemal Unakıtan  
Milli Eğitim Bakanı: Hüseyin Çelik  
Bayındırlık Bakanı: Zeki Ergezen  
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ  
Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım  
Tarım Bakanı: Sami Güçlü 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:  
Murat Başesgioğlu  
Sanayi ve Ticaret Bakanı: Ali Çoşkun  
Enerji Bakanı: Hilmi Güler  
Kültür Bakanı: Erkan Mumcu  
Turizm Bakanı: Güldal Akşit  
Orman Bakanı: Osman Pepe  
Çevre Bakanı: Kürşat Tüzmen 

Partisinin Genel Merkezinde gazetecileri 
kabul ederek, soruları cevaplandıran Er-
doğan, dünyada bütün toplumların zor 
dönemlerinin olduğunu ifade ederek, 
Türkiye’nin de Kurtuluş Savaşı’ndan daha 
zor bir dönemde olmadığını kaydediyor-
du. Kabine değişikliğine ilişkin bir soru 
üzerine Erdoğan, hükümetin farklı bir par-
tinin hükümeti olmadığını, eylem planla-
rını daha önceden açıkladıklarını, bunları 
aynen devam ettireceklerini dile getirdi. 

Başbakan Erdoğan, dış ve iç politikalarda 
yaşanan 4 aylık sürecin getirdiği başarıyı 
artırarak devam ettirmeyi temenni ettikle-
rini kaydederek, ‘‘Tabii, dış politikada alı-
nacak kararlarımız, atılacak adımlarımız 
var. Önce içerideki ulusal birliği bir defa 
sağlamamız gerekiyor. Ben, bu dönemde 
ulusal birliğe her zamankinden daha faz-
lasıyla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. 
Bu konuda medyaya da önemli görevler 
düşüyor’’ diye konuşuyordu. 

Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının bu-
lunduğuna işaret eden Erdoğan, ‘‘Bu eko-
nomik tablo, malum kucağımızda buldu-
ğumuz bir sıkıntı. Bunları da kararlılıkla, 
inançla aşacağımıza inanıyoruz’’ diyordu. 
Erdoğan, bir soru üzerine, umutsuzluğu 

yenmek, umutsuz bir dönemi umuda çe-
virmek için göreve geldiklerini, milletin 
bu umudu kendilerinde gördüğü için 
görev verdiğini, Siirt’teki seçimlerin de 
bunun bir göstergesi olduğunu kaydedi-
yordu. 

Erdoğan, bir gazetecinin daha önce ‘‘usta 
kaptan dalgalı denizde belli olur’’ şeklin-
deki sözünü anımsatarak, ‘‘Bu dalgalardan 
birisi acaba tezkere mi?’’ diye sorması 
üzerine, ‘‘O küçük dalgalardan bir tanesi’’ 
cevabını veriyordu. Erdoğan, bir başka 
gazetecinin, olası Irak savaşında ABD’nin 
Türkiye’nin hava sahasını kullanabilmesi 
için yasal değişikliğin yeterli olup olma-
yacağını sorması üzerine de bu konuda 
Meclis’in yetkili olduğunu, TBMM bu 
konuda izin vermedikten sonra bunun ola-
mayacağını söylüyordu. 

Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile 
ilgili politikalarında değişiklik olup olma-
yacağı yönündeki soruyu yanıtlarken de 
AB konusunda bugüne kadar takip ettik-
leri yol ve metot neyse aynı disiplin içinde 
bunu devam ettireceklerini söylüyordu. 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

‘Tabii, Avrupalı dostlar bu sürece nasıl yak-
laşırlar bilemem. Daha önce de açıkladım. 
Avrupa Birliği, bizi kabul etse de etmese de 
biz insanımızın yaşam standartlarını yük-
seltmek için Kopenhag kriterleri içinde 
yer alanları ki -buna ben Ankara kriterleri 
diyorum- biz hayata geçireceğiz. Biz, onun 
için dördüncü ve beşinci anayasa paketle-
rini geçirdik. Şimdi de altıncı paketin ha-
zırlıkları devam ediyor. Bu düzenlemeleri 
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sadece insanımızın yaşam standardını o 
standartlara çıkarmak için yapıyoruz.’’ 

Erdoğan, Türkiye’nin Ankara’da oturarak 
yönetilemeyeceğini ifade ederek, ‘‘Bu dö-
nem, yatırım dönemi olacak. Özellikle de 
Türkiye genelinde vaadimiz olan 15 bin 
kilometrelik bölünmüş yol ki yarın Mani-
sa-Akhisar bölümünün temelini atacağız. 
Bunun dışında en yakın zamanda valileri-
mizi toplayacağım. Bütün illerde bu mev-
simle beraber büyük bir atağa geçecek. 
Türkiye’yi şantiyeye çevireceğiz. Tüm bu 
yol çalışmalarını devletin bütün imkan-
larını kullanarak yapmaya başlayacağız. 
Böylece, 15 bin kilometrelik sözümüzü 
gerçekleştirmiş olacağız’’ diyordu.

Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin (AİHM) terör örgütünün eleba-
şı Abdullah Öcalan ile ilgili kararını nasıl 
değerlendirdiğinin sorulması üzerine de 
‘‘Zaten ilgili bakanlıklarımız, gerekli açık-
lamayı yaptı. Ama, şunu söyleyebilirim; 
benim ondan önce müracaatım olduğu 
halde benim kararım gelmedi. Daha sonra 
olduğu halde bu karar çıkmıştır. Dolayısıy-
la siyasidir’’ şeklinde konuşuyordu. Erdo-
ğan, ‘‘AİHM’deki davanızdan vazgeçecek 
misiniz?’’ sorusunu yanıtlarken de ‘‘Kesin 
bir şey söylemeyeyim ama vazgeçebilirim. 
Çünkü, böyle bir siyasi kararı gördükten 
sonra benimki hemen hemen 3 yılı buldu. 
Bunun beklemesinin anlamı yok. Şu anda 
vazgeçmeyi düşünüyorum. Avukatlarımla 
da görüşeceğim’’ diyordu. 
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59. Hükümet’in Programı, 18 Mart tari-
hinde TBMM Genel Kurulu’nda Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından okundu. 
Hükümet Programı’na ilişkin görüşmeler 
21 Mart 2003 Cuma günü yapıldı. Güven 
oylaması TBMM’nin 23 Mart 2003 tarihin-
deki 53. birleşiminde gerçekleştirildi. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
kurulan 59. Hükümet, 162 ret oyuna karşı 
350 oy ile güvenoyu aldı. Oylamaya 512 

milletvekili katıldı. Başbakan Erdoğan ta-
rafından okunan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
59. Hükümeti’nin Programı şöyle: 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 

Cumhuriyetimizin 59’uncu, AK Partinin 
ikinci hükümeti adına, aziz milletimizi ve 
bu büyük milletin, siz, değerli vekillerini 
saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime baş-

59. Hükümet Programının TBMM 
Genel Kurulunda Okunması

Ankara | 18 Mart 2003
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larken, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz 
milletimize hizmet etmiş tüm değerlerimi-
zi şükranla anıyorum. Milletimize hizmet 
yolunda taş üstüne taş koymuş her emek 
sahibine, hükümetimin en derin saygılarını 
iletiyorum. 

Bu vesileyle, bugün, yeni bir yıldönümünü 
idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi dolayısıyla 
milletime tebriklerimi arz ediyor, o günden 
bugüne canlarını feda ederek bu toprakları 
anıtlaştıran tüm şehitlerimizin muazzez 
hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hü-
kümet Programımızı, büyük bir destanın 
yıldönümünde Yüce Meclise sunma imkanı 
bulduğumuz için son derece mutlu olduğu-
mu sizlere söylüyorum. 

Bildiğiniz gibi, şu an sizlere okuyacağım 
hükümet programı, sadece 59 uncu Hükü-
metimizin “hükümet etme tekniği”ni değil, 
3 Kasım seçimleri ile Türk siyasal hayatın-
da çok önemli bir değişimi gerçekleştirmiş 
olan partimizin “hükümet etme mantığı”nı 
da ortaya koyacaktır. Dolayısıyla, 58’inci 
Hükümet ile 59 uncu Hükümet arasında 
organik bir devamlılık ve hükümet etme 
mantığı açısından süreklilik vardır. 

Sizlere, hükümet etme tekniğimiz üzerine 
açıklamalar yapmaya girişmeden, parti-
mizin kimliği doğrultusunda, siyasete, 
topluma ve hükümet kavramına nasıl 
yaklaştığımızı açıklamak istiyorum. Bunu 
önemsiyorum; çünkü, bir hükümet hangi 
siyasal yöntemle hükümet edeceğini açık-
lamaya girişmeden önce, nasıl bir siyasal 
perspektife sahip olduğunu açıklamalıdır 

diye düşünüyorum. Bugün isimlendirme 
düzeyinde, iktidarda AK Parti var; ana mu-
halefet partisi olarak ise, Cumhuriyet Halk 
Partisi bulunuyor. 

Bu isimlendirmenin gerisinde ise, iktidarda 
“muhafazakar demokrat” bir partinin oldu-
ğunu, ana muhalefette ise “sosyal demok-
rat” bir partinin olduğunu hatırda tutmak 
gerekir. Bu nedenle, sözlerimize, geleceğin 
siyaseti açısından çok önemli gördüğü-
müz siyasal perspektifimizi açıklamayla 
başlamanın gereğine inanıyoruz. Böylece, 
hükümet etme mantığımızı, Yüce Meclisin 
bilgilerine sunmuş ve aziz milletimize arz 
etmiş olacağız. 

Değerli milletvekilleri… 

AK Parti siyasal kimliğini “muhafazakar de-
mokrat” olarak tanımlamaktadır. AK Parti, 
kendi düşünce geleneğimizden hareketle, 
yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel 
standarttaki muhafazakar siyaset çizgisiyle 
yeniden üretmek amacındadır. Yeni “muha-
fazakar demokrat” çizginin muhafazakar-
lığın genlerine ve tarihi kodlarına uygun 
şekilde, ama, siyaset yaptığımız coğrafya-
nın toplumsal ve kültürel geleneklerine 
yaslanarak ortaya konması Türk siyasetine 
yeni bir soluk getirecektir. AK Parti geçmiş-
ten veya bir medeniyet havzasından siyaset 
çizgisi ödünç almak yerine, kendi düşünce 
geleneğiyle dünya genelinde de test edilen 
bir siyasal tutumu yeniden üretmeyi doğru 
bulmaktadır. 

Bizim, yeni siyaset anlayışımıza zemin olan 
muhafazakar demokrat kimliğimize göre 
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siyaset bir uzlaşı alanıdır. Toplumsal alan-
daki çeşitlilik ve farklılığı siyasal alanda 
da kabul ediyor ve siyasetin taraflarını her 
zeminde uzlaşıya davet ediyoruz. Bize göre 
farklılıklar tabii bir durum ve zenginliktir. 
Toplumsal ve kültürel çeşitlilikler demokra-
tik çoğulculuğun üreteceği tolerans ve hoş-
görü zemininde siyasete bir renklilik olarak 
katılmalıdırlar. Katılımcı demokrasinin de 
farklılıklara temsil olanağı sağlayarak ve si-
yasal sürece katarak kendisini geliştireceği 
düşüncesini esas kabul etmekteyiz. 

AK Partinin muhafazakarlık anlayışı, siya-
sal otoriteyi, hukuki ve siyasi meşruluğun 
ötesinde bir meşruluk temeline oturtmakta 
ve siyasal iktidarın var olan toplumu tanı-
yarak, işlevlerini onun irade ve değerlerine 
uygun olarak yürütmesi gerektiğini belirt-
mektedir. 

Sadece sayısal güce dayanan bir yönetim 
anlayışını benimsemiyoruz. Toplumsal 
mutabakattan güç alan bir siyaset anlayı-
şından yanayız. Bize göre siyasi iktidarın 
en temel dayanağı milli iradenin kabulüne 
mazhar olarak, meşruluğunu milletin genel 
kabulünden almasıdır. Hukuki meşruiyetin 
kaynağı, hiç şüphesiz ki, milletin siyasal 
varoluşunun ifadesi olan Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasıdır. AK Partinin muhafaza-
kar kimliği, siyasal gücün bir kişinin veya 
grubun elinde yoğunlaşmasını destekleyen, 
bireysel ve siyasal özgürlüklere karşı olan, 
siyasal katılımın hemen hemen tüm biçim-
lerini reddeden, baskı ve güç kullanımını 
öngörün dayatmacı siyasal anlayışları red-
detmektir. 

Siyasal otoritenin sınırlandırılması düşün-
cesi, bizim muhafazakarlık temelli siyaset 
kavrayışımızın en ısrarlı olduğu argüman-
lardandır. Bize göre, sınırlandırılmayan, 
keyfiliğe ve hukuksuzluğa olanak sağlayan, 
katılımı ve temsili önemsemeyen, bireysel 
ve kolektif hak ve özgürlükleri hiçe sayan 
totaliter ve otoriter anlayışlar, sivil ve de-
mokratik siyasetin en büyük düşmanları-
dır. AK Parti iktidarı, her türlü dayatmacı, 
buyurgan, tek tipçi, toplum mühendisliğine 
dayanan yaklaşımları sağlıklı bir demokra-
tik sistem için engel olarak görür. Muhafa-
zakar demokrat siyasi kimliğimizin genel 
tutumu, kanun hakimiyeti yoluyla sınırlı 
devleti savunmak, doktriner ve dogmatik 
olandan hoşlanmamak olarak özetlenebilir. 

Bu çerçevede hükümetin rolü, topluma ter-
cihler empoze etme gücünü ele geçirmek 
olmayıp, barışı, anayasal düzeni ve adaleti 
korumakla sınırlıdır. Bize göre, hukuk 
devletinin gereği, siyasal iktidarı ve tüm 
kurumları yasal çerçeveyle sınırlamaktır. 
Ayrıca, devletin ideolojik bir tercihle kendi-
sini dogmatik bir alan olarak tanımlaması, 
savunulmaması gereken bir durumdur. 
Asli fonksiyonlarına çekilmiş, küçük ama 
dinamik ve etkili bir devlet, vatandaşını 
tanımlayan, biçimlendiren, ona tercihler 
dayatan değil, vatandaşın tanımladığı, de-
netlediği ve şekillendirdiği bir devlettir. 

Bize göre, katılımcı demokrasiden yoksun 
siyasal davranışlar, devletin sahip olduğu 
denetim gücüyle ara kurumlarda geniş 
tahribat meydana getirmiş ve özgürlüğü 
büyük ölçüde kullanılamaz hale getirmiştir. 
Bize göre, demokratik bir toplumda sivil 
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toplum örgütleri büyük önem taşırlar. Sivil 
ve özgürlükçü bir ortamın oluşabilmesi ve 
bireyin devlet karşısında korunabilmesi 
buna bağlıdır. AK Parti iktidarı, sivil siya-
seti önemsemekte, siyasette sivil toplumun 
etkisine inanmaktadır. 

Bizim muhafazakar kimliğimizin temel 
felsefi ve siyasal kaygısı, bireyi koruyabi-
lecek bir aile olan toplumsal organizmayı 
sağlıklı ve bir arada tutabilmektir. Bize 
göre bireysel özgürlüğün tam olarak tesis 
edilebilmesi, bireyi soyut, silik ve siyasal 
iktidar karşısında korumasız kılmaktan de-
ğil, onu toplumsal alan içinde sivil ve sosyal 
oluşumlarla teçhiz etmekten geçmektedir. 
Toplumun ve toplumsal değerlerin korun-
ması temel olmalıdır. 

AK Partinin hükümet telakkisi, toplumun 
yapıtaşı olan aile kurumunun sosyalleştir-
me misyonunu kaçınılmaz görmektedir. 
AK Parti hükümeti, kültürel farklılıkları 
saygıyla karşılayarak, demokrasinin ge-
lişimi için, her toplumun kendine özgü 
kurumlarına saygı gösterilmesini savun-
maktadır. Muhafazakarlık bu yönüyle katı 
ve donmuş bir ideolojiden daha çok “de-
mokrat” bir perspektifi temsil etmektedir. 
Bize göre, demokratik siyaset zemini her 
türlü sorunun aktarıldığı, tüm toplumsal 
taleplerin yansıtıldığı ve doğru ile yanlışın 
kendisini test ederek düzeltebilecekleri bir 
zemindir. Türkiye toplumundaki farklılık 
ve çeşitlilikler de çoğulcu demokrasiyi zen-
ginleştirecek unsurlardır. 

Demokrasiyi kabule şayan kılan da, top-
lumsal ve kültürel farklılıkları ve talepleri 

siyasete katabilmesi ve kurulu düzeni da-
yatmacı, ideolojik ve siyasi aşırılıklardan 
korumasıdır. Hükümetimiz, demokratik 
kültürü, siyasetinin ana unsuru olarak gör-
mektedir. Biz, gerilime yol açan söylem ve 
üslubun Türkiye siyasetine bir fayda sağla-
madığını; Türk siyasetinin çatışma, kamp-
laşma ve kutuplaşma yerine, uzlaşı, bü-
tünleşme ve hoşgörü üzerine kurulması 
gerektiğini düşünüyor ve itidalin toplumun 
genel bir talebi olduğuna inanıyoruz. Mu-
hafazakarlık, adalete ve özgürlüğe dayanan 
ideal dünyayı önemser; ama ona götüreceği 
umulan her türlü toplumsal mühendisliği 
reddeder. 

Her siyaset geleneği, zaman tünelinden 
ve tecrübe süzgecinden geçtikten sonra 
ortaya çıkmakta; toplumsallaşabildiği ve 
gerçek hayatla sınanarak halkın kabulüne 
mazhar olduğu anda kalıcı olabilmektedir. 
Bu esasa inanan AK Parti Hükümeti, siyasal 
kimliğiyle, Türk siyasetinin bugününde 
ve geleceğinde ülke ve millet menfaatleri 
çerçevesinde belirleyici olma gayretindedir. 

Sayın milletvekilleri… 

Çok zor şartlar altında göreve gelmiş olan 
Birinci AK Parti Hükümeti, yani 58’inci 
cumhuriyet hükümeti, değerli siyaset ve 
devlet adamı Sayın Abdullah Gül’ün dira-
yetli ve basiretli Başbakanlığıyla bir yandan 
halkımızın birikmiş sorunlarına acil çözüm 
ararken, diğer yandan, bir daha böylesi so-
runlarla karşılaşmamak üzere gerekli yapı-
sal değişiklikleri ve reformları gerçekleştir-
mek için son derece ciddi adımlar atmıştır. 
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AK Parti’nin hükümet etme mantığı genel 
olarak devlet ve toplum arasındaki bağları 
daha güçlü hale getirmeye, siyaset alanını 
kırılganlıktan kurtarmaya, siyasetin itiba-
rını artırmaya ve milletin siyasete güvenini 
yeniden tesis etmeye ve halkın taleplerine 
tam olarak cevap vermeye dönük olarak 
işlemektedir. 

AK Parti, birinci hükümet dönemi, anayasal 
kurumları etkili ve verimli bir şekilde işlet-
mek, milletin hassasiyetlerine tam olarak 
cevap vermek ve piyasalara güven veren 
bir siyaset üretme zemininde örnek teşkil 
edecek bir siyasal dönem olduğu için, hem 
milletimizin takdirlerine mazhar olmuş 
hem de ülkemizin dış dünyadaki itibarını, 
ülkemizin hak ettiği düzeye taşımıştır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 

AK Parti, birinci hükümet döneminde 
olduğu gibi, ikinci hükümet döneminde 
de, yani, ikinci roketleme aşamasında da, 
Türkiye’nin iç siyaset kutuplaşmalarıyla 
zaman kaybetmesine itibar etmeyecektir. 
59 uncu hükümet tarafından, milletimizin 
talebi olan tam demokrasi, eksiksiz temel 
hak ve hürriyetler düzeni, etkili dış politika 
ve uluslararası piyasalarda rekabet gücüne 
kavuşmuş bir üretim yapısı talebine titiz-
likle cevap verilecek ve tüm politikalar bu 
doğrultuda şekillendirilecektir. 

Geçmişte uygulanan yanlış politikalar yü-
zünden, devletin ekonomideki rolü değişen 
koşullara ayak uyduramamış, servetin 
toplum kesimleri ve bölgeler arasındaki da-
ğılımında adalet sağlanamamış ve sağlıklı 

bir özelleştirme gerçekleştirilememiştir. AK 
Partinin, 3 Kasım seçimleriyle tasfiye ettiği 
siyaset, hantal ve merkeziyetçi yapıyı koru-
muş, kendi dar çıkarları ve Türkiye’nin ge-
leceğini yönetme kaygısından uzak siyaset 
biçimleri arasında, birebir bağlantılar kur-
muşlardır. Eski siyaset mantığı ve köhne-
miş siyasi akıl tarafından uygulanan ekono-
mi politikaları başarısızlıkla sonuçlanmış, 
cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomi 
krizleri yaşanmış ve halkımız, görülmemiş 
bir şekilde, yoksulluğa maruz bırakılmıştır. 

Bu acı tablodan kurtulma iradesi, AK Par-
tinin birinci hükümet dönemi olan, seçkin 
58’inci cumhuriyet hükümeti zamanında 
ortaya çıkmış ve milletimizin aktif deste-
ğine muhatap olmuştur. Hükümetimiz, 
ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, eşsiz 
coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları 
ve engin kültür birikimiyle yeni dünyanın 
etkin bir üyesi olma potansiyeline sahip 
olduğuna kesinlikle inanmakta ve bütün bu 
olup bitenleri hak etmediğini düşünmekte-
dir. Hükümetimiz, dürüst, cesur, bilgili ve 
ehliyetli kadroların öncülüğünde, siyaseti 
ve devleti yeniden milletle buluşturmak 
için kapsamlı bir programla, umut ve güven 
dolu bir geleceği yeniden tesis etmek üzere 
yola çıkmıştır. 

Yüce Meclisimize sunduğumuz bu prog-
ram, uzun hazırlıkların ürünü olarak geliş-
tirdiğimiz, ülkemizin ve dünyanın gerçek-
lerinden yola çıkarak şekillendirdiğimiz, 
bütünsel bir anlayış içinde ele aldığımız 
ve ülkemizi gelecekte layık olduğu yere 
taşıyacağına inandığımız temel alanlarda-
ki politikalarımızı içermektedir. Milletin 
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taleplerinin ve maşeri vicdanının yankısı 
haline gelmiş olan AK Partinin hükümet 
etme mantığının bir ifadesi olmakla kıvanç 
duyan hükümetimiz; ekonomik istikrarı 
sağlamış, rekabetçi bir piyasa yapısı oluş-
turmuş, sürdürülebilir kalkınma ortamını 
yakalamış ve ekonomik refahın nimetlerini 
adaletle dağıtan, yoksulluk ve yolsuzlukla 
en etkili şekilde mücadele edildiği ve tüm 
kamu adına görev yapanların yargılanabil-
melerinin önündeki, dokunulmazlık dahil, 
tüm engellerin kaldırıldığı, insanlarımızın 
barış ve refah içinde özgürce yaşadığı, çağ-
daş dünyayla bütünleşmiş, farklılıkların, 
çatışma unsuru olarak değil, zenginlik 
kaynağı olarak görüldüğü, itibarlı, demok-
ratik, dinamik bir millet iradesini hayata 
geçirecektir. Hükümetimizin siyasi varoluş 
sebebi, bu vizyonu gerçekleştirme yolunda 
siyasi iktidarı anayasal çerçevede, milletin 
talimatları doğrultusunda yönetmek ola-
caktır. 

Değerli milletvekilleri… 

Demokratik ülkelerde hukukun evrensel 
ilkelerine saygı, hak arama yollarının açık 
tutulması, kanun önünde eşitlik, bireysel 
veya örgütlü olarak hak ve özgürlüklerin 
kullanılması ve idarenin hukuka bağlılığı-
nın sağlanması temel değerlerdir. Bunlar, 
AK Partinin hükümet etme mantığının da 
olmazsa olmazlarıdır. AK Parti, kamu yö-
netiminde güvenin kalıcı olarak tesis edil-
mesinin yolunun bu değerlerden geçtiğine 
inanmaktadır. 

Hukuk ve adalet anlayışımız gereği, hu-
kukun üstünlüğü içerisinde, devletin, 

topluma ve bireylere dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
aidiyeti gibi sebeplerle ayırım gözetmesi 
söz konusu olmayacaktır. Bu konular etra-
fında ayrımcı politikalar peşinde koşanlar, 
karşılarında, AK Parti hükümetini aşılmaz 
bir engel olarak bulacaklardır. 

Mevzuatımızdaki pek çok yasakçı hüküm-
ler nedeniyle, ülkemiz, hukuk devletinden 
çok kanun devleti görünümü vermektedir. 
İktidarımız süresince tüm çalışmalarımız, 
ülkemiz hukukunu evrensel hukuk ilke-
lerine uygun hale getirmek, temel hak ve 
özgürlükler rejimini evrensel standartlara 
çıkarmak, ülkemizi gerçek anlamda bir hu-
kuk devleti yapmak, hukukun üstünlüğünü 
hakim kılmak ve uluslararası camiada say-
gın bir yer kazandırmak olacaktır. Seçimler-
den başarıyla çıkar çıkmaz, Avrupa Birliği 
turuna çıkmamız ve bu turun neticesinde, 
ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyeliği için 
Aralık 2004 tarihine müzakere için müza-
kere tarihi alma başarısı göstermemiz, bu 
hassasiyetlerimizin tescili olarak ortaya 
çıkmıştır. İnsan haklarının evrensel düzeye 
çıkarıldığı ve kullanıldığı, hukukun üstün-
lüğünün gerçekleştirildiği ve demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla işlediği hukuk 
sistemini oluşturmak için, iktidarımız sü-
resince gerçekleştireceğimiz temel düzenle-
melerden bazıları şunlar olacaktır: 

Artık ülkemize dar gelen yürürlükteki Ana-
yasa yerine, katılımcı ve özgürlükçü, yeni 
bir anayasa hazırlayacağız. Bu anayasanın 
hazırlanmasında, kendi fikirlerimiz kadar, 
muhalefet partilerinin ve tüm toplumsal 
kesimlerin katılımını en etkin biçimde 
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sağlama çabası içerisinde olmaya söz veri-
yoruz. Birtakım hükümleri sürekli değiş-
tirilmek zorunda olan bir anayasa yerine, 
ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa 
yapmak, çocuklarımızın geleceği adına 
yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk-
tur. Yeni Anayasamız, güçlü bir toplumsal 
meşruiyete sahip, başta Avrupa Birliği 
olmak üzere, uluslararası normlara uygun, 
bireyin hak ve özgürlüklerini üstün tutan, 
çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas alan, 
demokratik hukuk devleti anlayışını taşıya-
caktır. 

Siyasi partileri katılıma açmak, halkın 
partiler üzerindeki denetim ve etkinliğini 
artırmak, parti içi demokrasiyi ve şeffaflığı 
sağlamak ve istikrarı bozmayacak şekilde 
temsilde adaleti sağlamak üzere, Siyasi 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları, tüm 
kesimlerin üzerinde mutabakatı aranarak 
değiştirilecektir. Amacımız, şiddet, baskı ve 
suçtan arınmış, özgürlüklerin nimetlerin-
den yararlanan ve korkunun olmadığı bir 
barış toplumu haline gelmektir. İhtilafları 
çıkmadan önlemek amacıyla “koruyucu 
hukuk” uygulamaları başlatılacak, ayrıca 
ihtilafların dostane yollarla çözümlenmesi 
anlayışı yerleştirilecektir. 

Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 
İcra İflas Kanunu ve İş Kanunu gibi temel 
kanunlarımız, çağdaş gelişmeler ve Avrupa 
Birliği normları dikkate alınarak, güncel-
leştirilecektir. Bu kanunların bir bölümü 
Meclise sevk edilmiştir, bir bölümü de yıl 
sonuna hazır olacaktır. 59 uncu hükümet 
döneminde, 58’inci hükümet döneminde 
yapılan çalışmaların yol göstericiliğinde 

ilerleneceğinden, etkili bir şekilde sonuç 
almak daha da kolay olacaktır. 

Sayın milletvekilleri… 

Adalet sisteminin işleyişi konusunda, hu-
kuk devleti prensibiyle tam uyumlu bir 
görüntü verdiğimiz söylenemez. Adalet 
sistemi çok yavaş işlemekte, bu durum 
adalete güven duygusunu zayıflatmaktadır. 
Vatandaşlarımız, kimi zaman, haklarını 
mahkemelerde aramak yerine “ihkak-ı hak-
ka” kakışmakta ya da yargı dışı organizas-
yonları devreye sokmakta veya umutsuz bir 
şekilde, hak aramaktan vazgeçerek haksız-
lığa boyun eğmektedir. Tam ve zamanında 
adaletin tesisi için, gereken her türlü düzen-
leme yapılacaktır. 

Adliyeler, çağın gelişmelerine ve hizmetin 
gereklerine uygun bir şekilde, modern araç 
ve gereçlerle donatılacaktır. Mahkemelerin, 
elektronik arşiv imkanlarından yararlan-
ması sağlanarak, gerekli bilgi ve belgeler 
ile emsal kararlara zamanında erişim 
mümkün hale getirilecek, yargı organları 
arasında kurulacak bir bilgi ağıyla, adli sis-
temi bilgi toplumuna taşıyacak bir düzen 
oluşturulacaktır. Bu çerçevede hazırlanan 
Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) yıl sonunda 
tamamlanacaktır. Konuya gösterdiğimiz 
hassasiyetin bir sonucu olarak, Adalet Ba-
kanlığı bütçesi içerisindeki en büyük öde-
nek bu kaleme ayrılmıştır. 

İnfaz mevzuatı çağdaş normlara uygun hale 
getirilecek, modern bir örgütlenme, yeterli 
sayıda personel ve fiziki imkanların sağlan-
masıyla ceza ve tutukevlerinin sorunları 



Recep Tayyip ERDOĞAN

20

çözülecektir. Kamu yönetimi sistemimizin, 
çağdaş bir yönetim anlayışına uygun bir 
yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Hü-
kümetimiz, bu dönüşümü sağlamak karar-
lılığındadır. Bu kapsamda, merkeziyetçi ve 
hantal yapıların aşılması bakımından, ka-
tılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yönetimde 
etkinlik ilkeleri doğrultusunda, Hükümeti-
miz döneminde, kapsamlı bir yerel yönetim 
reformu gerçekleştirilecektir. 

Ulusal öncelikler ile yerel farklılıklar ba-
rıştırılarak kamu hizmetlerinin yerinden 
karşılanması temel ilke olacak, merkezi 
yönetim tarafından yürütülmesi zorunlu 
olmayan hizmetler, kaynaklarıyla birlikte 
yerel yönetimlere devredilecektir. Yerel dü-
zeyde demokratikleşmeye önem verilecek, 
seçimlerle oluşan yerel organlar üzerindeki 
merkezi idarenin denetimi, hukuka uygun-
luk denetimiyle sınırlandırılacaktır. Yerel 
Yönetim reformu çerçevesinde, merkezi 
idare ile yerel idareler arasında görev, yetki 
ve kaynak paylaşımı, üniter devlet anlayı-
şımıza dayalı olarak, etkinlik, verimlilik 
ve çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak 
yeniden belirlenecektir. İl idareleri yeniden 
yapılandırılarak; Bakanlıkların taşradaki 
görev ve yetkileri, valiliklere ve il özel ida-
relerine devredilecektir. Yerel tercihler dik-
kate alınarak, sağlık, eğitim, kültür, sosyal 
yardımlaşma, turizm, çevre köy hizmetleri, 
tarım, hayvancılık, imar ve ulaşım hizmet-
lerinin il düzeyinde karşılanması sağlana-
caktır. 

Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme 
çalışması yapılarak, bakanlıkların sayısı ve 
ölçekleri, ilgili ve bağlı kuruluşlar ile diğer 

kamu kuruluşlarının bir bütün olarak gö-
revleri yeniden tanımlanacaktır. Merkezi 
yönetimdeki gereksiz kuruluşlar elenecek, 
benzer işlevler gören yapılar birleştirilecek 
ve kuruluş içi yönetim kademeleri azaltıla-
rak işlemler basitleştirilecektir. Bu konuda 
başlatılmış çalışmalar süratle tamamlana-
caktır. 

Toplumsal denetim ve katılımın artırıl-
ması bakımından, kamu alanındaki “sır” 
kavramının yeni ve çağdaş bir anlayışla ele 
alınması gerekmektedir. AK Partinin hükü-
met etme döneminde, “sır” kavramı, bilgi 
edinme hakkı lehine kısıtlanacaktır. Bilgi 
edinme hakkı, toplumun bütün kesimleri-
ne yaygınlaştırılacak ve bunu sağlamak için 
“Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 
çıkarılacaktır. Bu kanunun taslağı hazırdır 
ve AK Partinin katılımcı siyaset anlayışı 
çerçevesinde, vatandaşlarımızın bilgisine, 
eleştirilerine ve katkılarına açılmıştır. 

Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya-
rarlanılarak, kamu kuruluşlarının hizmet 
ve işlemleri halka duyurulacak, yönetimde 
şeffaflık sağlanacaktır. Kamuda verimli-
liğin artırılması ve şeffaflığın sağlanması 
için hizmet birimlerinin, Parlamentoya ve 
kamuoyuna performans raporu sunmaları 
yönünde çalışmalar başlatılacaktır. Kırtasi-
yecilik, şekilcilik ve verimsizliğin azaltılma-
sı bakımından; vatandaşa doğrudan hizmet 
sağlayan alanlarda mevzuat ve idari usuller 
sadeleştirilecektir. Kamu kuruluşlarında 
bilgi ve iletişim teknolojileri azami ölçüde 
kullanılarak, e-devlet uygulaması yay-
gınlaştırılacaktır. Yatırımcının önündeki 
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bürokratik engeller kaldırılacak, mükerrer 
belge ve bilgi talepleri önlenecektir. 

Örgütsel büyüme ve hantallığın giderilmesi 
bakımından; kamu personeli eğitilecek, ge-
çici ve nitelik gerektirmeyen işler için ilave 
personel alımı önlenecektir. Kuruluş içi, 
kuruluşlar arası ve bölgeler arası personel 
dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa 
doğrudan hizmet verilen noktalardaki per-
sonel açığı giderilecektir. Kayırmacılığın 
ve yozlaşmanın önlenmesi bakımından; 
personel alımında objektif kriterler getiri-
lecek, terfilerde liyakat ve fırsat eşitliği esas 
alınacaktır. 

Ulusal düzeyde Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey etkin olarak çalıştırılacak, bölgesel ve 
yerel düzeyde özel kesimin ve sivil toplum 
örgütlerinin kamu yöneticileri ve siyasi 
yetkililerle bir araya geleceği benzeri yapı-
lar geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Uzun 
zaman boyunca toplanmayan Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin, 58’inci hükümetimiz 
döneminde toplanması, söylediklerimizin 
en ciddi kanıtıdır. 

Değerli milletvekilleri… 

Merkezi idare reformuna Başbakanlıktan 
başlanmış olup, Başbakanlığa bağlı kuru-
luşlar, ilgili icracı bakanlıklara devredilmiş 
ve Başbakanlık önemli oranda icracı bir 
bakanlık olmaktan çıkarılmıştır. Başbakana 
yardımcı olacak Devlet Bakanlarının sayısı 
azaltılmış ve böylece, Bakanlar Kurulu, ve-
rimlilik esasına göre teşekkül ettirilmiştir. 
Bu doğrultuda bazı adımları yakın zaman-

da atmaya devam edeceğimizi, kamuoyuna 
buradan duyuruyorum. 

Hükümetimizin reformist yapısını ortaya 
koyan bu ilk icraatlar, toplumun geniş ke-
simlerinde takdir görmüş ve piyasalarda 
güvenin oluşumuna katkıda bulunmuştur. 
Bu çerçevede, ekonomi yönetimi tek bir çatı 
altında toplanacaktır. Bununla ilgili yasal 
düzenleme gerçekleştirilecektir. Mevcut 
hizmet bakanlıklarının sayısı, ölçüleri, ilgili 
ve bağlı kuruluşlar bir bütün olarak ele alı-
nacak, merkezi idare reformunun en önem-
li uygulaması olarak bakanlıkların görev ve 
yetkileri yeniden tanımlanacaktır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye ekonomisi sentetik bir görünüm 
sunmakta ve zayıf olarak yapılandırılmış 
kurumsal bir sisteme sahip bulunmaktadır. 
Son üç yıl içinde üç defa üçer yıllık eko-
nomik programın uygulamaya konulmuş 
olması, genel olarak bu programların he-
deflerine ulaşılamadığını göstermiştir. Za-
yıf ekonomik performansın nedenlerinin 
arasında, ahlaki riziko, tutarsız tercihler ve 
hatalı kaynak kullanımı, şoklara duyarlılık 
ve açıklık, etkinliği azalmış düzenleme-de-
netim ve yaptırım mekanizmaları ön sıra-
larda yer almaktadır. 

Tutarlı ve sinerjik bir sonuç üretemeyen 
kaotik programlar, reformlar ve düzenle-
meler, enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz 
kuru arasındaki dengenin kaybolması, 
büyük boyutlarda üretim ve katma değer 
kaybına yol açan ve etkin şekilde organize 
olamayan sanayi, tarım ve hizmet sektörü, 
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ulusal sermayenin ihmal edilmesi, yatırım 
süreçlerinde önemli düşüşler, makul ve sür-
dürülebilir bütçe ve dış ticaret dengelerinin 
kurulamaması, iç ve dış borç yükünün aşırı 
şekilde artması, derin ekonomik krizler, 
son dönem ekonomi yönetimlerinin üret-
tiği ekonomik, sosyal ve siyasal maliyetleri 
oldukça yüksek sonuçlar doğurmuştur. 

Bu sonuç, ekonomide rakamsal faktörler 
yanında, sosyal dinamiklerin de ihmal edi-
lemeyecek öneme sahip olduğunu göster-
mektedir. Söz konusu süreçte, Türkiye’nin 
sosyal sermayesinin de tahrip edildiğini 
belirtmek gerekir. En önemli neden, güven 
ve istikrar ortamının kaybolmasıdır. Eko-
nomik birimlere kaybolan güveni kazan-
dırmak ve siyasetin itibarını yeniden tesis 
etmek amacıyla, politik karar süreçlerinde 
etkinliği artırıcı düzenlemelere ve uygula-
malara ağırlık verilecektir. 

Bu çerçevede; toplumun istek ve arzuları 
politik sürece doğrudan yansıtılacak, şeffaf-
lık ve hesap verilebilirlik uygulamaya konu-
lacak, ilan edilen politikalar güçlü bir siyasi 
irade ile desteklenecek, anlaşmalara bağlı-
lık ve evrensel standartlar devlet taahhüt-
lerinin devamında temel kriter olacaktır. 
Hükümetimiz, toplumdan aldığı yetki çer-
çevesinde; demokratik piyasa toplumu ve 
ekonomisi, etkin ve şeffaf mali ve finansal 
sistem, ahlaki değerlere sahip bir bürokrasi, 
evrensel standartta düzenleme, denetleme 
ve yaptırım sistemi, rekabet, etkinlik, ve-
rimlilik ve alternatif maliyetlerinin önemli 
göstergeler olarak işlev gördüğü ekonomik 
ortam oluşturmayı ön planda tutacaktır. 

Hükümetimiz, enflasyonu tek haneli ra-
kamlara indirmek, kamu borç stokunu 
düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme 
performansına ulaşmak için, yürürlükteki 
ekonomik programın aksayan ve yetersiz 
bölümlerini de dikkate alarak, toplumu-
muzun desteğini alacak yeni bir ekonomik 
programı uygulayacaktır. Ekonomi yöneti-
mi, halkın beklentilerini ve devletin taah-
hütlerini dikkate alarak, genel bir vizyon ve 
misyon oluşturacaktır. Bu çerçevede, eko-
nomik başarı için yapılması gerekenlerden 
daha çok yapılmaması gerekenler önem 
kazanmaktadır. 

Hükümetimiz bu çerçevede; ekonomik bi-
rimler arasındaki dengeyi bozacak haksız 
karar ve eylemler, yanlış, hatalı, eksik veri 
ve bilgi sunumu, bilgi saklama, ekonomik 
faaliyette bulunma hak ve özgürlüğünün 
ortadan kaldırılması, evrensel çerçevede 
risk-getiri ilişkisinden uzak ekonomik ve 
finansal faaliyetler, kamu imkan ve kaynak-
larının özel amaç ve menfaatler için kulla-
nımı, makro ve mikro çerçevede yaratıcı 
rekabetin ihmal edilmesi, kişilik haklarına 
yönelik saldırı ve iftira gibi hususların doğ-
ması ve gelişmesine imkan vermeyen bir 
ortamın oluşmasına özel önem verecektir. 
Böyle bir ortamda, konjonktürel problem-
lerin yapısal sorunlara dönüş ihtimali de 
önemli ölçüde azalacaktır. 

Değerli milletvekilleri… 

Seçim beyannamemiz ve 58’inci Hükümet 
Programındaki yaklaşımlar ışığında ekono-
minin mevcut durumu ve muhtemel gelece-
ğini değerlendirerek, Hükümetimiz, aşağı-
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daki öncelikleri belirlemiştir: Ekonominin 
rehabilitasyon ve restorasyonu sürecini ta-
mamlamak, ekonomik büyümeyi yeniden 
başlatmak, fakirlik ve işsizliği azaltmak, 
evrensel kurallar, çağdaş standartlar ve et-
kin uygulama anlamında, devleti ve kurum-
larını görev, yetki ve sorumluluk açısından 
yeniden yapılandırmak ve şekillendirmek, 
bürokrasiyi azaltmak, yolsuzluk ve suç işle-
me eğilimini engelleyici düzenlemeler yap-
mak, Avrupa Birliğine üye olma sürecini 
hızlandırmak ve sonuçlandırmak, bölgesel 
ekonomik güç ve bölgesel finans merkezi 
olma imkanı sağlayacak ortamı hazırla-
mak. Genel yaklaşımlar ve makro parasal 
dengeleri yönetmeye odaklaşmaya kadar, 
hükümetimiz, doğrudan reel ekonomiye ve 
vatandaşların ihtiyaçlarına açık pragmatik 
uygulamaları da benimseyecektir. Gayri 
Safi Milli Hasılada reel ve sürdürülebilir 
büyüme ile vatandaşların hayat standardını 
artırmayı sağlayan ekonomik politikalara 
ağırlık verilecektir. 

Yatırım olmaksızın ekonomik büyüme ve 
ekonomik büyüme olmaksızın sürdürüle-
bilir ekonomik politika üretilemez. Ulusal 
ekonominin yeniden güçlendirilmesini 
amaçlayan stratejik önceliğimiz, ulusal ser-
mayenin daha fazla katılımını sağlayarak 
ve doğrudan yabancı sermayeyi teşvik ede-
rek yatırım oranını artırmaktır. Bu amaca 
uygun makro ekonomik politikalar gelişti-
rilecek ve uygulanacaktır. Bunun yanında, 
58’inci hükümetin genel çerçevesini oluş-
turduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi 
projesine de özel önem verilecektir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, etkin ve 
amaca uygun yapısal reformlar, sanayi ve 
enerji sektörünün yeniden yapılandırılma-
sı ve modernize edilmesi, tarım sektörünün 
yeniden canlandırılması, gıda sektörünün 
modernizasyonu, ormancılığın geliştiril-
mesi, kamusal işler ve konut sektörünün 
geliştirilmesi, altyapının rehabilitasyonu ve 
ulaşımın modernizasyonu, iletişim ve en-
formasyon teknolojisinin geliştirilmesi, tu-
rizmin güçlendirilmesi ve turizm sektörün-
de ürün ve hizmetlerin farklılaştırılması, 
su kaynaklarının etkin yönetimi, çevrenin 
korunması, KOBİ’lerin ve kooperatiflerin 
desteklenmesi, özelleştirme sürecinin şef-
faf ve etkin gerçekleştirilmesi, finansal hiz-
metler sektörünün yeniden yapılandırılma-
sı, yabancı sermayenin teşvik edilmesi ve 
ihracatın artırılması yoluyla sağlanacaktır. 

Hükümetimizin misyonu, stratejik amacı 
ve vizyonu, yeni yüzyıl toplumunun temel-
lerini atmak, yeni yüzyılın sade, güçlü ve 
etkin devletini oluşturmaktır. Bunun için, 
halkımızın kendisine hizmet eden devlet 
talebini karşılamaya yönelik yapılanmaya 
ağırlık verilecektir. “Şimdi, daha fazla üret-
me, çalışma ve iş yapma zamanı” prensibi, 
reel sektör vizyonumuzun ve planımızın 
temel karakteri olacaktır. Hükümetimizin 
önemli önceliklerinden biri, işsizlikle mü-
cadele ederek herkesin hayat standardını 
yükseltmek ve mutlu bir Türkiye oluştur-
maktır. Uygulamaya konulacak politikalar-
la iş imkanlarının artırılması, ihracatçılar 
için yeni piyasaların kazanılması, bölgesel 
ilişkilerin canlandırılması, reel sektör alt-
yapısının yenilenmesi için ülkemizin sahip 
olduğu imkanlar genişletilecektir. 
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Reel sektör politikası, büyümenin üç önem-
li unsurunu dikkate alarak oluşturulacak-
tır; bunlar, yenilikler, yatırımlar ve ihra-
cattır. Reel sektörün karşılaştığı sorunlar, 
sektör temsilcilerinden gelen öncelikler ve 
öneriler ışığında, sektör odaklı, esnek ve 
sektöre uygun reformlarla oluşturulmuş 
eylem planlarıyla çözülecektir. Eylem plan-
larının yapısı ve içeriği, Türkiye’yi bölgenin 
süpermarketi yapma ve bunu sürdürme 
mantığına dayandırılacaktır. Hükümeti-
mizin finans sektörü vizyonu, Türkiye’nin 
bölgesel finans merkezi olarak tercih edile-
bilirliğini artırıcı ortamı güçlendirmektir. 
Finans sektöründe rekabetin ve etkinliğin 
iyileştirilmesi, bölgenin finansal ürün ve 
hizmet talebini karşılamada önemli avantaj 
sağlayacak, Türk ekonomisinin uluslararası 
rekabetinin artmasına önemli destek suna-
caktır. 

Değerli milletvekilleri… 

Ekonomik programımızın ana unsurları, 
makroekonomik istikrar, mikro-ekonomik 
liberalleşme ve dışa açılmadır. Bu yak-
laşımın doğal sonucu olarak, hükümeti-
miz, bölgesel ve yerel ekonomi havzaları 
oluşturma, mevcut olanların etkinliğini 
artırmaya yönelik politikalar üretecek ve 
uygulamaya koyacaktır. Hükümetimizin 
ekonomik reform programları, genel çerçe-
vede, aşağıdaki standart politika demetini 
içermektedir: Mali disiplin, mali açıkların 
ekonomik istikrarsızlığa neden olmayacak 
ölçekte ve sürdürülebilir yapıda tutularak 
sağlanacaktır. Kamu harcamalarında önce-
likler, ekonomik getirisi yüksek ve gelir da-
ğılımını artıcı alanlara göre belirlenecektir. 

Vergi reformuyla vergi tabanı genişletilecek 
ve marjinal vergi oranları uygun seviyelere 
indirilecektir. Finansal liberalleşmeyle, 
finansal ürün ve hizmet fiyatlarının piyasa 
tarafından iç ve dış koşulları yansıtacak şe-
kilde belirlenmesine imkan sağlayan ortam 
oluşturulacaktır. 

Döviz kurlarının ekonominin nispi den-
gelerini yansıtacak, ihracatçılara destek 
verecek ve rekabet güçlerinin kaybolmasını 
engelleyecek şekilde oluşmasına imkan 
sağlayan ortam oluşturulacaktır. Ticari 
liberalleşmeyle dış ticaretin mallar ve ül-
keler bazında uluslararası standartlar çer-
çevesinde gelişimi sağlanacaktır. İhracata 
yönelik düzenlemelere ağırlık verilecektir. 
Doğrudan yabancı yatırımların girişine 
imkan sağlanacak, düzenlemelerin yerli ve 
yabancı firmaların eşit koşullarda rekabet 
etmesi için uygun ortam sağlanacaktır. 
Özelleştirme, ekonomik faaliyet icra eden 
kamu kurum ve kuruluşları, piyasa koşul-
larında özel sektöre aktarılması olarak ele 
alınacaktır. Yasal düzenlemeler yoluyla 
rekabeti engelleyen kısıtlamalar kaldırıla-
cak, çevreyi koruma ve etkin düzenleme 
ve denetim gerçekleştirilecektir. Sermaye 
ve mülkiyet haklarının korunmasını sağla-
yacak evrensel hukuki çerçeve oluşturula-
caktır. Reformlara ilişkin politikalar, global 
ekonomiye entegrasyon kadar, Türkiye 
ekonomisinin yapısı ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak uygulamaya konulacaktır. 

Değerli milletvekilleri… 

Reel faiz oranı-büyüme oranı-kamu borç 
stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı-
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faiz dışı fazla oranı-para arzı artış oranı 
dengesi, mevcut koşullarda özel bir önem 
taşımaktadır. Bu denge, makroekonomik 
ortamın istikrarını doğrudan etkilediği 
için, ekonominin gerekleri ışığında kuru-
lacak ve korunacaktır. Devletin borç ve 
yükümlülüğü, ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında gerçekleştirilecek ortak strateji ve 
eşgüdümle yönetilecektir. 

Sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşma-
yı kolaylaştıran makroekonomik istikrar 
için en önemli koşullardan biri, hiç şüphe-
siz ki, mali disiplindir. Maliye politikasının 
temel önceliği, mali disiplinin, bu çerçeve-
de faiz dışı fazlanın sağlanmasına verilecek-
tir. Daha fazla kamu geliri için, daha yüksek 
büyüme oranlarına ulaşmayı kolaylaştırıcı 
düzenlemelere ağırlık verilecektir. Vergi 
reformu, verimliliğe odaklı ve büyümeyi 
teşvik edici yapı içinde gerçekleştirilecektir. 
Kalite, alternatif maliyetler ve kamu yöneti-
minde etkinlik, kamu harcamalarının yön 
ve şeklini belirleyecektir. Yurtiçi kaynak ve 
imkanları kullanabilecek projelerde yaban-
cı fon ve kaynak kullanılmayacaktır. Kamu 
borç yönetiminde prensip, borç yükünü en 
aza indirmektir. Bu çerçevede, ana kural, 
sözleşmelere bağlılık ve piyasa kuralları 
olacaktır. Kamu borçlarının şeffaf ve etkin 
yönetimine ağırlık verilecektir. 

Özelleştirmenin temel amacı, ekonomide 
serbest piyasanın daha iyi işlemesi için 
gerekli koşulların oluşumunu sağlamak, et-
kinlik ve verimliliği artırmaktır. Piyasa eko-
nomisinde kamunun iktisadi rolü piyasa 
mekanizmasının iyi çalışması için gerekli, 
düzenleyici ve denetleyici mekanizmaları 

oluşturmaktır. KİT’lerin özelleştirilmesin-
de kararlı olan hükümetimiz, özelleştirme 
süreç ve uygulamalarını hızlandırmaya 
yönelik politikalarını oluşturacak ve gerekli 
tedbirleri alacaktır. Özelleştirmeye gerekli 
önem verilecek ve özelleştirme hukukuna 
ve yönetimine evrensel standart getirile-
cektir. 

Temel parasal ve finansal göstergelerin, 
iç ve dış piyasa koşullarını yansıtacak şe-
kilde oluşmasına imkan verecek para ve 
finans politikası geliştirilecektir. Merkez 
Bankası ve finans sektörünün düzenleme 
ve denetiminden sorumlu üst kurulların 
üstlendikleri rol ve fonksiyonu yerine geti-
recek bağımsızlığa sahip olması ön planda 
tutulacaktır. Makro politikaları oluşturma 
yetkisi hükümetlerde kalmak şartıyla, ba-
ğımsız ve özerk kurumlar ve kurullar dü-
zenleme ve denetleme işlevini sürdürecek; 
özerk kurumların kamuoyuna, hükümete 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine düzenli 
bilgi vermeleri sağlanacaktır. Ayrıca, bu 
kurum ve kuruluşların evrensel standartta 
denetimleri de yapılacaktır. 

Finans sektörünün ödeme mekanizması 
oluşturma, servet biriktirmeye yardımcı 
olma ve finansal güvence sunma rol ve 
fonksiyonu uluslararası standartlara yük-
seltilecektir. Bu çerçevede, rekabet derece-
sine, ekonomik birimlerin ihtiyaçlarına uy-
gun finansal ürün veya hizmet sunabilme 
yeteneğine, fon toplama ve fon kullandırma 
süreci ya da mekanizmasına evrensel içerik 
ve kalite kazandırılacaktır. Sektörün ulusla-
rarası standartta kurumsal ve fonksiyonel 
bazda derinleşmesi sağlanacaktır. Finans 
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sektöründe zaman zaman ortaya çıkan kötü 
yönetimlerin topluma maliyet yüklemesini 
önleyici tedbirler alınacaktır. 

Ekonominin uluslararası rekabet gücünün 
artırılması, dış ticaret dengesi ve cari den-
genin makul seviyelerde tutulması, etkin 
şekilde hazırlanmış dış sektör politika-
larıyla sağlanacaktır. Bu bağlamda, daha 
aktif ticaret ve sanayi politikaları, vergi 
düzenlemeleri, bürokrasinin azaltılması ve 
konuyla ilgili, kamu yönetimde, kurumsal 
yeniden yapılanma faaliyetlerine ağırlık 
verilecektir. 

Bölgesel ticaret ve iki yanlı ticari faaliyetlere 
imkan veren ortam oluşturulacaktır. Stra-
tejik konuma sahip gelişen ekonomilerle 
ilişkiler artırılacaktır. Markalaşma ve kalite 
artışı özendirilecektir. Yerli sermayenin ve 
üretimin bölgesel ve uluslararası konuma 
gelmesi desteklenecektir. Stratejik sektörler 
belirlenerek, gelişmelerini ve dışa açılmala-
rını sağlayıcı altyapı oluşturulacaktır. 

Mikro ekonomik politikalar genel olarak 
iki alanda yoğunlaştırılacaktır; bunlar: 
Türkiye ekonomisinin dinamiklerini orta-
ya çıkarma ve harekete geçirmeye yönelik 
uygulamalar, yeni yüzyıldaki gelişmeler 
açısından önem kazanan kurumların 
güçlendirilmesidir. Ülkemizde iktisadi ve 
sosyal yapımızın omurgası olan üretim, is-
tihdam ve katma değerin oluşturulmasında 
önemli katkılar sağlayan esnaf ve sanatkar-
larımız çok yönlü olarak desteklenecektir. 
Türk ekonomisinin dinamiklerini ortaya 
çıkarma ve harekete geçirmeye yönelik 
uygulamalar; KOBİ’lerin ve risk sermayesi 

şirketlerinin teşvik edilmesini, stratejik ve 
önceliği belirlenmiş teknolojik kalkınma 
modellerinin desteklenmesini ve istihdama 
ilişkin tedbirleri içermektedir. Bu çerçe-
vede, sektör, üniversite ve devlet arasında 
işbirliğini güçlendiren yaratıcı Ar-Ge faa-
liyetlerinin etkinliği artırılacaktır. Ayrıca, 
KOBİ’ler için özel destek sistemi kurulacak, 
istihdam yaratıcı ortam oluşturulacak ve 
işsiz insanlarımız için alternatif çözümler 
geliştirilecektir. 

Yeni yüzyıldaki gelişmeler uygun kurum-
ların güçlendirilmesini içeren politikalar 
ile Türkiye ekonomisini canlandıracak ve 
geliştirecek uygun kurumlar güçlendirile-
cek, toplum hayatıyla ve kilit elektronik ve 
bilişim altyapı sistemlerinin stratejik ve ön-
celikleri belirlenmiş bir çerçevede kalitesi 
yükseltilecektir. Ayrıca, hükümetimiz, böl-
gesel kalkınmaya önem verecek, bunun için 
sosyal altyapılar güçlendirilecektir. Doğal 
afetlere karşın uygun tedbirler alınacaktır. 
Kamu çalışma alanında, fayda-maliyet ana-
lizi ve diğer yöntemlerle etkinlik ve şeffaflık 
artırılacaktır. Bu çerçevede hayatı kolaylaş-
tıran altyapı hizmetlerinin sağlanması ve 
kalitesinin artırılmasına, elektronik ve bi-
lişim altyapı sistemlerinin yenilenmesine, 
enformasyon teknolojisinin adaptasyonu-
na, çevre dosta sosyo-ekonomik yapıların 
oluşturulmasına, kamu güven ve huzuru-
nun sağlanmasına, bölgesel işbirliğinin 
güçlendirilmesine özel önem verilecektir. 

Değerli milletvekilleri… 

Ekonomide olumlu sinerjik bir ortam oluş-
turmak büyük ölçüde, yoğun ve karmaşık 
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ilişkilere sahip ekonomik yapıda ileri ve 
geri bağlantıların sağlıklı şekilde belirlen-
mesine, buna yönelik politikalar üretil-
mesine bağlı bulunmaktadır. Toplumsal 
imkan ve kaynaklar, ekonomik performansı 
mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmak 
amacıyla, en etkin şekilde kullanılacaktır. 
Bu çerçevede kamu birimlerinin organi-
zasyonu ve kamusal mal ve hizmet üretim 
süreçlerinde bir dizi iyileştirme yapılacak-
tır. Kamunun sunduğu mal ve hizmetlerde 
maliyetler, üretim düzeyi ve toplumsal ter-
cihler arasındaki ilişkiye, kaynakların daha 
verimli bir şekilde kullanımına özel önem 
verilecektir. Ekonominin iç ve dış perfor-
mansını artırmak amacıyla tutarlı ve doğru 
olarak formüle edilmiş, alternatif maliyetle-
ri detaylı bir şekilde belirlenmiş ekonomik 
politikalar uygulanacaktır. 

58’inci Hükümet döneminde, hükümet 
programında yer alan ve Acil Eylem Planı 
kapsamında yürütülen karar ve uygulama-
lara devam edilecektir. Tarım sektöründe 
verimliliğin ve üretimin artırılması, üre-
tici gelirlerinin istikrara kavuşturulması, 
bu kesime yönelik teşviklerin rasyonel 
kullanılması, hayvancılık potansiyelinin 
yeniden canlandırılması ve en üst düzeye 
çıkarılması, ulusal ormancılık politikası 
doğrultusunda uzun vadeli bir ana plan ha-
zırlanarak, gerekli destek ve teşviklerin sağ-
lanması temel amacımızdır. Alternatif ürün 
projesi ile üretimin iç ve dış pazar talebine 
göre yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Tarım, ormancılık ve hayvancılık ürünleri-
nin dünya piyasalarına arzı teşvik edilecek, 
sektörün kendi kendine yeterliliğine destek 

verilerek yoksulluğun ortadan kaldırılma-
sına ağırlık verilecek, karma ve alternatif 
tarımsal üretim ve metotları teşvik edilerek, 
tarım sektöründe çeşitlenme ve farklılaşma 
sağlanacak, tarım sektörüne daha rekabetçi 
yapı kazandırmak amacıyla, piyasa fiyatla-
rına duyarlı üretim sistemlerinin oluşma-
sına imkan sağlanacaktır. Sektörün piyasa 
yapısının güçlendirilmesi için gerekli yasal 
ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. 

Tarım sektörü politikaları, istihdam ve sos-
yal politikalar olarak ele alınacak, katma 
değer artışına odaklı destek ve teşvikler 
sağlanacaktır. GAP bir bütün olarak değer-
lendirilecek ve toprak reformu ile birlikte 
bölgenin ekonomik altyapısı yeniden plan-
lanacak ve sonuçlandırılacaktır. GAP İdare-
si bu bölgeye nakledilecektir. 

Ulusal kalkınma hedefleri ve stratejileri ışı-
ğında sanayinin yeniden yapılandırma sü-
rece hızlandırılacaktır. Hedef endüstrilerin 
önceliklerinin belirlenmesinde mevcut ola-
naklar ve kapasiteler, endüstriyel yetenek-
ler, piyasa fırsatları ve uzun dönem rekabet 
olasılığı göz önünde bulundurulacaktır. 
Patent, marka ve endüstriyel tasarımlarla 
ilgili haklar korunacak ve sınai mülkiyet 
alanında yapılacak yatırımlar desteklene-
cektir. Ayrıca, organize sanayi bölgeleri, 
nitelikli sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
sitelerine gereken önem verilecektir. 

Bölgesel sanayinin rekabet derecesi iyi-
leştirilecek ve standartları artırılacaktır. 
Ekonominin dışa açılmasında ve ödemeler 
dengesinin olumlu yönde bir trend izleme-
sinde, imalat sanayinin uluslararası mal ve 
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hizmet ticaretindeki performansı büyük 
önem taşımaktadır. İmalat sanayinin dış 
rekabet gücünün artırılması, mukayeseli 
avantajlar, alternatif maliyetler, ticaret 
hadleri ve serbest ticaretin rolü ve önemi 
dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu 
çerçevede, sorunun demokratik piyasa ko-
şullarında çözümüne ağırlık verilecektir. 
Büyük sanayi kuruluşlarının yurtdışında 
faaliyette bulunarak rekabet güçlerini dış 
piyasalara taşımaları teşvik edilecektir. 

Türkiye, tarihi ve kültürel birikimiyle, 
farklı doğal güzellikleri ve misafirperver 
insanlarıyla büyük bir turizm potansiyeline 
sahiptir. Hükümetimiz, Türkiye’nin bu po-
tansiyelinin tamamını turizmin hizmetine 
sunmak için bilinçli çalışma yapılması ge-
rektiğine inanmaktadır. Türkiye’de turizm 
gelirlerinin artırılması ve turistik bölgele-
rin çeşitlendirilmesi, dünyadaki ekonomik, 
sosyal, kültürel gelişmelerin yakından iz-
lenmesine ve turizm potansiyelimizin etkin 
bir biçimde tanıtımına bağlıdır. 

Bir turizm ülkesi olarak “Türkiye” mar-
kasının oluşturulmasına dönük tanıtma 
projelerine önem verilecek, bu projelerin 
özellikle dış ticaret ve yabancı sermaye poli-
tikalarımızla koordinasyonu gözetilecektir. 
Ülkemizin zengin turizm potansiyeli hare-
kete geçirilerek, dünya turizm pastasında 
önemli bir yer tutan iş-kongre, fuar, spor ve 
kültür turizmi alanlarında, dinlence turiz-
minde ülkemizin zengin turizm potansiye-
lini geliştirecek adımlar atılacaktır. 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde oldukça 
önemli olan ulaşım ve iletişim, ekonomik 

birimlerin demokratik bir ortam içinde 
faaliyette bulunmaları ve özgürleşmeleri 
bakımından son derece önemlidir. Ulaşım 
sistemiz, deniz taşımacılığı ve demiryolu 
işletmeciliği öncelikli olmak üzere hazırlan-
makta olan Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, 
kara ve hava ulaşımıyla da bir bütünlük içe-
risinde ele alınarak, ulaşım modları arasın-
da denge sağlanacaktır. İletişim alanında 
serbestleştirme ve özelleştirme çalışmaları-
na ve sektörle ilgili mevzuat düzenlemeleri-
ne hız verilecektir. 

Hedeflenen 15.000 km bölünmüş yol ça-
lışmalarına zor mevsim şartlarına rağmen, 
süratle başlanmış olup, devam etmektedir. 
Huzurlarınızda, bu konuda yoğun bir şekil-
de çalışan tüm valilerimize ve ilgili kuruluş-
lara da teşekkür ediyorum. Hür türlü haber-
leşme ve iletişim imkanlarının ülkenin her 
yerleşim birimine ulaşması sağlanacaktır. 

Milli gelirin, istihdamın ve ekonominin 
dışa açılma sürecindeki faaliyetlerin bü-
yük bir kısmı hizmetler sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda iç ve 
dış ticaret, iç ve dış müteahhitlik hizmetle-
ri, turizm, iç ve dış taşımacılık son derece 
önemlidir. Bu sektörlerin ekonomiye katkı-
larının, ekonomik prensipler çerçevesinde 
artırılmasına yönelik düzenleme ve uygula-
malara yer verilecektir. 

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuata ulusal 
ve uluslararası gelişmeler ışığında günün 
koşullarına uygun bir yapı kazandırıla-
caktır. İşsizlik, sadece, önemli bir üretim 
faktörünün israfı değil, aynı zamanda, 
büyük ölçüde bir insanlık problemi olarak 
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ele alınacaktır. İşsizliğin çözümünde, sade-
ce toplam talebin yönetiminde kullanılan 
para ve maliye politikaları değil, bunlarla 
birlikte arz yanlı politikalar da kullanılacak-
tır. Sosyal güvenlik kuruluşlarında, norm 
ve standart birliği sağlanacak, uluslararası 
sözleşmeler ve sosyal güvenliğin temel ilke-
leri çerçevesinde çağdaş, bütünleştirilmiş 
bir sosyal güvenlik ağı sağlanacaktır. İşgücü 
piyasalarının yapısı ve özellikleri, son yıllar-
da önemli ölçüde değişime uğramaktadır. 
İstihdamın ve işsizliğin endüstriyel ve mes-
leki dağılımı, istihdam statüsü, geçmiş dö-
nemlere göre farklı bir trende girmektedir. 
Bu nedenle, işçi ve işveren kuruluşlarının 
rol ve fonksiyonlarının etkinliğini artırıcı 
ortam oluşturulacaktır. 

Çevrenin sermaye stoku olarak ele alınması 
gereken hava, ısı, su, mineral ve diğerleri, 
tüm ekonomik birimlerin faaliyetlerinin 
yapı ve kalitesini doğrudan etkilemektedir. 
Bu konuda duyarlılık artırılacak ve söz 
konusu stokta değişim yaratan çevresel 
yapıda kötüye gidiş, gürültü, kirlenme ve 
değişim maliyetlerini belirlemek amacıy-
la sosyal refah ağırlıklı gelişim, yaklaşım 
geliştirilecektir. Bu çerçevede, ekonomik 
birimlere sosyal sorumluluk yaklaşımı be-
nimsetilecektir 

Enerji kaynaklarının tümünden en etkin ve 
verimli bir şekilde yararlanılacaktır. Enerji 
darboğazının oluşmaması için, maliyet ve 
fiyatlamayı da dikkate alan bir planlama 
yapılacak, çevreci nükleer enerji kaynakları 
da devreye sokulacaktır. Yurtdışı enerji kay-
nakları ve bunun imkanları, ekonomik kri-
terler göz ardı edilmeden çeşitlendirilerek 

değerlendirilecektir. Hükümetimizin enerji 
politikasının temelinde, ulusal çıkarlarımı-
zı koruyarak, enerji arzının güvenliğini ve 
devamlılığını sağlamak, serbest rekabete 
dayalı bir enerji piyasası oluşturmak ve du-
yarlı olduğumuz çevreyi ve insan sağlığını 
korumak bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
Türkiye’yi bir enerji köprüsü haline getire-
bilmek için hükümetimiz azami çaba içinde 
olacaktır. 

Yeraltı kaynaklarımızın zenginliği, ülkemi-
ze mukayeseli bir üstünlük sağlamaktadır. 
Hükümetimiz, zengin yeraltı kaynaklarımı-
zın ülke gelişmesine arzu edilen bir düzey-
de katkıda bulunması için, ulusal çıkarla-
rımızı öne çıkararak, etkin bir madencilik 
programını süratle uygulamaya koymak 
isteğindedir. Tüketicinin korunmasında en 
etkin yöntem ve yaklaşımlar hızlı bir şekil-
de uygulamaya konulacaktır. Bu çerçevede 
yasal yapı, sivil toplum kuruluşları ve tü-
keticiyi koruyan kurumların yaygınlaştırıl-
ması ve desteklenmesi, üretim süreçlerinde 
kalite anlayışının yaygınlaştırılması, tüketi-
cilerin bilinçlendirilmesi üzerinde önemle 
durulacaktır. 

Devleti halka hizmet etme aracı olarak 
gören Hükümetimiz, bir sınıf ve kesimin 
değil bütün vatandaşlarımızın refah ve 
mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar 
yürütecektir. Bu bağlamda yoksullar, ba-
kıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler 
için özel programlar oluşturulacak, zor 
durumdaki vatandaşlarımıza, terk edilmiş 
ve kimsesizlik duygusu yaşatılmayacaktır. 
Hükümetimiz, işsizleri, fakirleri, düşkün-
leri, hastaları, özürlüleri gözeten, onların 
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insan onuruna yakışacak şekilde yaşamala-
rını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışını 
uygulamaya koyacaktır. 

Hükümetimize göre eğitim, her alandaki 
kalkınmanın en önemli unsurudur. Beşeri 
sermayeyi etkin kullanmayan toplumlar, 
rekabet şanslarını kaybetmeye mahkum-
dur. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiç-
bir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna 
karşılık, eğitim alanında yakalanacak üstün 
seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalite-
sini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan 
Hükümetimiz, bu alanda giderek artan 
zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerden 
saymaktadır. 

Eğitim kalitesinin artırılması, eğitimde fır-
sat eşitliğinin gerçek anlamda sağlanması 
ve eğitim sisteminin ideolojik kavgaların 
arenası olmaktan çıkarılması yetkin ve 
yetenekli bireylerin yetiştirilmesi açısın-
dan son derece önemlidir. Yükseköğretim 
kurumları dahil, eğitim-öğretim kurumla-
rımızın ihtiyaçlara uygun eğitim-öğretim 
hizmeti sunması, etkin eğitim ve istihdam 
planlamalarının yapılmasına bağlıdır. 

Bu nedenlerle, Hükümetimiz, eğitim alanın-
da köklü bir reform hareketine girişecektir. 
Her alanda olduğu gibi, Türk Milli Eğitim 
sisteminde de insan merkezli nitelikli bir 
eğitim modeline geçmek üzere, toplumun 
ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık gereklerine 
göre yeniden yapılanma sağlanacaktır. Ana-
yasamızda tanımlanan laiklik ilkesi, din 
ve vicdan hürriyetine etkinlik ve işlerlik 
kazandırılarak, dinin, dini duyguların veya 
dince kutsal sayılan değerlerin ve sembol-

lerin siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlamak amacıyla istismar edilmesi veya 
kötüye kullanılmasını önleyebilecek bir din 
eğitimi ve öğretimi, Anayasamızda tanım-
lanan çerçevede uygulamaya konulacaktır. 
Öğretmenlik mesleğinin toplumda hak et-
tiği itibarı yakalayabilmesi için, öğretmen-
lerin niteliklerinin yükseltilmesine paralel 
olarak, çalışma şartları iyileştirilecektir. 
Eğitim ve öğrenim hakkının kullanılması-
nın önündeki engeller kaldırılacak; eğitim, 
hayat boyu sürecek bir süreç olarak kabul 
ve teşvik edilerek, kademeler arasında ya-
tay ve dikey geçiş imkanları sağlanacaktır. 

Hükümetimiz, üniversitelerin çağdaş 
anlamda öğretim ve araştırma kurumu 
olmalarını sağlayacak düzenlemeleri ger-
çekleştirecektir. Yüksek Öğretim Kurumu 
(YÖK), üniversiteler arasında koordinasyon 
sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya 
kavuşturulacak; üniversiteler, idari ve aka-
demik özerkliği olan, öğretim elemanları 
ve öğrencilerin serbestçe bilimsel faaliyette 
bulunduğu, araştırma ve öğretim kurumla-
rı düzeyine çıkarılacaktır. Üniversiteler, her 
çeşit düşüncenin, demokratik bir ortamda, 
hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı, ya-
sakların ve sınırlamaların olmadığı özgür 
bir foruma dönüştürülecektir. Mesleki ve 
teknik eğitime talebi düşüren, haksız ve 
adaletsiz uygulamalara sebep olan mevcut 
üniversiteye yerleştirme sistemi, yarışmayı 
teşvik edecek ve adaleti sağlayacak şekilde 
değiştirilecektir. Meslek eğitimi veren mes-
lek yüksek okulları, meslek standartlarına 
uyumlu niteliklere sahip insan gücü yetiş-
tirecek bir şekilde yeniden ele alınacaktır. 
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Hükümetimiz, milli değerlerin, birey, aile 
ve toplumu ayakta tutan manevi dinamik-
lerin korunup geliştirilmesi konusunda 
azami gayret içerisinde olacaktır. Milli kül-
türümüzdeki esas yapıyı, üslubu koruyarak 
evrensel değerlerle milli kültürümüz ara-
sındaki etkileşimi en üst noktaya çıkarmayı 
amaçlamakta, gerçek bir çağdaş kültür 
atmosferi oluşturmanın bu yoldan geçti-
ğine inanılmaktadır. Bu iki alanı, çatışma 
konusu olmaktan çıkarıp, her iki unsurun 
zenginliklerinden birlikte yararlanmak, 
kültür politikamızın temelidir. 

Hükümetimiz, kültürün taşıyıcı unsurları 
olan dil, edebiyat, folklor, musiki, plastik sa-
natlar, etnografya, sinema, temsili sanatlar 
alanlarındaki mevcut yapıyı, yaklaşım ve 
anlayışı eksik ve sağlıksız bulmaktadır. Bü-
tün bu alanlarda konunun uzmanlarının ve 
sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinden 
yararlanılarak yeni ve doyurucu politikalar 
geliştirilecektir. Ayrıca hükümetimiz kültü-
rel mirasın korunmasına azami hassasiyet 
gösterecektir. 

Mevcut sağlık sistemi bütün yönleriyle çağ-
daş gelişmelerin gerisinde kalmış; maliyet-
ler, sistem kaçakları nedeniyle çok artmış, 
sağlık hizmetleri ulaşılamaz hale gelmiş, 
standart birliği kalmamıştır. Sağlıklı bir 
nesil yetiştirebilmek için, sağlık hizmetle-
rinin tüm vatandaşların ulaşabileceği bir 
yapıya kavuşturulabilmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının asıl yapma-
sı gereken işlerini engelleyen sağlık işleriy-
le uğraşması, bu kuruluşları da verimsiz 

hale getirmiştir. Mevcut sağlık sistemimiz, 
kurumsal yapı, işleyiş, personel yapısı ve 
dağılımı itibariyle ihtiyaca cevap veremeye-
cek hale gelmiştir. Hükümetimiz, köklü de-
ğişiklikler yaparak herkesin ulaşabileceği 
nitelikli ve etkin çalışan bir sağlık sistemini 
oluşturmakta kararlıdır. 

Devlet, herkesin temel sağlık hizmetlerini, 
gerekirse özel sektörle işbirliği yaparak 
yerine getirecektir. Etkin ve kaliteli bir 
sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için vaz-
geçilmezdir. Hükümetimiz, sağlık hizmet-
lerinin yerine getirilmesini sosyal devlet 
anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında 
görmektedir. Sağlık hizmetleri bütünsel bir 
anlayışla ele alınacak, yeni bir yapılanma ve 
işbirliğine gidilecektir. 

Aile, toplumun temeli ve toplumsal daya-
nışmanın oluşmasında rol oynayan önemli 
bir kurumdur. Toplumsal mutluluk, daya-
nışma, barış, sevgi ve saygının yolu aile-
den geçer. Yaşanan bütün olumsuzluklara 
ve ekonomik sıkıntılara rağmen toplum 
olarak ayakta duruşumuzu, büyük çapta 
sağlam aile yapımıza borçlu olduğumuz 
açıktır. Hükümetimiz aile merkezli politika-
lara öncelik verecektir. Kadınlarımız, sade-
ce toplumumuzun yarısını oluşturdukları 
için değil, birey ve toplumun gelişimi ile 
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde özel bir 
konuma sahiptirler. Yılların ihmali sonucu 
biriken her türlü sorunlarıyla ilgilenilmesi, 
hükümetimizin öncelik verdiği bir konu-
dur. 

Gençlik, ülkenin sadece zenginliği değil, 
aynı zamanda dinamizminin ve değişim 
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potansiyelinin de kaynağıdır. Dolayısıyla, 
genç nüfusa sahip olmak Türkiye için bü-
yük bir imkandır. Hükümetimiz, toplumun 
gençlere, gençlerin de Türkiye’ye güvenini 
sağlamayı temel hedefleri arasında görmek-
tedir. Seçilme yaşı 25’e indirilecektir. Özgür 
düşünceli, kendi başına karar verebilen, 
sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel 
doğrulardan haberdar olan ve hayatın güç-
lükleriyle baş edebilecek donanımlı ve yete-
nekli gençler yetiştirmek önemli hedefleri-
miz arasındadır. Dünyanın ve Türkiye’nin 
gelişen ve değişen şartları dikkate alınarak 
yeni bir spor politikası oluşturulacaktır. 
Sporun her dalında uluslararası standart-
ları yakalamak için her türlü destek verile-
cektir. 

Özgür, bağımsız, çoksesli bir yazılı ve görsel 
basın, demokratik rejiminin önemli gü-
vencelerinden biridir. Yazılı ve görsel basın 
sektöründe tekelleşme ve kartelleşmenin 
önlenmesi için ilgili mevzuat yeniden dü-
zenlenecektir. Medyanın, toplumun ihti-
yaçlarını ön planda tutan yayınlar yapması 
özendirilecektir. Özel hayatın ve özel haber-
leşmenin güvenliğiyle ilgili her türlü teknik 
ve yasal önlemler alınacaktır. 

Çağımızın devlet anlayışında, özürlülerin 
kendi kendine yetmesi, belli bir bilgi ve 
kültür düzeyine ulaşması, meslek edinip 
üretken hale gelmesi ve çevresiyle sağlıklı 
ilişkiler kurarak toplumsal hayata katılma-
sının sağlanması devlete yüklenen anayasal 
bir görevdir. Devlet, özürlü vatandaşlarının, 
eğitim, rehabilitasyon, sağlık, hukuk, yö-
netim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşı-
lamak suretiyle, başkalarına en az muhtaç 

olarak yaşamalarını sağlayacaktır. Bedensel 
ve zihinsel özürleri nedeniyle insanlar ara-
sında ayırım yapılmasına izin verilmeye-
cektir. Bu ilke, hükümetimizin özürlülerle 
ilgili politikasının temelini oluşturacaktır. 
Bunların gerçekleştirilmesi için her türlü 
tedbir alınacaktır. 

Bir ülkedeki yönetimin kalitesini ve toplu-
mun medeniyet dairesindeki konumunu 
ne tür kentler ürettiği belirler. Bu nedenle, 
kentleşme ve konut meselesi teknik muh-
tevasının çok ötesinde anlamlara sahiptir. 
Sağlıksız ve çirkin şehirleşmenin önüne 
geçilerek, şehirlerin yaşanabilir mekanlar 
haline getirilmesi hükümetimizin temel ön-
celiklerinden biri olacaktır. Gecekondu böl-
gelerinde yaşayanlara yönelik ucuz konut-
lar üretilecektir. Uzun vadeli programlarla, 
şehirlerin, yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım ve 
altyapı sorunları çözülmüş, çevre güzelliği 
taşıyan mekanlar olması için gerekli düzen-
lemeler yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri… 

Her yüzyıl bilinen bir takvimle başlamakla 
beraber, siyasi tarihçiler, takvimsel göster-
geden çok, geçmiş yüzyıldan kalma para-
digmayı ortadan kaldırarak, yeni bir siyasal 
paradigmayı ikame eden önemli bir olayı 
yeni yüzyılın başlangıç noktası olarak alır-
lar. Bu yüzyılı siyasal olarak başlatan olay, 
kuşkusuz, 11 Eylül ismiyle bilinen sarsıcı 
olaydır. Bu olayla beraber yeni bir dünya 
düzeninin kurulmasına doğru gidildiği, 
ortak bir kanaat haline gelmiştir. 1990’lı 
yıllarda çift kutuplu dünyadan tek kutuplu 
düzene geçmiş olan dünya sistemi, tek ku-
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tuplu güç düzeninin sancılarını, bu yüzyılın 
başında çekmeye başlamıştır. 

Var olduğu günden beri dünya güç siste-
minin merkezi bir öğesi olagelmiş olan 
Türkiye’miz de, bu yeni durumdan, doğal 
olarak, etkilenmektedir. Türkiye’nin bölge-
sel hayat sahası, çok riskli bir jeopolitiğe 
karşılık gelmektedir. Bu da, Türkiye’de, iç 
politika ve dış politika eksenleri arasın-
daki mesafeyi ortadan kaldırmaktadır. 
Türkiye’nin iç politik dinamikleri ile dış 
politik dinamikleri, dünyanın pek çok ülke-
sinden daha fazla etkileşim içindedir. Tür-
kiye’mizin dış politikası, halkımızın yediği 
ekmeği doğrudan etkilemekte, iç siyasetin 
güçlü ve kaliteli olması, ülkemizin bölgesel 
ve küresel çıkarlarının teminatı olmaktadır. 

Değişen bölgesel ve küresel gerçekler kar-
şısında, Türkiye’nin, dış politika öncelikle-
rini yeniden tanımlaması ve bu gerçekler 
ile ulusal çıkarları arasında yeni bir denge 
oluşturması gerekmektedir. Bu çerçevede, 
hükümetimiz, birinci AK Parti hükümeti-
nin gerçekçi ve vizyonel dış politika yakla-
şımını sürdürmek ve daha da geliştirmek 
kararlılığındadır. Aziz milletimizin büyük 
tarihsel yürüyüşünün mütevazı; ama, güçlü 
bir ifadesi olan Hükümetimiz, Türkiye’nin 
dış politikasını uzun vadeli bir perspektifle, 
yeni dinamiklere dayanan, bölgesel ve küre-
sel konjonktürle uyumlu hale getirecektir. 
Türkiye, bulunduğu bölgede bir istikrar 
unsurudur. Bu niteliğiyle, çevresindeki kriz 
bölgelerinde daha fazla inisiyatif alacak ve 
krizlerin çözümüne daha somut katkı sağ-
lamaya çalışacaktır. Nitekim, Irak krizine 
dönük olarak, birinci AK Parti Hükümeti-

nin geliştirdiği yaklaşım, dünyanın önüne 
ciddi bir model koyma başarısını göstermiş 
ve takdir toplamıştır. Bundan sonra da, 
Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla ilgili bölge 
ve kıta ölçekli gelişmeleri sadece izleyen 
değil, aynı zamanda yönlendiren aktif bir 
diploması takip edilecektir. 

Irak krizi konusunda birinci AK Parti Hü-
kümetinin ortaya koyduğu performans, 
ikinci AK Parti Hükümeti döneminde de ay-
nen sürdürülecektir. 11 Eylül olaylarından 
sonra, Amerika Birleşik Devletlerinin küre-
sel teröre karşı mücadele anlayışına destek 
veren partimiz, küresel terörle mücadele 
için ortak zeminler oluşturulması gerektiği-
ni, Türkiye’de, ifade eden ilk parti olmuştur. 
Partimizin kurduğu hükümetler bu anlayı-
şa sahiptir. Bununla beraber, küresel terörle 
mücadele konusunda, ortaya çıkan kafa 
karışıklığının ve yöntem yanlışlarının da 
kaygı verici olduğunu düşünüyoruz. 

Bu çerçevede, 11 Eylül sonrası tırmanma 
eğilimi gösteren dinler ve kültürler arası 
gerilimlerin azaltılması ve küresel bir barış 
ortamının sağlanabilmesi için aktif çaba 
sarf edilecektir. Kültürel çoğulculuğa ve 
diyaloga dayalı zengin tarihi birikimimiz 
bu doğrultuda harekete geçirilecektir. Bi-
rinci AK Parti hükümeti, küresel siyaset 
dinamiklerini sarsan ve dünya devletleri-
nin ortak platformları olan örgütleri yeni 
kriz yönetimiyle tanıştıran Irak merkezli 
sorun karşısında, uluslararası toplumun bir 
parçası olma sorumluluğuyla, çok özel bir 
coğrafyada yaşamanın getirdiği güvenlik 
risklerini dengeleyen ve harmanlayan bir 
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etkinlik üretmiştir. İkinci AK Parti hüküme-
ti de aynı siyasal mantığı devam ettirecektir. 

Hükümetimiz, komşumuz Irak’la ilgili be-
lirsizliğin sona ermesinden yanadır. Irak 
sorununun Birleşmiş Milletler kararları 
çerçevesinde çözülmesini temenni etmek-
teyiz; fakat, sorunun genel çerçevesi ile 
Türkiye’ye dönük yüzü arasındaki makas 
farkının açıldığı ve bunun siyasi, askeri 
ve ekonomik menfaatlerimizi tehdit etme 
eğilimine girdiği durumlarda, devletimizin 
bekası ve milletimizin selameti için, ken-
di özel durumumuza en uygun kararları 
en hızlı biçimde alacaktır. Hükümetimiz, 
Irak’ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliği-
nin korunmasına büyük önem atfetmekte-
dir. Irak’ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının 
tüm Irak halkına ait olduğunu düşünmek-
teyiz. Irak’ın asli unsuru olan Türkmenle-
rin, Arapların, Kürtlerin ve diğer topluluk-
ların barış içinde yaşaması arzumuzdur. 
Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulması 
Ortadoğu’daki tüm dengeleri değiştire-
cektir. Hükümetimiz, Irak yönetiminin 
Birleşmiş Milletler kararlarını tam olarak 
uygulamasından, kitle imha silahlarından 
arınmış, komşularıyla barış içinde yaşayan 
bir Irak’ın uluslararası toplum içindeki ye-
rini almasından ve sorunun barışçı yönden 
çözümünden yanadır. 

Hükümetimiz, Irak krizi sebebiyle yeni 
gündemlerle donanan, Amerika Birleşik 
Devletleri ile tarihsel derinliğe ve karşılıklı 
saygıya dayalı ilişkilerini bundan sonra da 
en dinamik biçimde sürdürecektir. 

Devletimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında, Irak krizinin algılanışı ve krize 
dönük yaklaşım bakımından belli farklar 
olması doğaldır; kuşkusuz, her ülke, her 
olayı, kendi siyasal pozisyonuna göre de-
ğerlendirecektir. Güncel ve konjonktürel 
bir gündem olan Irak krizi konusundaki 
kimi farklılıklara rağmen, temel stratejik ve 
siyasi gerçek, Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasındaki müttefiklik ilişkisidir. 
Hükümetimiz, Amerika Birleşik Devletleri 
ile müttefik olmanın önemine ve işlevine 
uygun bir etkinlik üretmeyi önemsemek-
tedir. Hükümetimiz, Amerika Birleşik 
Devletleri ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi, 
halklarımızın karşılıklı yarar ve çıkarları 
doğrultusunda ve bölgesel istikrarın da bir 
boyutunu teşkil edecek biçimde, en üst dü-
zeye çıkarma arzusundadır. 

Değerli milletvekilleri… 

Türkiye, Avrupa siyasi değerler sisteminin 
bir parçasıdır. Avrupa ülkeleriyle ilişkiler, 
Türkiye’nin dış politika gündeminde en 
üst sıralarda yer almaya bundan sonra 
da devam edecektir. Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine tam üyeliği, hükümetimizin he-
deflerinin başında gelmektedir. 3 Kasım se-
çimlerinden başarıyla çıkar çıkmaz, Avrupa 
Birliği konusunda ciddi bir etkinlik ürettik 
ve 2004 Aralık ayına, müzakere için müza-
kere tarihi alma başarısı, AK Parti hüküme-
ti döneminde başarılmıştır. Hükümetimiz, 
Kopenhag kriterlerini tam olarak yerine 
getirme konusunda kararlıdır. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği ailesi içerisinde hak ettiği 
yeri en kısa zamanda almasının iki tarafa 
getireceği kazanımların yanı sıra, Avrupa 
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Kıtasının ötesinde, barış, istikrar ve güven-
lik yönlerinden olumlu sonuçlar doğuraca-
ğı kuşkusuzdur. 

Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından gerçekleştirilmiş Olan uyum 
yasalarının güçlendirilmesi ve mevzuatımı-
zın temel hak ve özgürlükler açısından bir 
bütün olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Ayrıca, reformların uygulamaya tam olarak 
yansıması ve uygulayıcılar tarafından da 
özümlenmesi konusunda her geçen gün ar-
tan bir kararlılık gösterilecektir. Bu arada, 
uyum paketinin yasalaşması konusunda 
Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği desteğe 
de özenle teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri… 

Türkiye’nin NATO bünyesinde bugüne ka-
dar ortaya koyduğu katkıya paralel olarak, 
yeni Avrupa Savunma Stratejisi çerçevesin-
de oluşturulan Avrupa Güvenlik ve Savun-
ma Kimliği (AGSK) içinde hak ettiği yeri 
birinci AK Parti İktidarı döneminde almış-
tır. Muhtemel her türlü tehdidi caydırma-
da ve bölgesel ve küresel barış, istikrar ve 
güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir 
rol oynayan Silahlı Kuvvetlerimizin NATO 
ve BM başta olmak üzere, dış örgütlerdeki 
faaliyetlere devam etmesi için gereken im-
kanları sürekli geliştirmek hükümetimizin 
öncelikleri arasındadır... 

Bu bağlamda, güvenlik kavramı temelinde-
ki hassasiyetimizin altını çizmek isterim. 
Güvenlik, bir devletin en asli ve vazgeçil-
mez işlevidir. Türkiye’nin coğrafi konumu 
ve bölgede meydana gelen gelişmeler dik-

kate alındığında, güvenlik ve savunma ko-
nularında hükümetimizin çok daha duyarlı 
olacağı açıktır. Güvenliğimiz ve savunma-
mız neyi gerektiriyorsa, bu konuda hiçbir 
fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri… 

İyi komşuluk ilişkileri içinde Rusya Fede-
rasyonu ile, kültürel yakınlığımız çerçeve-
sinde Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde 
tarafların çıkarlarını zedelemeyen, işbirli-
ğine dayalı ilişkiler sürdürülecektir. Hükü-
metimiz, Rusya Federasyonu ile ilişkilerini 
azamileştirmeyi önceleyen Avrasya pers-
pektifini titizlikle geliştirecektir. 

Komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizi, 
hasımlık çerçevesinde değil, iki ülke halk-
larına da fayda sağlayacak bir sinerjiyi üre-
tecek rekabet temelinde kurma konusunda 
kararlıyız. Yunanistan ile karşılıklı ekono-
mik çıkarlara dayanan ilişkiler artırılarak 
sürdürülecek ve bu ilişkilerin oluşturacağı 
güven ortamı sayesinde, daha karmaşık 
olan siyasi sorunların çözümü için zemin 
hazırlanacaktır. Hükümetimiz, Kıbrıs so-
rununa mutlaka bir çözüm bulunmasının 
gereğine inanmaktadır. 

Bu çözümde, gelecekte adadaki Türk var-
lığını tehlikeye sokacak hiçbir girişime 
müsaade edilmeyecektir. Lahey’de gelinen 
noktanın bir tıkanmaya dönüşmemesi ve 
yeni iletişim kanallarının ve çözüm model-
lerinin araştırılması için hassasiyetimizi 
koruyoruz. Başta Avrupa Birliği ülkeleri ve 
Yunanistan olmak üzere tüm siyasal odak-
ları, çözüm, diyalog ve kalıcı barış temelin-
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de hassas olmaya davet ediyoruz. Bu çerçe-
vede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
hazırlamış olduğu planın masada olduğuna 
dair açıklaması, tarafların arzusu duru-
munda çözüm sürecine yardımcı olacağını 
ifade etmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’ın Rum 
tarafını müzakereye çağıran beyanı hükü-
metimizce kayıt altına alınmıştır. 

Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle tarihi, 
kültürel ve sosyal yakınlığımıza rağmen, 
Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerinde bek-
lentileri karşılayamadığı bir gerçektir. 
Hükümetimiz, Türk cumhuriyetleriyle iliş-
kilerin en ileri noktaya taşınarak bölgenin 
geniş bir işbirliği alanına dönüştürülmesi 
için çaba sarf edecektir. 

Ortadoğu’da akan kan, tüm dünya kamu-
oyunu olduğu gibi, bu bölgeyle yakın kül-
türel ve tarihi ilişkileri olan Türk halkını 
da üzmekte ve endişeye sevk etmektedir. 
Hükümetimiz, din ve ırk ayırımı yapmak-
sızın, kime ait olursa olsun dökülen ka-
nın ve gözyaşının acilen durdurulmasını 
sağlayacak tek yolun kalıcı bir barıştan 
geçtiğine inanmaktadır. Türkiye, Filistin’de 
Birleşmiş Milletler kararları doğrultusun-
da ve Filistin Halkının süregelen acılarını 
dindirecek şekilde barışın tesisine yönelik 
çabaları desteklemeye devam edecektir. Bu 
çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı Sayın Bush’un 14 Mart 2003 tarihinde 
yaptığı açıklamada zikredilen yol haritası 
ve reform vizyonu hükümetimizce de des-
teklenmektedir. Türkiye, Filistin ve İsrail ta-
raflarıyla iyi ilişkilerini sürdürerek, barışın 

tesisine yönelik çabalara katkıda bulunma 
imkanına sahip olacaktır. 

Balkan politikamız, bölgedeki ülkelerle 
tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz 
ışığında geliştirilecek, gerekirse yeniden 
şekillendirilecektir. Bölge içindeki geri-
limi düşürmek ve barış ortamını kalıcı 
kılabilmek amacıyla, ortak çıkar alanları 
oluşturmak için ekonomi ağırlıklı projeler 
geliştirilecektir. 

Değerli milletvekilleri… 

Hükümetimiz, Türkiye’nin İslam dünyasıy-
la ilişkilerine özel bir önem vermektedir. 
Bir yandan, bu ülkelerle ikili işbirliğimizin 
artırılması, öte yandan, İslam Konferansı 
Örgütünün uluslararası alanda daha saygın 
yer edinebilmesi ve inisiyatif alabilen di-
namik bir yapıya kavuşturulması için çaba 
sarf edecektir. Yine, bu bağlamda, başkan-
lığını Cumhurbaşkanımızın yaptığı İslam 
Konferansı Örgütünün, Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesinin faaliyetlerine 
daha somut içerik kazandırmaya çalışacak-
tır. Geniş bir katılımla kurulan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatının, bölge ülke-
lerine yeni işbirliği imkanları vaat eden po-
tansiyelinin harekete geçirilmesi için çaba 
sarf edecektir. 

Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya ile karşı-
lıklı saygı ve verimli işbirliği temelinde ge-
lişmekte olan ilişkilerimizin bu doğrultuda 
daha da ileri götürülmesine çalışılacaktır. 
Nitekim, 2003 yılı Japonya’da “Türkiye Yılı” 
ilan edilmiştir. Dış politikamızın geleneksel 
Atlantik ve Avrupa boyutlarının yanında, 
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Avrasya eksenli politikanın geliştirilmesi 
yolundaki çabalar sürdürülecektir. Bu 
bağlamda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
çerçevesindeki işbirliği güçlendirilecektir. 
Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası ör-
gütler ve ECO ve KEİB gibi bölgesel ekono-
mik işbirliği çabaları arasında rasyonel ve 
sistematik bir koordinasyon sağlanacaktır. 
Kafkasya’da soğuk savaş dönemi şartlanma-
ları bir yana bırakılarak işbirliği imkanları 
aranacak, zengin yeraltı ve yerüstü kaynak-
larına sahip olan bu bölgenin, Ortadoğu ve 
Balkanlar’la ekonomik açıdan bütünleşme-
sine katkıda bulunmaya çalışacaktır. 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 
bulundukları ülkelerdeki haklarının daha 
fazla korunası için çaba sarf edilecek, gerek 
o ülkelerde gerekse Türkiye’de karşılaştık-
ları sorunların ortadan kaldırılması için 
mevcut mekanizmaları daha etkin biçimde 
işletecektir. 

Değerli milletvekilleri… 

AK Parti hükümetleri, ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu çağdaş ve dinamik hükümet man-
tığını ortaya çıkarmakla kalmamış; bundan 
daha önemli ve kalıcı olarak, yaşadığımız 
çağla uyumlu olmayan bir siyaset kültü-
rünü de geride bırakarak, her bakımdan 
yeni bir siyaset dönemini başlatmıştır. Bu 
yeni dönemi, eskinin kavram, kalıp ve alış-
kanlıklarıyla değerlendirmek, anlamak ve 
sorgulamak yaklaşımına bağlı kalanlar, top-
lumun dinamizminin ve değişim iradesinin 
uzağına düşerek, verimsiz ve sonuçsuz 
bir siyasal çaba içinde kalmaya mahkum 
olacaklardır. Bu yeni dönem, evrensel 

standartlar ve hukukun üstünlüğü içinde 
milletimizin iradesine ve gelişme arzusu-
na dayalı yeni anlayış, kavrayış, tutum ve 
yöntemlerle siyaseti inşa edenlerin dönemi 
olacaktır. 

Bu yeni siyaset anlayışı için de siz değerli 
milletvekillerine sunmuş olduğum bu prog-
ramın hızla değişen, rekabetin arttığı, etkin 
ve katılımcı bir yönetimin eskisinden de 
önemli hale geldiği bir dünyada, ülkemizin 
hak ettiği yere gelmesinde önemli katkı sağ-
layacağına inancımız tamdır. Türkiye’nin 
ortak aklının ve vicdanının ifadesi olan hü-
kümetimiz, aziz milletimizin ve Yüce Mecli-
simizin güvenine layık olmaya çalışacaktır. 
Gayret bizden, destek aziz milletimizden ve 
başarı Yüce Allah’tandır. Saygılarımla. 
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ‘‘Ulu-
sa Sesleniş’’ konuşması yaptı. Konuşması-
na, ‘‘Sevgili vatandaşlarım, sizleri saygıyla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum’’ diye 
başlayan Erdoğan, 59. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin bugün TBMM’de güvenoyu 
aldığını anımsatarak, hükümetin, millete 
hayırlı olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, 
‘‘İstikrar, güven ve adalet arzusuyla bize 
büyük güç ve destek veren milletimize 
bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum. 
Bizler, sizlerin bu büyük güvenine layık 
olarak ülkemizin itibarını yükseltmek için 
gereken çabayı göstereceğiz’’ dedi. Yeni ve 
çok özel şartların hüküm sürdüğü bir döne-
meçten geçildiğini belirten Erdoğan, şöyle 
konuştu: 

‘‘Yanı başımızda sürmekte olan savaş, biz 
savaşın içinde olmasak da, şüphesiz ülke-
mizi de derinden etkiliyor. Bölgesel ve küre-
sel etkileri olan savaşların ortaya çıktığı du-
rumlarda, olayların gerçek mahiyetlerinin 
anlaşılmasında da büyük güçlükler mey-
dana gelmektedir. O bakımdan, şunu hiç 
hatırdan çıkarmamamız gerekiyor: Bütün 
dünya kamuoyu gibi, Türk kamuoyu da, 
farklı kaynaklardan yönlendirilen çok yön-

lü bir enformasyon bombardımanıyla karşı 
karşıyadır. Ve bu bombardıman sürecinde 
asıl dikkat etmemiz gereken, ülkemizin çı-
karlarına ve hükümetimizin politikalarına 
yönelik dezenformasyon kampanyalarıdır.’’ 

Dezenformasyonun, kasıtlı, aldatıcı, çarpı-
tıcı ve yanlış yönlendirici bilgi olduğunu 
belirten Başbakan Erdoğan, daha önceki 
konuşmalarında, özellikle dış basında yer 
alan bazı asılsız ve Türk kamuoyunu renci-
de edici nitelikteki yayınların, Türkiye’nin 
ve Türk milletinin tarihi hassasiyetleri 
üzerindeki etkisine işaret ederek, bu türden 
yanıltıcı haber kampanyaları konusunda 
uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Erdoğan, 
‘‘Ne var ki bu konuda, asıl sorumluluk Türk 
basınına ve Türk kamuoyuna düşmektedir’’ 
dedi. 

Basının, böylesine hassas bir dönemde, 
milli menfaatleri zedeleyecek yayınlardan 
uzak durma konusunda son derece duyarlı 
olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, 
haber ve yorumlarda milli menfaatlere dö-
nük duyarsızlıkların ortaya çıkmasının, çok 
ciddi sorumsuzluk örnekleri olacağını kay-
detti. Erdoğan, bu haber ve yorum sahiple-
rinin, doğabilecek olumsuz sonuçlarda pay 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 23 Mart 2003
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sahibi olacaklarını söyledi. ‘‘Türkiye’nin 
çok zor bir dönemeçten geçtiği doğrudur’’ 
diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Savaşın bütün dünyayı ve bölgemizi ol-
duğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilediği 
doğrudur. Savaştan sonra dünyanın da, böl-
genin de eskisi gibi olmayacağı doğrudur. 
Ama bütün bunlar kadar doğru olan bir 
şey de şudur: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
güvenliğini ve çıkarlarını en etkili biçimde 
koruyabilecek güce ve kuvvete sahiptir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Büyük 
Millet Meclisimiz olmak üzere, milletiyle, 
devletiyle, bu şuur ve bu özgüven içinde, bu 
zor günlerin de üstesinden gelecek hem içe-
ride hem de dışarıda, barışın, özgürlüğün, 
refahın, adaletin ve kalkınmanın önünü 
açmayı mutlaka başaracaktır.’’ 

Türkiye’nin ne toplumsal ne siyasi ne aske-
ri ne ekonomik ne de kültürel bakımdan 
yanlış yönlendirme kampanyalarıyla zaafa 
uğratılabilecek sıradan bir ülke olmadığı-
nı belirten Erdoğan, Türkiye’nin yetişmiş 
insan gücü, olağanüstü dinamizmi, halkın 
çalışma, üretme ve daha gelişmiş, daha 
müreffeh, daha özgür bir toplum olma he-
yecanıyla uyanan bir dev olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Şu anda, ülkemizin başında, çocuklarına, 
gençlerine, çalışanlarına, emeklilerine, işçi-
lerine, köylülerine, sanayicilerine, tüccarla-
rına daha iyi bir gelecek, daha müreffeh bir 
Türkiye sunmak için milletin önünü açmak 
için canla başla çalışan ne yaptığını ve ne ya-
pacağını çok iyi bilen kararlı ve muktedir bir 
Cumhuriyet Hükümeti var. Hükümetimizin 

bütün komşularımızla ve müttefiklerimizle 
dostluğa, barışa, işbirliğine, karşılıklı saygı 
ve güvene dayalı ilişkilerimizi daha da ge-
liştirmekten başka hiçbir amacı yoktur ve 
olmayacaktır.’’ 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuş-
masında, ABD’nin, Irak’a yönelik operas-
yonu konusundaki barış çabalarının sonuç 
vermediğini ve dünyanın savaşla yüz yüze 
geldiğini belirterek, ‘‘Yaşadığımız coğrafya, 
tarihin büyük savaşlarına ve büyük traje-
dilerine sahne olmuştur. Bizler, şartlar ne 
olursa olsun, yaşadığımız tarihin derinliği, 
kurduğumuz ve yaşattığımız medeniyetin 
evrenselliği ve bütün hayatın kutsallığına 
olan inancımız nedeniyle, barışı dillendir-
mekten vazgeçemeyiz. Bizler, her şartta 
adalete ve hukuka bağlı olmak zorundayız. 
Unutmayalım ki savaşın da bir hukuku 
vardır’’ diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

‘‘Savaş sürecinin iktidarımızdan çok önce 
başladığını biliyorsunuz. Göreve geldiğimiz 
gün savaş dosyaları masaların üstünde ka-
barmıştı. AK Parti iktidarı ‘savaş olmasın’ 
diye yapılacak her şeyi yaptı, çalınacak her 
kapıyı çaldı ve el uzatması gereken herkese 
elini uzattı. Savaşın tarafları olan ABD ve 
Irak yöneticileriyle defalarca konuştuk. AB 
ülkeleriyle, Rusya ile Çin ile İslam ülkele-
riyle ve komşu ülkelerle açıkça konuştuk. 
Her gelişmeden sonra ‘barış için atılacak 
adımlar hala bitmedi, söylenecek sözler 
hala tükenmedi’ diyerek barış adına ısrar 
ve çabamızı sürdürdük. Tabii ki olup bite-
ni görmezlikten gelemezdik ve muhtemel 
gelişmelere göre tedbirler aldık. Barış için 
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tüm çabalar bittiğinde, savaşın bir an önce 
bitmesi, savaş sonrası barışın bir an önce 
kurulması, ülkemizin esenliği, güvenliği ve 
geleceği için tedbirler almaktan geri kala-
mazdık.’’ 

Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği ve geleceği 
açısından müttefiklerle ilişkilerin sağlıklı 
bir zeminde yürümesinin ‘‘fevkalade önem-
li’’ olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede, 
ABD ile mutabakat çerçevesinde ‘‘havaalan-
ları ve limanların yenilenmesi ve onarılma-
sı’’ ile ilgili bir tezkere hazırlandığını ve bu 
tezkerenin gereklerini yerine getirebilmek 
için Meclis’ten yetki alındığını anımsattı. 
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: 

‘‘Bu gelişmeler olurken, bütün dünya ile be-
raber bizim de korktuğumuz, ‘sözün bittiği 
yere geldik’ ve ne yazık ki savaş başladı. Bu 
arada tüm dünyada önemli gelişmeler oldu. 
Temel misyonu ‘barış’ olan Birleşmiş Millet-
ler Teşkilatı derin bir yara aldı. Avrupa Birli-
ği ülkeleri içinde ciddi bölünmeler yaşandı. 
Arap Birliği kendi içinde ciddi fikir ayrılık-
ları yaşadı. Ve şimdi savaş bütün şiddetiyle 
devam ediyor. Evet, ne yazık ki insanlığın or-
tak vicdanı bu savaşı önlemeyi başaramadı. 
Diliyoruz ki bu savaş bir an önce bitirilsin ve 
barış hakim olsun. Sorumluluk makamında 
olmayan kişiler dilediğini söyleyebilir ama 
biz onlarla aynı dili kullanmıyoruz. Bundan 
sonra da soğuk savaş döneminden kalma bu 
köhne siyaset üslubuna iltifat etmeyeceğiz. 
Biz, olabildiğince açık bir siyaset izliyoruz 
ve bütün gerçeği halkımızla paylaşıyoruz. 
Biz sorunun BM temelinde çözülmesinde 
ısrarcı olmamıza rağmen, BM’nin Irak 

sorununda adım adım devre dışı kalması 
sebebiyle, Türkiye’mizin güvenliği için at-
mamız gereken adımları bir an evvel atma 
ihtiyacı ile karşı karşıya kaldık. Bildiğiniz 
gibi tüm bu süreç tam demokratik yollarla 
gerçekleşmiştir. Bilesiniz ki bu zeminde 
ve bu şartlarda Türk hava sahasını Ame-
rikan uçaklarına açmamız, devletimizin 
müttefikleriyle ilişkilerimizi korumamıza, 
muhtemel gelişmelere karşı güvenliğimiz 
için tedbir almamıza, savaşın bir an önce 
bitmesine, savaş sonrası barışın tesisine, 
Irak’ın bütünlüğünün korunmasına, bütün 
bölgeyi ve tabii ki ülkemizi etkileyecek pro-
vokasyonları önlemeye yöneliktir.’’ 

Başbakan Erdoğan, Türk devletinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin önce-
likli görevinin, devletin bekasını, milletin 
selametini, dirlik ve düzenliğini sağlamak 
olduğunu belirtti. Erdoğan, ‘‘İnanıyoruz ki 
devletimiz ve milletimiz, bir bütün halinde, 
bu badireleri atlatmaya muktedirdir’’ dedi. 
Türk milletinin daha kötü, daha acımasız ve 
daha büyük badireleri atlatmasını bildiğini 
ve bağımsız bir millet olarak hep var ola-
geldiğini ifade eden Erdoğan, bu varlığını 
bundan sonra da güçlendirerek devam etti-
receğini kaydetti. ‘‘Bunun tek şartı, milleti-
mizin birlik ve beraberliğidir’’ diye konuşan 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Ben aziz milletimin derin feraseti ile bu 
birlik ve beraberliği ortaya koyduğundan 
eminim. Kendi güveni, kendi imkanları ve 
kendi iradesiyle dimdik ayakta duracağına 
yürekten inanıyorum. Devletimizin ve mil-
letimizin yarının dünyasında da merkezi ve 
vazgeçilmez yerini koruyacağına eminim. 



43

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

Bu sürecin ta başından beri söylediğim bir 
şey var: Türkiye bu savaşa Finlandiya’nın 
veya Avustralya’nın gösterdiği siyasi duyar-
lılık tarzıyla yaklaşamaz. Avustralya ya da 
Finlandiya isimlerini rast gele zikrediyo-
rum. Amacım, Irak’ın komşusu olan bizlerle 
bölgemizden çok uzakta yaşayanların siyasi 
önceliklerinin ve hassasiyetlerinin aynı 
olmayacağını anlatmaktır. Dolayısıyla, bazı 
ülkeler için masa başında izlenecek ve kağıt 
üzerinde değerlendirilecek bir sorun olan 
bu savaş, bizim için mahallemizde çıkmış 
bir yangındır. 1991 Körfez Savaşı’nda 500 
bin Iraklının Türkiye’ye sığındığını dünya 
unutmuş olabilir ama biz unutmadık. Evet, 
geçmiş yönetimler ülkemizin itibarını, gü-
cünü, imkanlarını layığınca değerlendirsey-
di, ekonomimiz bu kadar kırılgan olmasaydı 
savaşın etkisi daha sınırlı olabilirdi. Bugün 
o gün değildir. Bugün, kalplerimizi birleştir-
me, gündelik siyasetin, gündelik çıkarların 
üstünde, bazı yanıltıcı gazete ve televizyon 
haberlerinin ötesinde olmamız gereken bir 
gündür. Bu şartlarda daha dikkatli olmaya, 
karar verirken ve konuşurken kılı kırk yar-
maya mecburuz. Biz de böyle davranıyoruz. 
İstiyoruz ki savaş nedeniyle ne bir Mehmet-
çiğimizin ayağına diken batsın ne de içeride 
bir vatandaşımız mağduriyete uğrasın. Bu-
nun için yine milletçe bir ve beraber olmalı-
yız. Bu nedenle, benim siz aziz milletimden 
istirhamım odur ki: Ne herhangi bir ümit-
sizliğe kapılın ne de üretmek ve başarmak 
azminden bir milim geri kalın. Bilirsiniz, 
bazen en zor şartlarda yeni kapılar açılır. 
Bütün milletimin bu günleri de böyle de-
ğerlendirmesini istiyorum. Umarım bu zor 
günler, uzun süredir üzeri küllenmiş kar-
deşlik duygularımızı daha da pekiştirir. Bir 

millet, hem de dünyaya medeniyet öğretmiş 
bir millet olma şuurumuzu yeniden ayağa 
kaldırır. Umarım bu zor günler, her türlü sı-
kıntıdan kurtuluşumuzun başlangıcı olur.”

Ekonomik programın, savaş durumunun 
ekonomi üzerindeki etkilerini kontrol al-
tında tutacak güçte olduğunu ifade eden 
Erdoğan, ihtiyaç duyulması halinde yeni 
tedbirlerle de programı desteklemekte te-
reddüt etmeyeceklerini söyledi. Başbakan 
Erdoğan, bu akşam televizyonlardan yaptığı 
‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, hükümetin, 
savaş sürecinin esenlik içinde aşılabilmesi 
için her türlü tedbiri aldığını ve şartların 
gerektirdiği tedbirleri alma konusunda 
siyasi iradesini ortaya koyduğunu belirtti. 
Hükümetin ekonomi politikalarını da anla-
tan Erdoğan, hükümetin, dikkat ve titizlikle 
mevcut ekonomik programı yürütecek 
siyasi kararlılığa sahip olduğunu, ortaya 
konulan ekonomik hedefleri yakalamak 
için bütün dikkat ve çabanın ortaya konula-
cağını söyledi. Erdoğan, ‘‘Hükümetimiz bu 
ekonomik programı uygulama konusunda 
tam bir kararlılık içindedir’’ dedi. 

Zor şartlar ya da başka şeyler bahane edi-
lerek ekonomik programın delinmesine 
müsaade edilmeyeceğini belirten Erdoğan, 
‘‘Maliye başta olmak üzere ekonomi politi-
kalarımızı güçlendirmemizin şart olduğuna 
inanıyoruz. Dolayısıyla 58. Hükümetimiz 
tarafından açıklanan politikaları kararlılıkla 
uygulamaya devam edeceğiz’’ dedi. Bu poli-
tikaların, Türkiye’nin refahı ve geleceği için 
yapılması düşünüldüğü ve yapılmasının ge-
rekli olduğuna inanıldığı için uygulandığını 
belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: 
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‘‘Bu kapsamda Gayri Safi Milli Hasılanın 
(GSMH) yüzde 6.5’i tutarında faiz dışı fazla 
sağlayacak 2003 Mali Yılı Bütçesi şu anda 
Meclis’te görüşülmektedir. Söz konusu faiz 
dışı fazla hedefine ulaşabilmek için öngö-
rülen 15.8 katrilyon lira tutarındaki ted-
birlerden 11.6 katrilyonluk kısmıyla ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal güvenlik 
sistemi ve sağlık harcamalarında yolsuz-
luk boyutundaki israfı önleyecek tedbirler 
alınmıştır. Geçtiğimiz iki ayda gelirlerin 
tahsili ve giderlerin tasarrufunda faiz dışı 
fazla hedefi aşılmıştır. Geçen iki ayda vergi 
gelirleri, beklenenden 580 trilyon lira ger-
çekleşmiştir.’’ 

Başbakan Erdoğan, özelleştirme ile ilgili 
daha önce açıklanan programın uygulan-
maya başlandığını belirterek, kamudaki atıl 
istihdamın giderilmesine dair düzenlemele-
rin ivedilikle yapılarak bu sorunun yıl sonu-
na kadar çözüleceğini kaydetti. Olağanüstü 
şartların gerektirdiği harcamaları karşıla-
mak amacıyla gerekli tedbirlerin ekonomik 
programa uygun olarak alındığını bildiren 
Erdoğan, bu kapsamda, dördüncü gözden 
geçirmenin Nisan ayının ilk yarısında ta-
mamlanmasını beklediğini söyledi. Başba-
kan Erdoğan, programın savaş durumunun 
ekonomi üzerindeki etkilerini kontrol altın-
da tutacak güçte olduğunu belirtti. Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘İhtiyaç duyulması halinde yeni tedbirlerle 
de programı desteklemekte tereddüt etme-
yeceğimizi de vurgulamak istiyorum. Mali-
ye politikasında göstereceğimiz bu kararlı-
lık, mali piyasalarda istikrarı sağlamak için 
başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız 

kurumlarımızın aldığı ve alacağı tedbirleri 
destekleyecektir. Tüm bakan arkadaşlarıma 
ve kamu görevlilerine yürürlükteki ekono-
mik programa titizlikle uymaları, gerekli 
önlemleri zaman geçirmeden almaları ko-
nusunda gerekli talimatları verdim. Progra-
mın dışına çıkan beyan ve davranışlara hiç 
kimsenin itibar etmemesini önemle vurgu-
luyorum. Umarım ki piyasa oyuncuları ve 
ekonomik hayatın aktörleri de hükümetin 
bu tavrına uygun davranırlar.’’ 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuş-
masında, Irak savaşı öncesi süreçte hiçbir 
zaman ve hiçbir şekilde Amerika basınında 
bir dönem iddia edildiği ve Türkiye’ye de 
yansıdığı gibi bir ‘‘ücret pazarlığı’’ içine gi-
rilmediğini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Dün bizi ABD ile ‘ücret pazarlığı içine gi-
riyorlar’ diyerek eleştirenlerin bugün çıkıp 
‘iyi pazarlık edemediniz, 6 milyar dolar uçtu 
gitti’ diye hedefe koymaya çalışmalarındaki 
tutarsızlığı milletimin vicdanına havale edi-
yorum. Hükümetimizin tercihinin savaşla 
barış arasında değil, her halükarda yanı 
başımızda yaşanan bir savaşın Türkiye’ye 
etkilerinin nasıl sınırlanabileceği, yani bu 
işten en az zararla nasıl çıkabileceğimiz 
yönünde olduğu iyi bilinmelidir. Bizim ça-
bamız, Türkiye’nin yüksek menfaatlerinin, 
ülkemizin bölgedeki konumunun ve ABD 
ile yakın ilişkilerimizin dokusunun özenle 
korunmasına yöneliktir.’’ 

Bütün bu gelişmeleri izleyen hükümetin, 
Türk hava sahasının yabancı silahlı kuvvet-
lere mensup hava unsurlarına açılması ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçici bir süre 
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yurtdışına gönderilebilmesi için 19 Mart 
Çarşamba günü yeniden TBMM’ye başvur-
duğunu hatırlatan Erdoğan, Irak’ta savaşın 
başladığı ilk gün olan 20 Mart Perşembe 
günü de TBMM’nin bu yetki talebini onayla-
dığını belirtti. ‘‘Türk hava sahasının yabancı 
hava unsurlarına açılması, Türkiye’nin men-
faatine olup Amerika ile müttefik olmamı-
zın gereğidir’’ diyen Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

‘‘Irak sınırının ötesinde belirli bir şerit bo-
yunca yapacağımız askeri düzenleme ise 
Türkiye’ye yönelebilecek göç hareketini 
kontrol edebilmeyi, göçmenlere insani yar-
dımı etkinlikle ulaştırabilmeyi, güvenliği-
mize dönük bazı provokasyonları önlemeyi 
ve sınırlarımızın güvenliğini korumayı 
amaçlamaktadır. Bölgedeki Türk askerinin 
mevcudiyeti, gerek Türkiye gerek bölge için 
bir güven ve istikrar unsuru olacaktır. Her 
zeminde ve zamanda barışın teminatı olan 
kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, bir kere 
daha yardıma muhtaç olanlara elini uzata-
caktır.’’ 

Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal bir-
liğinin muhafazasının Türkiye için önemli 
olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Irak’ın Arap, 
Kürt, Türkmen ve diğer bütün nüfus kesim-
leri aslında bizim kardeşlerimiz ve akraba-
larımızdır’’ dedi. Irak’ın zengin doğal kay-
naklarının bir bütün olarak Irak ulusuna 
ait olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, 
‘‘Bunlar bizim Irak’a dönük temel siyasi yak-
laşımlarımızdır. Bütün bu konularda ABD 
ile mutabakata varılmıştır’’ diye konuştu. 
Erdoğan, Türkiye’nin bütün Irak ulusunun 
özgürlük içinde müreffeh bir geleceğe uzan-

malarını dilediğini söyledi. Başbakan Erdo-
ğan, Irak’ın bir an evvel barış ve istikrara 
kavuşmasını istediklerini belirtti. 

‘‘Türkiye’nin, sadece bu süreçte değil, savaş-
tan sonra da gerek Irak’ın, gerekse bölgenin 
çağdaş ve demokratik bir düzen içinde kal-
kınması, huzur ve istikrara kavuşması için 
her türlü katkıyı yapacağını’’ kaydeden Er-
doğan, Türk demokrasisinin vardığı aşama 
ve bundan sonra daha da hızlanacak olan 
gelişme sürecinin, bütün bölge ülkeleri için 
bir örnek teşkil edeceğini söyledi. ‘‘Ortak 
tarihi ve kültürel özellikleri paylaştığımız 
yakın ve uzak komşularımızla, bundan 
sonra da demokratik ve çağdaş kazanımları-
mızı, tecrübelerimizi, umutlarımızı ve pro-
jelerimizi paylaşarak bölgemizin barış ve 
refahına katkıda bulunacağımıza yürekten 
inanıyorum’’ diyen Erdoğan, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 

‘‘Sizlerden herhangi bir kaygı içinde ol-
mamanızı diliyorum. Ülkemizin dirlik ve 
düzeni için her türlü tedbiri almaktayız. 
Türkiye’nin böylesine zorlu bir döneme, hü-
kümetimiz gibi güçlü bir hükümetle girmesi 
büyük bir şanstır. Sizlerin, hükümetimize, 
bugün Çorum seçimlerinde bir kere daha 
ortaya çıkan desteğiniz sürdüğü müddetçe, 
aşılamayacak zorluk yoktur. Emanetiniz 
emin ellerdedir. Aziz vatanımız, her zerre-
siyle, bir ve bütün halinde, azim ve kararlı-
lıkla geleceğe yürümektedir. Hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyor, huzur ve güven dolu 
günler diliyorum.”
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Başbakan Erdoğan ,  2003 Yılı  Bütçe 
Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükümet’in 
görüşlerini açıklarken, sözlerine dün gece 
Yunanistan’ın Başkenti Atina’ya THY 
uçağının kaçırılması olayına değinerek 
başladı. Dün gecenin ‘‘kısa ama uzun ge-
çen bir gece’’ olduğunu belirten Erdoğan’a, 
uçakta bulunan vatandaşların sıkıntılarını 
hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Uçakta 

bulunanlara geçmiş olsun dileğini ileten 
Erdoğan, bu tür sıkıntıların bir daha ya-
şanmaması dileğinde bulundu. 

Türkiye’nin son günlerde yaşadığı olayla-
ra dikkati çeken Erdoğan, bu süreçte en 
önemli görevin TBMM’ye ait olduğunu 
belirtti. Erdoğan, ‘‘Kurtuluş savaşına ön-
derlik yapan bu Meclis, milletimizin ba-

2003 Yılı Bütçe Tasarısı 
Görüşmeleri

Ankara | 29 Mart 2003



47

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

ğımsızlığı ve dünya milletlerinin şerefli bir 
üyesi olmasının garantisidir’’ diye konuş-
tu. AK Parti’nin 3 Kasım’da köhnemiş siya-
set tarzı ve üslubunun tasfiyesinde büyük 
bir başarı gösterdiğini anlatan Erdoğan, 
3 Kasım’dan önce siyaset kurumunun gü-
venilirliğini yitirdiğini ve millet nezdinde 
muteber olmadığını söyledi. 

Türkiye’deki değişimi siyasi seçkinlerin 
değil, sade vatandaşların gerçekleştirdi-
ğini kaydeden Erdoğan, siyaset seçkinle-
rinin yıllardır değişimi savunmalarına 
karşın bunu gerçekleştiremediklerini be-
lirtti. Erdoğan, toplumsal değişimi gerçek-
leştirecek olan siyaset kurumunun bizzat 
kendinin değişimin önündeki engel haline 
geldiğini ve bu yüzden de değişim talepleri 
ile değişimin gerçekleştirilmesi arasındaki 
makasın giderek açıldığını ifade etti. Top-
lumsal taleplerini algılamaktan yoksun 
olanların, milletin taleplerine sırtını dö-
nenlerin ve fildişi kulelere çekilenlerin si-
yaset yapamayacağını söyledi. AK Parti’yi 
milletin özlem ve taleplerinin kurduğunu 
ifade eden Erdoğan, ‘‘Biz sadece tabelayı 
astık’’ dedi. Erdoğan, AK Parti’nin milletin 
ortak aklı ve vicdanını temsil ettiği için 3 
Kasım’da başarılı olduğunu kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal’ın bütçe görüşmelerinin ba-
şında yaptığı eleştirileri hatırlatarak, ‘‘Bu 
ifade tarzı CHP’nin bir telaş içinde oldu-
ğunu gösteriyor. Bu, geçmiş yönetimlerin 
başarısızlığına katkıda bulunanları içinde 
barındırmanın telaşıdır’’ diye konuştu. Er-
doğan, sözlerine CHP milletvekilleri tepki 
gösterirken, ‘‘geçmiş kötü yönetimlerde 

katkısı bulunan’’ İstanbul Milletvekili Ke-
mal Derviş’in CHP’ye katılmasının büyük 
bir transfer gibi gösterildiğini söyledi. 
Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren CHP 
milletvekilleri, ‘‘sana ne’’ diye laf atarken, 
Erdoğan, ‘‘Sayın Baykal, ben eleştirilerini 
gayet sakin dinledim, dinlemeye devam 
edeceğim’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan daha sonra CHP yö-
neticilerinin 57. Hükümet dönemindeki 
Kemal Derviş eleştirilerine ilişkin haber-
lerden örnekler sunarak, ‘‘Sayın Bayram 
Meral’in beni ziyaretinde söylediği sözler 
var. Bunlar bende kalıyor’’ dedi. CHP mil-
letvekillerinin itirazlarına TBMM Başkanı 
Bülent Arınç müdahale ederek, ‘‘Sayın Baş-
bakan eleştiri hakkını kullanıyor. Lütfen 
hazımlı olun’’ dedi. Deniz Baykal’ın 1974 
yılında hükümette bakan iken yaptığı ko-
nuşmalardan örnek veren Erdoğan’a CHP 
sıralarından laf atılınca, ‘‘Çay ile simidi 
öğrenmeniz bana mutluluk verdi’’ diye 
karşılık verdi. Erdoğan, Baykal’ın 3 Kasım 
seçimlerinin sonuçlarını ‘‘şüpheli gibi’’ 
göstermesinden üzüntü duyduğunu ifade 
ederek, ‘‘Sayın Baykal, (yüzde 34 ile iktidar 
olmanız siyaset sisteminin sonucudur) di-
yor. Böyle tehdit ve imalı sözler demokra-
tik ve siyasi mantıkla bağdaşmaz. Bu bana 
tek parti dönemini hatırlatıyor. Ama artık 
çok partili siyaset dönemindeyiz. Bu parti-
nin sahibi şu veya bu değil, 70 milyonluk 
Türkiye’dir. Bunun hatırlatmak istiyorum’’ 
diye konuştu. Erdoğan’ın sözlerine tepki 
gösteren CHP milletvekilleri, ‘‘Baykal saye-
sinde orada konuşuyorsun, 70 milyon aç... 
aç’’ diye laf attılar. 
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CHP’li sözcülerin, AK Parti’nin yüzde 
35’lik oyla 365 milletvekili kazandığı 
yolunda eleştiriler yapıldığını bildiren 
Erdoğan, CHP’nin de yüzde 19.4’lük oyla 
177 milletvekili kazandığını söyledi. CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ‘‘muhalefet 
üslubunu iktidar sorumluluğu ile denge-
leyeceklerine’’ ilişkin sözler sarf ettiğini 
belirten Erdoğan, 4 ay gibi kısa bir süre 
hükümet olan partiyi 5 yıllık iktidarmış 
gibi eleştirmenin de insafla bağdaşmadı-
ğını anlattı. Erdoğan, Türkiye’nin uzun 
süreden bu yana ekonomik olarak iyi yö-
netilmediğini ve bu nedenle Türkiye’nin 
zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Recep 
Tayyip Erdoğan, hükümet oldukları 4 ay-
lık süre içinde 20 milyar dolar borç öden-
diğini anlatarak, ‘‘ekonominin kırılgan 
yapısı halen devam etmektedir’’ dedi. Er-
doğan, 2001 yılında 41 katrilyon lira faiz 
ödenmiş, 40 katrilyon lira vergi toplanmış; 
2002 yılında yaklaşık 52 katrilyon lira faiz 
ödenmiş, bunun karşılık 60 katrilyon lira 
vergi toplandığını söyledi. Erdoğan şöyle 
konuştu:

‘‘Bankalara yatırılan her 100 lira mevdu-
atın 28 lirası kredi olarak kullanılmak-
tadır, diğeri devlete borç verilmektedir. 
Türk lirasına güvensizlik maalesef devam 
etmektedir. Döviz tevdiat hesaplarının 
ağırlığı ortalama yüzde 52 düzeyindedir. 
Bu durum halkın yabancı paraya güvenir-
liliğinin hala yüksek olduğunu göstermek-
tedir.’’

Erdoğan, 57. Hükümet’in 3 Kasım’da se-
çime gidilmesi için karar aldıktan sonra 
yapılması gerekenleri yapmadığını, bu 

nedenle de yüzde 6.5 faiz dışı fazlanın ger-
çekleşmeyeceğinin anlaşıldığını vurgula-
dı. Erdoğan, Türkiye’nin durumunun hem 
şeker hem de sarılığa yakalanan hastanın 
durumuna benzediğini söyledi. Başbakan 
Erdoğan, seçimler öncesi AK Parti’nin 
meydanlarda, ‘‘bir yıl için bizden bir şey 
beklemeyin, 3 yıl sonunda neticeleri al-
maya başlayacağız’’ dediğini anımsatarak, 
şöyle konuştu:

‘‘Bu sözler duruma ne kadar hakim oldu-
ğumuzu göstermektedir, bu böyle bilinme-
li. Bu iş kusura bakmayın, hayatında iki 
koyun gütmeyen kişilerin konuşmasıyla 
olmaz. Huzurlarınızda bu işi yaşayan biri 
olarak biliyorum. Benim devraldığım İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 
dolar borcu vardı, şimdi gidin sorun.’’

Başbakan Erdoğan, 2003 yılı bütçesinin en 
kötü koşular dikkate alınarak hazırlandı-
ğını belirterek, ancak beklenilenden daha 
iyi sonuçlar alınacağını söyledi. Erdoğan 
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Bize, (sürpriz kaynak ne?) diye soruluyor-
du. İşte sürpriz kaynak vergi barışı yasası... 
Ben tüccar siyasetten bahsediyorum... Şu 
ana kadar bir milyon 146 bin kişi başvur-
muş durumdadır. Şu ana kadar başvuran-
lardan tahakkuk edecek rakam 3 katrilyon 
liranın üzerinde gelir elde edilecek. Bunlar 
umutsuz rakamlardı, bunları umuda çevi-
riyoruz.’’

Erdoğan, vergi sisteminde yeni düzen-
lemeler getiren tasarı ve orman vasfını 
kaybeden alanların satışından da büyük 
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oranda kaynak beklediklerini söyledi. AK 
Parti’nin devlette kadrolaştığına ilişkin 
eleştiriler getirildiğini anımsatan Erdo-
ğan, ‘‘beyin takımı’’ denilen kadrolarda de-
ğişiklik yapılmasından daha doğal birşey 
olamayacağını kaydetti. Erdoğan, devlette 
boşalan kadrolara yalnızca 35 bin kişinin 
alınacağını bildirdi. 

Başbakan Erdoğan, dış politikada ‘‘milli 
mutabakat’’ anlayışıyla hareket edilmesini 
arzuladıklarını, ancak muhalefetten bu 
konuda destek gelmediğini söyledi. CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, ‘‘Erdoğan 
seçimlerden önce Bush ile görüşerek çeşit-
li sözler verdi’’ dediğini, daha sonra ‘‘Yan-
lış politikalar nedeniyle ABD ile ilişkimiz 
bozuldu’’ şeklinde açıklamalar yaptığını 
ifade eden Erdoğan, ‘‘bu açıklamaların 
hangisinin doğru olduğunu sordu. Irak 
konusunda ABD ile yapılan görüşmelerde 
Türkiye’nin önceliğinin her zaman ‘‘siyasi 
ve askeri konular’’ olduğunu ifade eden 
Erdoğan, ekonomik konuların bunların 
gerisinde kaldığını bildirdi. Erdoğan, şöyle 
konuştu:

‘‘Türkiye sorunun barışçı yollardan çözü-
mü için elinden geleni yapmıştır. Fakat 
tüm bu çabalarımıza rağmen savaş başladı. 
Türkiye milli mutabakat sağlanması konu-
sunda yaptığımız çabalar sonuç görmedi. 
Devletimizin çıkarları konusunda adım-
lar atılmış, çıkarlarımız açısından doğru 
bulmadıklarımız bir kenara bırakılmıştır. 
Kimileri bizim ABD’nin talepleri doğrul-
tusunda ne yapılacaksa onların yapılması 
gerektiğini söylediler. Onlara Türkiye’nin 
bağımsız bir devlet olduğunu da özellikle 

hatırlatmak istiyorum. Sadece ekono-
mik kaygılarla, siyasi açıdan bizi tatmin 
etmeyen, güvenliğimiz açısından uygun 
olmayan hiçbir adımı atmayız. Kimsenin 
de böyle adımlar atmadık diye bizi eleş-
tirmesine müsaade etmeyiz. Türkiye’nin 
güvenliği için attığımız adımları savaşa 
girmek şeklinde yorumlayan talihsiz be-
yanlarına tanık olduk. Çıkardığımız tezke-
renin devletimizin müttefiklik ilişkilerinin 
ve güvenliğimizin bir gereği bile olduğunu 
anlamayacak kadar dünya gerçeklerinden 
kopmuş olanlar Hükümet’in yaptıklarını 
görmeyecek kadar insaf duygusundan 
uzak hareket etmişlerdir.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuş-
masında Kuzey Irak ile ilgili spekülasyon 
yapılmasının hiçbir anlamı olmadığını 
bildirerek, şöyle konuştu.

‘‘Türkiye, Kuzey Irak’a toprak elde etmek 
ya da komşularımızın topraklarını işgal 
etmek için girmek istemiyor. Böyle bir 
niyet asla söz konusu olamaz. Türkiye ba-
şından beri Irak’ın toprak bütünlüğünden 
yana olduğunu söylemektedir. Türkiye’nin 
kendi hassasiyetleri korunduğu sürece 
müttefiklerinin taleplerine olumlu yanıt 
vermesinden daha doğal bir şey yoktur. 
Türkiye herhangi bir ülke değildir ki müt-
tefiklerinden kopuk hareket etsin. Türkiye 
kesinlikle bağımsız bir devlettir, kimseden 
talimat almaz. Hükümetimize de milleti-
miz dışında talimat vermesi söz konusu 
olamaz.’’

Türkiye’nin Kuzey Irak konusundaki has-
sasiyetinin müttefiklerine de iletildiğini 
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ifade eden Erdoğan, ‘‘müttefiklerimiz ta-
rafından gözetileceğinden kuşku duymak 
istemiyoruz. Hassasiyetlerimizin dikkate 
alınmadığı durumda bağısız ve egemen 
bir devlet olarak gereğini yapacağımızdan 
da kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi. Kıbrıs 
konusunda Ada gerçekleri ile uyumlu iki 
egemen kurucu devlete dayanan bir anla-
yışın kabul edildiğini ifade eden Erdoğan, 
Annan Planı’nın önce müzakere edilir 
bulunduğunu, sonra Türkiye’nin hassasi-
yetlerini tam karşılayacak perspektifinden 
geriye düştüğü için ele alınmadığını söy-
ledi. Erdoğan, Türkiye’nin sorunu çözüm 
çerçevesinde yeni arayışlarının sürdüğü-
nü ifade ederek, ‘‘Bu kararlılığımızda her-
hangi bir değişiklik yoktur. Ancak Kıbrıs 
konusunun zor bir sürece girdiğini de asla 
unutmamalıyız. Hükümet etmek ülkenin 
sadece bugünü değil, geleceğini de yönet-
mek demektir. Sadece bugünü yönetmeye 
aday olanlar ne bugün için bir başarı sağ-
layabilirler ne de geleceğin dirençlerine 
hazırlıklı olabilirler’’ diye konuştu. 

Hükümet’in vatandaşları hem geçmişteki 
sıkıntılardan kurtarmak için adımları attı-
ğını, çocuklar için de müreffeh bir gelecek 
için çalıştığını ifade eden Erdoğan, 65 da-
kika süren konuşmasında sözlerini, ‘‘Mille-
timiz emanetinin emin ellerde olduğunun 
huzur ve güveni içindedir. Sorunları mil-
letin ortak malı kabul eden bir hükümet 
işbaşındadır. 2003 Mali Yılı Bütçesi’nin 
hayırlar getirmesini diliyorum’’ diyerek 
tamamladı. 
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Tes-İş Sendikası 7. Olağan Genel Ku-
rulu’nda bir konuşma yapan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, çalışanların Tasar-
rufu Teşvik Fonu’nda biriken ana parala-
rının bu ay içerisinde ödeneceğini ifade 
ederek, 2004-2005-2006 yıllarında da 10 
taksit halinde nemaların ödeneceğini söy-
ledi. Başbakan Erdoğan, kamuda çalışan 
işçilerin ikramiyelerinin Ağustos 2003 ve 

Aralık 2003’te ödenmesi için de Maliye 
Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü 
de kaydetti.

Başbakan Erdoğan toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, artık geçmişin aşılmış kavramla-
rıyla konuşmadıklarını ifade ederek, ‘‘Her 
birimiz meselelere kendi görüş açımızdan 
bakmıyoruz. Hepimiz öncelikle ülke fotoğ-

Tes-Iş Sendikası  
7. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 11 Nisan 2003
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rafının bütününü göz önünde bulunduru-
yoruz’’ dedi. Bu bakış açısının, gelecekteki 
adalet ve kalkınma hedeflerine birlikte 
varılması için önemli olduğunu kaydeden 
Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Talep ederken de, itiraz ederken de, de-
mokratik eleştiri hakkımızı kullanırken 
de, önce önümüze ülkemizin bütününü 
koymak zorundayız. Bunu özellikle bu-
günlerde çok yapmamız gerekiyor. Çünkü, 
bu günler millet olarak hangi sosyal gruba 
mensup olursak olalım, dayanışma ru-
humuzu ateşlememiz gereken günlerdir. 
Milletimizin ve sizlerin gösterdiği bu yüce 
ruhlu tavrı, dayanışma içinde istikrara, gü-
vene, adalete ve üretime dönüştürmeliyiz. 
Bu anlamda arkamızda büyük bir gücün 
varlığını hissetmenin kıvancını taşıyoruz. 
Allah’ın yardımıyla bu dar koridordan hep 
birlikte çıkacağız.’’

Başbakan Erdoğan, dünyadaki gelişmele-
rin Türkiye’yi doğrudan ilgilendirdiğini 
ifade ederek, bu geçiş döneminde milli 
birlik ve beraberliğe yapılan bütün vurgu-
ları saygı ve şükranla yad ettiğini kaydetti. 
Tes-İş Sendikası’nın eleştiri ve uyarılarını 
saygı ile karşıladığını dile getiren Erdoğan, 
sendika ile mazisinin yeni olmadığını, sen-
dika yöneticilerinin kendisinin karakteri 
hakkında bilgi sahibi olduğunu, bugün de 
aynı noktada bulunduğunu söyledi. Dev-
raldıkları tabloda bazı yeni düzenlemeler 
yapmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, 
‘‘Eğer bunları yapamazsak, o zaman ge-
leceğimizi hepten karartırız. İşte şu anda 
bunun temellerini atma gayretleri vardır’’ 
diye konuştu.

Türkiye’nin bu yıl ödemesi gereken borcun 
72.5 milyar dolar olduğunu kaydeden Baş-
bakan Erdoğan, şunları söyledi:’’Bu yıldan 
3 ayı geride bıraktık, 4. ayın içerisindeyiz. 
Bu sürede ödediğimiz rakam, 22 milyar 
dolardır. Bu borcu, faizi biz üretmedik. 
Bunların hepsini kucağımızda bulduk. Bu 
borçları bir ödeme planı içerisinde öde-
mekteyiz. (Ben bunu ödemiyorum) deme 
hakkına sahip değiliz. Böyle bir popülist 
yaklaşımla da bunun altından çıkamazsı-
nız. Bu noktada tribünlere oynamanın bir 
anlamı yok. İşin gerçeği var. Sadece 2. ve 
3. ayın tahmin edilen gelirleri noktasında 
Türkiye, hamdolsun daha işin başında 600 
trilyon lira artı vermiştir. Bu da demek ki, 
alınan tedbirler netice vermeye başlamış-
tır.’’

Başbakan Erdoğan, sivil toplumun yük-
selttiği sesi önemsediklerini ifade ederek, 
Türkiye’nin sivil toplum konusunda ye-
terli donanıma sahip olmadığını söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Şunun da itiraf edilmesi gerekir 
ki, yönetimler sivil toplumun gücünü ülke-
nin gücüne katmayı başaramamışlardır’’ 
dedi. Uzun yılar sendikalaşmaya kuşku ile 
bakıldığını, bunda devletçi ekonomi poli-
tikalarının önemli olduğunu dile getiren 
Erdoğan, ekonomi politikalarında sosyal 
boyutun ihmal edildiğini kaydederek, şöy-
le konuştu:

‘‘Toplu sözleşme masasında bizler bir ta-
rafta devlet olarak asık suratlı, sizler ise 
gerilimli öteki taraf olmayacaksınız. Hepi-
miz bir masada aynı taraf olarak birbirimi-
zin yüzüne bakacağız. Meselelerimiz bir, 
özlemlerimiz bir, ufkumuz bir olmalıdır. 
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Kararlılıkla yürümeliyiz. Çünkü, bu ülke 
bizim. Biz size kendi cebimizden para ver-
miyoruz, vermeyeceğiz. Bize emanet edi-
len emaneti en iyi şekilde sizlerle beraber 
değerlendirerek, bu ülkeyi ayağa kaldıra-
cağız. Biz bir özel sektör işletmecisi değiliz. 
Biz, milletin emanetini en iyi şekilde de-
ğerlendirmenin gayreti içerisindeyiz.’’

Türkiye’nin sınırsız kaynaklara sahip ol-
madığının bilindiğini belirten Erdoğan, bu 
yüzden de daha çok çalışmak ve üretmek 
gerektiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Kaynakla-
rımızın iyi değerlendirilmediğini, yolsuz-
lukların sistemi içerden kemirdiğini, siste-
min kirlendiğini hepimiz gördük. Ufuksuz 
ve heyecansız insanlarla yol alamayacağı-
mızı da yaşayarak gördük’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, kendisinden önceki 
konuşmacıların özelleştirme konusundaki 
görüşlerine katılmadığını da belirterek, 
‘‘Biz ülke yönetiyoruz. Artık dünyanın 
hiçbir yerinde bu düşünceler kalmadı. Bu 
işletmelerin gerek istihdam, gerek ülke-
mizin geleceği noktasında atılan adımlar 
bizim için bir milli gelir oluyorsa, bunun 
üzerinde durmamız lazım. Eğer sürekli 
devletin kasasından, kesesinden bu ku-
rumlar sübvanse ediliyorsa, işte o senin 
alın terinin oralara aktarılmasıdır’’ diye 
konuştu. Devletin, yatırımı ticari değil hiz-
met alanlarında yapması gerektiğine işaret 
eden Erdoğan, ‘‘Artık buralardan devlet 
yavaş yavaş elini çekmeli. Yerli ve yabancı 
sermayeyi çekmek suretiyle ülkeyi ayağa 
kaldırmamız lazım’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nce düzenlenen ve 4 gün sü-
recek, ‘‘14. Bölge, İl, Araştırma Enstitüsü, 
Proje ve Eğitim Merkezleri Müdürleri 
Toplantısı’’na katıldı. Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü’ndeki toplantıda konuşan 
Erdoğan, köylü ve çiftçilerin yıllarca ihmal 
edildiğini, son yıllarda yaşanan ekonomik 
krizden çok olumsuz etkilendiklerini söy-

ledi. Erdoğan, 1999-2002 yılları arasında 
uygulanan ekonomik programın köylüle-
rin problemlerine çözüm üretemediğini, 
çiftçilerin şartlarını daha da zorlaştırdığı-
nı kaydetti.

Başbakan Erdoğan, izlenen ekonomik 
politikaların sadece rakamlarla değil, 
sosyal boyutu, alınan kararların topluma 

Köy Hizmetleri  
Il Müdürleri Toplantısı

Ankara | 15 Nisan 2003
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yansımasıyla da değerlendirilmek zorun-
da olduğuna işaret ederek, geçen 3 yıl 
içinde tarım sektörünün Gayri Safi Milli 
Hasıla’daki (GSMH) payının yüzde 14’e 
gerilediğini anlattı. Türkiye’de toplam sivil 
istihdamın yaklaşık yüzde 40’ının tarım 
sektöründe çalıştığını anımsatan Erdoğan, 
bu oranın ABD’de yüzde 3, AB’de yüzde 10, 
Japonya’da yüzde 15 olduğunu ifade etti. 
Erdoğan, bu rakamlara bakıldığı zaman 
Türkiye’de kırsal alandaki hareketliliğin 
daha uzun zaman devam edeceğini belirte-
rek, şöyle konuştu:

‘‘Türkiye’nin realitesine uygun tarım 
politikalarının gerekliliği ortadadır. Şe-
hirlerdeki problemin büyümemesi için, 
kırsal alan ve tarım sektörünün, sadece 
ekonomik politikalar kapsamında değil, 
sosyo-ekonomik kapsamda da gözetilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Kırsal kalkın-
ma politikaları, dünya ölçeğinde tarımsal 
desteklerin azaltılması, AB’de tarımsal po-
litikaları desteklemek üzere ön plana çıka-
rılmaya başlanan ve gelecekte de tarımda 
temel politika haline gelecek olan ekono-
mik ve sosyal uyumun sağlanması için 
bir araç olarak kabul edilen politikalardır. 
Türkiye’nin AB’ye uyum çalışmalarının da 
hassas bir öğesidir.’’

Başbakan Erdoğan, yatırım olmadan eko-
nomik büyüme, ekonomik büyüme olma-
dan da sürdürülebilir bir ekonomik politi-
ka üretilemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, 
Türkiye’nin, milli ekonomisinin yeniden 
güçlendirilmesini amaçlayan stratejik 
önceliğinin ulusal sermayenin daha fazla 
katılımını sağlayarak, doğrudan yabancı 

sermayeyi teşvik ederek, yatırım oranını 
artırmak olduğunu belirterek, ‘‘Hüküme-
timiz bu amaca uygun makro ekonomik 
politikalar geliştirmekte ve bunları da uy-
gulamaya koymaktadır’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması için hammadde, ener-
ji, işgücü, ulaşım ve pazar potansiyelini 
dikkate alarak, tarımda ve sanayide yeni 
cazibe merkezleri oluşturmayı, bölgesel 
dengesizlikleri azaltacak yeni düzenleme-
ler yapmayı, tüm bölgelerin ekonomik po-
tansiyelini verimli bir şekilde kullanmayı 
hedef olarak önlerine koyduklarını anlattı. 
Türkiye’de her alanda bir üretim ve yatı-
rım seferberliğinin başlatılmasının başlıca 
amaçları olduğunu ifade eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Tarım politikalarımızın temel hedefi, ül-
kemizin temel gıda ürünlerinin üretimin-
de sadece kendi kendine yeterli olmasıyla 
yetinmemesidir. Uluslararası piyasalarla 
rekabet edebilmemiz, verimli tarım arazi-
lerimizin sürekli işlenilir halde tutulması 
ve tarımsal üretimde verimliliğin artırıl-
masını istiyoruz. Bu temel hedeflere ulaş-
mak için uyguladığımız politikalar, fiyatla-
rın serbest piyasada oluşması esas alınarak 
üretimin piyasa koşullarındaki talebe göre 
yönlenmesi, devletin tarım ürünlerinin 
ticaretini yapmayı bırakması, ürün borsa-
larının gelişmesinin desteklenmesi ve bu 
borsalarda vadeli işlemlerin başlatılması 
için gerekli önlemlerin alınması, tarımda 
devlet desteği her bölge ve her ürün için 
ayrı ayrı uygulanırken, ülke gerçeklerinin 
göz önünde bulundurulmasıdır.’’
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Başbakan Erdoğan, tarım sektöründe ve-
rimliliğin ve üretimin artırılması, üretici 
gelirlerinin istikrara kavuşturulması, bu 
kesime yönelik teşviklerin rasyonel kulla-
nılması, tarım sektöründe ekonomik an-
lamda işletmeciliğe geçişle kırsal kesimde 
verimliliği artıracak ve girdi maliyetlerini 
azaltacak teknoloji kullanımının özendi-
rilmesinin özel bir önem taşıdığını söyle-
di. Bu süreçte sektörün güçlendirilmesi 
için gerekli yasal ve kurumsal düzenleme-
lerin yapılacağını belirten Erdoğan, eko-
nomik ve sosyal yaşamın ihtiyaçlarının 
yerinde, zamanında ve güvenli bir biçim-
de karşılanabilmesi için ülke ekonomisi-
nin en önemli altyapılarından biri olan 
ulaştırma sisteminin sağlıklı bir biçimde 
çalıştırılması gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, bu konuya özel bir önem ver-
diklerini vurgulayarak, ‘‘Türkiye, ulaşım 
yüzünden kendi kaynaklarını gerektiği 
gibi kullanamamaktadır. Ürününü, bıra-
kın dış pazarlara iç pazara bile ulaştıra-
mamaktadır. Ulaştırma alt sektörlerinin 
hemen hepsinde plansız, birbirinden 
bağımsız ve kısa vadeli çözümler, ülke-
mizdeki ulaştırma sisteminin en önemli 
problemi olarak gözükmektedir’’ diye 
konuştu. Erdoğan, hükümetin sektöre 
yönelik birinci önceliğinin, ulaşımın alt 
sektörleri arasındaki bütünleşmesini ger-
çekleştirmek suretiyle ekonomik büyüme 
amacına en büyük katkının sağlanması 
ve çevreyi tahrip etmeyen bir ulaştırma 
altyapısının oluşturulması olduğunu 
kaydetti. Bu amaçla ulaştırma altyapısını 
oluşturmak üzere taşıma türleri arasında 
dengeyi sağlayacak bir ‘‘ulaştırma ana 

planı’’ hazırlanacağını bildiren Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘‘Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kırsal 
alandaki yerleşim birimlerinin ihtiyacı 
olan yol, içme suyu, kanalizasyon, is-
kan gibi sosyal, sulama, toprak koruma, 
arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme 
hizmetleri gibi tarımsal altyapı hizmetle-
rinde zaman ve kaynak israfını önlemek, 
kısa sürede daha çok ve daha ekonomik 
hizmet üretmek gayretinde olmalıdır. 
Dolayısıyla, gerek kırsal alanın sosyal 
altyapısını iyileştirerek köylülerimizin 
hayatını kolaylaştırmakta, gerekse tarım-
sal altyapıyı iyileştirerek çiftçilerimizin 
hayat seviyesinin yükselmesine katkıda 
bulunmaktadır. Kent-kır dengesini sağ-
layan ve bölgesel gelişmişlik düzeyleri 
arasındaki eşitsizliği gidermeye çalışan 
bu hizmetler, mevcut bütçe imkanları 
içerisinde yürütülmektedir. Her türlü 
haberleşme ve iletişim imkanlarının, ül-
kenin her yerleşim birimine ulaşmasını 
amaçlayan hükümetimiz, hedeflenen 15 
bin kilometre bölünmüş yol çalışmalarını 
kış şartlarına rağmen süratle başlatmış 
olup, bu çalışmalar devam etmektedir. Di-
ğer bir ifadeyle duble yol diye ortaya koy-
duğumuz bu hedef, bu proje, er veya geç 
gerçekleşmek durumundadır. Eğer bunu 
gerçekleştiremezsek, çağdaşlığı konuşa-
mayız. Fakat şuna inanmamız ve gayret 
göstermemiz gerekir: Her şey para değil-
dir. Her şey parayla olmamaktadır. Parayla 
herkes, her şeyi yapabilir. Aslolan, parayı 
en iyi şekilde yönetmek, en az imkanla en 
fazla hasılayı toplayabilmektir. Onun için 
ben şu anda siyasete de, ekonomiye de şu 
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kavramı getiriyorum: Biz, tüccar siyaset 
mantığı ile üretim yapacağız. Elimizde, 
makineler, araç-gereçler var mı? Sadece, 
Köy Hizmetleri’nde yaklaşık 18 bin araç-
gerecimiz var. Karayolları, bundan daha 
güçlü. Ormanda, DSİ’de, belediyede var. 
Bunlar aynı havuzda toplanarak, duble 
yollardan köy yollarına varınca kadar, ül-
kemizi çağdaşlığın ve modernliğin alameti 
olan ulaşım altyapısına kavuşturacağız. 
Biz her birini ihale etmek suretiyle bunu 
çözeceğiz dersek, bu iş yürümez.’’

Başbakan Erdoğan, işçilerin yöneticileriy-
le el ele vermesi gerektiğini ifade ederek, 
‘‘Bu memleket bizim. Bu memleket ayağa 
kalktığı zaman hep beraber ayağa kalka-
cağız, aksi takdirde hep başımız öne eğik 
gezeriz. Bunu ben yeniden bir uyanış mü-
cadelesi, yeniden bir kurtuluş mücadelesi 
olarak görüyorum. Ülkemizin çağdaşlığı 
buradan geçiyor, bunu unutmayın’’ diye 
konuştu. Yolu olmayan bir ülkenin, hiçbir 
şey konuşmaya hakkı bulunmadığını dile 
getiren Erdoğan, araçların yıpranması, 
akaryakıt ve zaman israfının kamu ekono-
misine getirdiği kaybı ifade etmenin müm-
kün olmadığını söyledi. Erdoğan, ‘‘Bunu 
ekonomimize kazandırdığımız zaman, 
ülke ayağa kalkacaktır’’ dedi. 

Erdoğan, Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün duble yol çalışmalarına verdi-
ği katkı ve gösterdiği hassasiyet konusun-
da takdirlerini ifade etti. Gerek köylerde 
yaşayan insanların sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması, gerekse tarımsal ürünlerin 
zamanında pazarlanması açısından köy 
yollarının büyük önem taşıdığına dikkati 

çeken Erdoğan, bugüne kadar 17 bin 468’i 
köy olmak üzere, toplam 23 bin 965 ünite-
ye asfalt yol ile ulaşım sağlandığını belirtti. 
Erdoğan, 291 bin 202 kilometre köy yolu 
ağı içerisinde, mevcut ünitelerin yüzde 
31’inin asfalt yola kavuştuğunu kaydede-
rek, ‘‘Bu bir adımdır, bunun geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ülke yol ağının adeta kılcal 
damarlarını Köy Hizmetleri inşa etmek-
tedir. Bu kılcal damarları değiştirmeye, 
tamamlamaya mecburuz’’ diye konuştu.

Suyun, hayatın ve medeniyetin temeli 
olduğuna işaret eden Erdoğan, Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’nün en önemli 
çalışma alanlarından birisinin de su ko-
nusu olduğunu söyledi. Erdoğan, şehre 
ulaşmanın, teknolojinin imkanlarından 
yararlanabilmenin ön şartının köylerde 
içme suyu şebekesinin kurulması oldu-
ğunu ifade etti. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün sulama suyu sağlaması 
gereken 2.9 milyon hektar alandan bugü-
ne kadar yarısına sulama suyu hizmeti gö-
türdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam 
etti:

‘‘Tarımsal verimliliğin artırılarak rekabet 
şartlarının oluşturulması gereken gü-
nümüzde, sulanan alanların artırılması 
gerekmektedir. Bu konuda DSİ de bütün 
hassasiyeti ile barajların çoğalmasına de-
vam edecek ve ülkemiz böylece su konu-
sundaki sıkıntısını en ücra köşeye kadar 
giderecektir. Mevcut sulama alanlarındaki 
sulama oranı ve randıman düşüktür. Amik 
Ovası’nın yüzde 15’inde sulu tarım yapı-
yoruz. Çukurova, Konya, Kahramanmaraş, 
Adıyaman’ı düşünüyorum. Maalesef bu 
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civarlardadır. Eğer daha fazla ürün almak, 
rekabetçi piyasaya girmek istiyorsak, sulu 
tarımda daha fazla oranlara çıkmak zorun-
dayız. Bunu başarırız. Sularımız boşa akıp 
gidiyor. Bu suların doluya akıp gitmesi 
lazım. Aynen İstanbul’da yaptığımız gibi. 
İstanbul’da Istıranca Dağları’nın suları, 
Karadeniz’e akıp gidiyordu. Biz bu suların 
hepsini toplayıp İstanbul’a verdik. İstan-
bul şu anda artık su diye bir problem yaşa-
mıyor. Türkiye bunu halledecek güçtedir. ‘‘

Erdoğan, basınçlı sulama teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması, çiftçinin her süreçte 
konunun içine katılması gerektiğini belir-
terek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Bu yıl, bizim için sıkıntılı bir yıldı. Nasıl 
bir ekonomi devraldığımızı biliyorsunuz. 
Ben şu anda Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğümüze, hatta Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığımıza ayrılan bütçenin yeterli olduğuna 
inanan bir başbakan değilim. Ama mevcut 
imkanlarımız içinde, şartlarımızı ancak 
bu kadar zorlayabildik. Fakat inşallah 
yeni kaynaklar doğacak. Şu anda bu kay-
naklar doğuyor. Bu kaynakların doğuşu 
ile beraber tarımdaki artılarımız da buna 
göre gelişecek. Bu gelişmeyle birlikte de 
tarımda ve köy hizmetlerinde bu adımları 
daha güçlü bir şekilde atmaya devam ede-
ceğiz. Tarımsal verimliliğin artırılmasında 
önemli bir hizmet alanı da arazi toplulaştı-
rılması ve arazi içi hizmetleridir. Tarımsal 
yapının iyileştirilmesini de sağlayan bu 
hizmetler, artırılarak devam etmelidir. Va-
tan toprağının kirlenmesinde, erozyonda 
bütün bu verimsizleşmelerin ve erozyonla 
kaybının kesinlikle önlenmesi için gerekli 

önlemlerin artırılarak alınması, bu konu-
da bütün kurumlarla koordinasyon sağ-
lanması da önem arz etmektedir.’’

Başbakan Erdoğan, kendisinin de önem 
verdiği iskan hizmetlerinin, kırsal planla-
mayı getireceği gibi aynı zamanda modern 
şehirleşmenin birer adımı olacağını söy-
ledi. Erdoğan, bu konuda Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün bugüne kadar attığı 
adımın da artarak devam etmesi gerektiği-
ni, aynı zamanda Toplu Konut İdaresi’nin 
bu konuda yoğun bir çalışmaya bu aydan 
itibaren başlayacağını bildirdi. Erdoğan, 
6 ile 18 ay arasında yeni konut üretimi ile 
birlikte Türkiye’de çeşitli illerde modern 
bir şehircilik anlayışının yaygınlaştırılaca-
ğını ifade etti. Baraj kamulaştırmalarından 
dolayı yaklaşık 5 bin ailenin iskan hizmeti 
beklediğini kaydeden Erdoğan, ayrıca, kır-
sal bölgelerdeki yerleşim alanlarının an-
cak yüzde 1’inin planlı olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde yerleşim yerlerinin 
yüzde 65’inin imarsız olduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, bunları aşmak için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapıldığını söyledi. 
Bugüne kadar ülkeye birçok alanda hizmet 
verenlerin bulunduğunu, birçok hizmetin 
de imkanlara rağmen ertelendiğini belir-
ten Erdoğan, bürokratik yapının devleti 
Ankara’ya kilitlediğini ve Anadolu’nun 
sesinin çoğu zaman duyulmaz olduğunu 
kaydetti. Erdoğan, birçok yerde şehirlerin 
hala köy halinde olduğuna işaret ederek, 
köyden şehire geçişin hep birlikte sağla-
nacağını vurguladı. Uygarlığın şehirleşme 
ve sorunların yerinden çözümü ile ölçül-
düğünü dile getiren Erdoğan, bu konuda 
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ciddi adımlar atılması gerektiğini ifade 
etti. Başbakan Erdoğan, suyu olmayan 
köyün düşünülemeyeceğini ancak millet-
vekili olduğu Siirt’in merkezinden, ilçe ve 
köylerine kadar suyu olmayan yerlerin bu-
lunduğunu anlattı. Bunların hızla aşılması 
gerektiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı:

‘‘Kurumlarımızın sahip olduğu imkanlar, 
ürettikleri hizmetle ölçülecek. Sorunların 
yeniden çözümü için kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılması çalışmasını da 
bu hafta sonu yoğun bir şekilde başlatıyo-
ruz. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler re-
formumuz için gün sayıyoruz. Kırsal alana 
götürülen hizmetlerin ön plana çıkarılma-
dığını, gözükmediği için takdir edilmediği-
ni ama bu hizmetlerin ülkemizin refahı ve 
kalkınması için olmazsa olmaz hizmetler 
olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Bütçe 
imkanları dahilinde, gerekli kaynakları 
sağlayacağız. Kırsal alanın problemleri-
nin çözümü sürecinde önemli hizmetler 
verilmesini de isteyeceğiz ve bekleyeceğiz. 
Bunun en önemli adımlarından biri, ekin 
ve hasat mevsimlerinde çiftçimize verebi-
leceğimiz ucuz mazottur. Bununla önemli 
bir adımı atıyoruz. Herkes el ele vermeli, 
dayanışma içinde olmalı. Ve bizler şunu 
bilelim ki; tüyü bitmemiş yetimin hakkı 
ile iaşemizi temin ediyoruz ve etmekteyiz. 
Onun için bütün emeğimizi, gayretimizi 
milletimize ve vatanımıza hizmet yolunda 
sarf etmeliyiz. Sizlerden daha hızlı, daha 
ekonomik, daha kaliteli hizmet vermenizi 
bekliyorum. ‘‘
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Ekonomik ve Sosyal Konsey, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığı’nda 
toplandı. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık 
Merkez Binadaki toplantı öncesi yaptığı 
açıklamada, ESK’nın, ekonomik ve sosyal 
politikaların oluşturulmasında ‘‘toplumsal 
uzlaşma ve işbirliğini sağlamak, sürekli ve 
kalıcı bir ortam meydana getirerek istişari 
mahiyette ortak görüş belirlemek’’ amacıy-
la, 1995 yılında Başbakanlık genelgesiyle 
oluşturulduğunu hatırlattı. ESK’nın yasal 
bir yapıya kavuşmasının ise 11 Nisan 2001 
tarihinde 4641 sayılı konunla gerçekleş-
tiğini belirten Erdoğan, söz konusu kanu-
na göre 3 ayda bir Başbakan’ın davetiyle 
olağan, gerektiğinde ise olağanüstü top-
lanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Er-
doğan, ESK’nın ne yazık ki kuruluşundan 
çok uzun bir süre sonra ilk toplantısını 58. 
Hükümet döneminde 25 Aralık 2002 tari-
hinde gerçekleştirebildiğini ifade ederken, 
şöyle konuştu:

‘‘Bilahare oluşturulan Konsey’in başkanlık 
divanı da, 3 Nisan 2003 tarihinde toplan-
mıştır. Bu çerçevede ESK Başkanlık Divanı 

tarafından 3 temel noktada belirlenin 
gündemi görüşmek üzere toplanmış bu-
lunuyor. Günümüz koşullarında ülkemiz 
için hayati önem taşıyan bu gündem mad-
deleri, konsey çalışmalarının etkinliğinin 
arttırılması, yatırım ortamının iyileştiril-
mesine yönelik çalışmaların değerlendi-
rilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın 
arttırılması olarak belirlenmiştir.’’

Oluşan yeni trendlere göre, dünyada gerek 
siyasi gerekse ekonomik açıdan katılım-
cılığın önemi ile bu önemin giderek art-
masında uzlaşı sağlama kültürünün hızla 
geliştiğine de işaret eden Erdoğan, ‘‘hiç 
şüphe yok ki ülkelerin gelişme konusun-
daki gösterdikleri performansta, kamu ve 
özel sektörlerin katılımcılık ve uzlaşıya 
dayalı işbirliği modelleri önemli rol oy-
namaktadır’’ dedi. Erdoğan, dünyadaki 
deneyimlerin, kalkınma konusundaki he-
deflerin gerçekleştirilmesinde hükümetle-
rin çabasının tek başına yeterli olmadığını 
gösterdiğini belirtirken, bu çerçevede be-
lirlenen her bir hedefin gerçekleştirilme-
sinde tüm toplum kesimlerinin katkısı ve 

Ekonomik ve  
Sosyal Konsey Toplantısı

Ankara | 16 Nisan 2003
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desteğinin bir zorunluluk arz ettiğini bildir-
di. Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Esasen biz parti programımızda, seçim 
beyannamemizde acil eylem planımızda 
ve hükümet programımızda belirttiğimiz 
üzere, hedeflere ulaşmada toplumun tüm 
kesimleriyle dayanışma için ve katılımcılık 
prensibi çerçevesinde çalışmaların yürütül-
mesinin doğru olacağına inanıyoruz.’’

Erdoğan, konsey çalışmalarında etkinliğin 
artırılması gereğine dikkati çekti. Gerek 58, 
gerekse 59. hükümetlerin kuruluşlarından 
itibaren çok kısa sürede gerçekleştirilen 
konsey toplantılarının, katılımcı bir anla-
yışla ortak kanaat oluşturma inancının bir 
göstergesi olarak kabul edilmesini isteyen 
Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaların-
da etkinliğin arttırılması, belirlediğimiz 
hedeflere ulaşmada önemli katkı sağlaya-
caktır. Acil Eylem Planının kararlı şekilde 
ve toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle 
uygulanması, ekonomide şiddetle ihtiyaç 
duyulan güven ve öngörülebilirliği çok 
kısa zamanda sağlayacaktır. Bu çerçevede 
ESK’nın kurumsallaştırılması, önem taşı-
maktadır. ESK çalışmalarının etkinliğini 
arttırabilmek amacıyla, konseyin yapı ve iş-
leyişinde bazı değişikliklerin yapılmasının 
uygun olacağı açıktır. Bu bağlamda konse-
yin çalışması esnasında ortaya çıkabilecek 
aksaklıkları gidermek ve en etkin çalışma 
düzenini sağlamak amacıyla, ihtiyaç du-
yulduğunda gerekli yasal düzenlemeler 
yapılacaktır.’’

Başbakan Erdoğan, bugünkü yapısında 
15 üyesi kamu, 24 üyesi kamu dışı olmak 
üzere 39 üyesi bulunan konseyde, kamu 
katılımının azaltılması ve sivil toplum 
kuruluşlarının ağırlığının arttırılması ge-
rektiğini vurgularken, bunun katılımcılık 
yoluyla ulaşılan çözümlere herkesin sahip 
çıkması ve Avrupa Birliği perspektifi açı-
sından da büyük önem taşıdığını anlattı. 
Çalışma sonucunda ortak bir kanaate ulaşı-
labilirse, konseyin kamu yapısının azaltılıp 
sosyal katılımcılara daha fazla ağırlık veri-
lebileceğini belirten Erdoğan, ‘‘Belki ileriki 
aşamalarda konseyin merkezi bir yapıda 
oluşmasının doğuracağı sıkıntıları gider-
mek için, iller bazında benzer kurumların 
kurulabileceğinin mümkün olup olmayaca-
ğını da şimdiden tartışabiliriz’’ dedi.

ESK’nın bugüne kadar etkin bir şekilde çalı-
şamamasının idari ya da hukuki eksiklikler 
değil, siyasi iradenin bulunmamasından 
kaynaklandığını kaydeden Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘Hükümetimiz, bu eksikliği giderip, 
konseyi etkin bir şekilde çalıştırmak azmin-
dedir’’ açıklamasında bulundu. Başbakan 
Erdoğan konuşmasında, kriz dönemlerin-
den çıkışın en önemli göstergelerinden biri-
nin, ekonomik büyüme oranında gözlenen 
artış olduğunu da dile getirdi. Bunu sağla-
manın en temel yolunun, ‘‘yatırım ortamı-
nın iyileştirilerek, üretken yatırımların art-
tırılmasından’’ geçtiğini anlatan Erdoğan, 
güven ortamının gerek yerli, gerek yabancı 
yatırımcıların önlerini daha iyi görmelerini 
ve daha rahat yatırım kararı almalarını sağ-
layacağını vurguladı. Hükümetin bu konu-
da kararlılığının tam olduğunu ifade eden 
Başbakan, şöyle devam etti:
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‘‘Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönün-
de tüm çalışmaların değerlendirilerek, bu 
konuda katılımcılık anlayışı ile sonuca 
ulaşılacağı ve dolayısıyla büyümeye de 
katkı sağlanacağı açıktır. Bu çerçevede 
Türkiye’de yeterli yatırım yapılmamasının 
ve potansiyel ölçüsünde yabancı yatırım 
çekilememesinin nedenlerini irdelemek 
ve çözüm getirmek amacıyla yatırım or-
tamının iyileştirilmesi Reform Programı 
hazırlanmıştır. Yatırım programının esa-
sını oluşturan durum tespiti, yatırımların 
önündeki idari engeller, yeni bir yabancı 
yatırımlar kanunu ve etkin bir promosyon 
modeli olarak sıralanan 4 temel çalışma 
tamamlanmıştır.’’ 

Başbakan bu arada, Türkiye’nin işgücü pi-
yasasının en temel özelliklerinden birinin, 
hızla artan bir çalışma yaşı nüfusunun var-
lığı olduğunu kaydetti. Çalışma yaşı nüfu-
sundaki hızlı artış göz önüne alındığında 
işsizliğin önümüzdeki yıllarda da başlıca 
sosyo-ekonomik sorunlardan olmaya de-
vam edeceğini ifade eden Erdoğan, son 
yıllarda tarım sektörü dışında en önemli 
istihdam kaybının inşaat sektöründe göz-
lemlendiğini, inşaat sektörünün tarımdan 
gelen nüfusu da kapsayan bir sektör ol-
ması nedeni ile işsizliğin ciddi boyutlara 
ulaştığını bildirdi. Başbakan, 2003 yılında 
işsizlik oranının sabit tutulabilmesi için, 
ekonominin yüzde 6.8 oranında büyüye-
rek, yaklaşık 400 bin kişilik yeni istidam 
yaratılması gerektiğini vurgularken, şun-
ları söyledi:

‘‘Bu göstergeler, işsizlik oranını sabit tut-
manın bile ancak çok ciddi bir ekonomik 

aktivite artışı ile mümkün olduğunu gös-
termektedir. İşsizliğin azaltılması ise çok 
daha iddialı bir ekonomik büyüme per-
formansı gerektirmektedir. Hem iş gücü 
piyasamızın karakteristiği hem de 2001 yı-
lında yaşanan kriz ortamının yansıması iş-
sizlik oranının ciddi şekilde yükselmesine 
neden olmuştur. Dolayısı ile hem ekono-
mik hem de sosyal bir sorun olan işsizliğin 
önlenmesi hem de istihdam ortamının ge-
liştirilmesi konusunda çözüm bulunması 
gerekmektedir. İstihdamı sosyal tarafları 
da göz önüne alarak artırabilmek için, üc-
ret maliyetini artıran, vergi ve primlerin 
orta vadeli bir strateji çerçevesinde ulus-
lararası düzeylere paralel hale getirilmesi, 
ücret-verimlilik ilişkisinin güçlenmesi 
gereği bulunmaktadır. Bu konuda kamuda 
başlatılmış olan mali miladın kaldırılması, 
vergi barışı yasasının çıkartılması, birinci 
vergi reform paketinde öngörülen düzen-
lemeler, enf lasyon muhasebesine geçiş 
çalışmaları, iş yasasında yapılması öngörü-
len düzenlemelere ek olarak, Konsey bün-
yesinde oluşturulacak çalışma kurulunda 
geliştirilecek yeni çalışmaların, Konseyin 
bir sonraki toplantısında ele alınmasında 
yarar bulunmaktadır.’’

Başbakan Erdoğan, bugün Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’in, bu sebeplerle, birbiriyle 
iç içe geçmiş çok önemli üç konu hakkında 
çalışmalarını sürdüreceğini vurgularken, 
ekonomik ve sosyal sorunların aşılmasın-
da katılımcılık ve uzlaşma türünün yerleş-
tirilmesi ile bu çerçevede Konsey’in taşıdı-
ğı işlevin önemini bir kez daha vurguladı.
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Ankara Sanayi Odasının değerli mensup-
ları ve sayın basın temsilcileri... Hepinizi 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak 
istiyorum. Konuşmama başlarken Ankara 
Sanayi Odası’nın Genişletilmiş Meclis Top-
lantısının sektöre ve ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Bir ülke için hiç kuşkusuz üretimin temel 
dinamiğini oluşturan özel sektör ve top-
lumun düşüncelerini, beklentilerini ve 
taleplerini yansıtan sivil toplum örgütleri 
çok önem taşımaktadır. Bu nedenle bu 
toplantıyı çok önemsiyorum ve burada bu-
lunmaktan dolayı da mutluyum. Hükümet 

Sanayi Odası Genişletilmiş 
Meclis Toplantısı

Ankara | 18 Nisan 2003
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olarak toplumun bütün kesimleriyle ve bütün 
sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Ama 
bugün burada, siz sanayicilerimizle birlikte 
olduğumuz için, sizleri doğrudan ilgilendiren 
ekonomik konulardan ve Hükümetimizin bu 
alanda yaptığı çalışmalardan ana hatlarıyla 
söz etmek istiyorum.

Türkiye, çok iyi bildiğiniz üzere hemen yanı 
başında, çıkmasını istemediği bir savaşla yüz 
yüze kalmıştır. Yakın zamanda yaşanan eko-
nomik krizin yaraları henüz sarılmaya baş-
lanmışken ülke ekonomisi bu kez de Irak’ta 
yaşanan sıcak gelişmelerden olumsuz yönde 
etkilenmiştir. Biz Irak’taki durumun en kısa 
zamanda normale döneceğini umuyoruz. 
Türkiye bu konuda elinden gelen her türlü ça-
bayı göstermektedir ve göstermeye de devam 
edecektir.

Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye bu kriz dalga-
sını en kısa zamanda ve mümkün olan en az 
hasarla atlatacaktır. Çünkü Türkiye, yaşanan 
bütün olumsuzlukları giderecek potansiyele 
sahip büyük bir ülkedir. Bu noktada ihtiyaç 
duyulan en önemli şey güvendir. Bu nedenle 
hükümetimizin kuruluşuyla birlikte sağlan-
mış olan güven ortamının artarak sürmesi 
en büyük arzumuzdur. Hükümet olarak ba-
şından beri gece gündüz, var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Bu çerçevede, bir yandan üretimi ar-
tırmak için gereken bütün tedbirleri alırken, 
bir yandan da kamuyu yeniden yapılandırma 
çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Kamunun yeniden yapılandırılması, içinde 
bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartlar 

göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz 
açısından çok büyük bir önem taşıyor. 
Bilindiği gibi 1980’den bu yana ekonomi 
ve siyaset anlayışında köklü bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. Bizdeki kamu yapılanması 
ise, bir yanıyla tarım toplumlarının, bir 
yanıyla da sanayi toplumlarının yönetim 
zihniyetine göre biçimlenmiştir. Oysa artık, 
sanayi sonrası topluma göre, yani bilgi top-
lumunun gereklerine uygun yeni bir kamu 
yönetimi anlayışına, kurgusuna ve işleyişi-
ne ihtiyaç vardır. Biz hükümet olarak işte 
bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. 

Bu bağlamda, hükümetimiz çok geniş bir 
çalışmayı başlatmış bulunmaktadır. Bu 
büyük bir dönüşüm projesidir. Bu büyük 
dönüşüm çalışmasının amaçlarını sizlere 
şu şekilde özetleyebilirim: Yerinden yöneti-
mi güçlendirmek, şeffaflığı artırmak, kırta-
siyeciliği ve bürokratik işlemleri azaltmak, 
yönetimde doğrudan sorumluluk esasını 
getirmek ve en önemlisi Vatandaş Merkezli 
Bir Kamu Yönetim Sistemini kurmak.

Bütün bu çalışmaların altyapısını oluştur-
mak amacıyla hükümetimiz “Kamu Yöne-
timi Temel Kanunu” adında bir çalışmayı 
başlatmış bulunmaktadır. Bu Kanun çerçe-
vesinde kamu yönetiminin temel ilkeleri, 
yapıları, değerleri ve politikaları yeniden ta-
nımlanacaktır. Bu çerçeve kanun, merkezî 
yönetim ve Bakanlık, Merkez, Taşra, Bağlı, 
İlgili ve İlişkili Kurumların yapılarını ve 
bunların birbirleriyle ilişkilerinin esasları-
nı belirleyecektir. Bu temel kanunun çıkma-
sından sonra, her Bakanlığın, Bağlı ve İlgili 
Kuruluşların yapı ve işleyişi yeniden düzen-
lenecektir. Bu çerçevede, her kurum, belli 
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bir süre içinde, yapılandırma stratejilerini 
geliştirecek, örgüt içi yapılarını düzenleye-
cek, performans kriterlerini belirleyecek, 
ödüllendirme sistemini oluşturacaktır.

Ayrıca yerel yönetimler reformu da, bu ka-
nuna paralel olarak en kısa zamanda hazır-
lanıp hayata geçirilecektir. Bu şekilde, var 
olan sorunları yerinde ve en kısa zamanda 
çözmek mümkün olacaktır. Hükümetimi-
zin büyük bir hızla başlatmış olduğu ye-
niden yapılanma süreci belli bir tarihte ve 
tek bir seferde yapılacak bir iş değildir. Bu, 
uzun vadeli ve ucu açık bir süreçtir. Bizim 
bu adımlarımızla yıllardan beri sözü edi-
len, ama bir türlü girişilemeyen bu büyük 
dönüşüm süreci başlamış bulunmaktadır. 
Bu noktada sivil toplum örgütleri ve mes-
lek kuruluşlarının bu sürece katkısı büyük 
bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle ben 
herkesin katkısını bekliyor ve istiyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin en önemli soru-
nu sürdürülebilir bir kalkınma ve büyüme 
modelini gerçekleştirmektir. Büyüme ve 
kalkınma ise üretime bağlıdır. Üretim ise 
özünde bireylerin ve özel sektörün gerçek-
leştirebileceği bir şeydir. Burada devlete 
düşen görev, üretim ortamını iyileştirmek 
ve üretim ilişkilerini kolaylaştırmak ol-
malıdır. Biz Hükümet olarak bunu yap-
mak üzere kararlı bir şekilde yola çıkmış 
bulunuyoruz. Bu kararlılığımızın istenen 
sonuçları vermesi, şüphesiz üretimin ana 
dinamiğini oluşturan bireylerin ve özel 
sektörün, yani siz sanayicilerin, üretimi 
artırmaya yönelik girişimlerine bağlıdır.

Hükümetimiz üretim ortamını iyileştir-
mek ve üretim ilişkilerini kolaylaştırmak 
için öncelikli olarak gerekli yasal düzen-
lemeleri hızla yapmaya başlamıştır. Bu 
çerçevede yatırım ortamının iyileştirilme-
si için hazırladığımız Reform Programı 
peyderpey hayata geçmeye başlamıştır. 
Bu reform Programının amacı, yatırım 
ortamının iyileştirilmesinin yanında, yerli 
ve yabancı yatırımların artırılmasına yö-
neliktir. Bu program çerçevesinde 10 ayrı 
teknik komite oluşturulmuş bulunmak-
tadır. Bu komiteler şu alanlarda çalışma-
larını sürdüreceklerdir: Şirket kuruluşu, 
istihdam, sektörel izinler, yatırım yeri, 
doğrudan yabancı yatırım mevzuatı, vergi 
ve teşvikler, gümrükler ve standartlar, fik-
ri mülkiyet hakları, yatırım promosyonu 
ve KOBİ’ler.

Değerli arkadaşlar…

KOBİ’ler üzerinde özellikle durmak isti-
yorum. Hükümetimiz KOBİ’lere büyük 
önem vermektedir. Bu konuyla ilgili olarak 
“Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıy-
metler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik” Sermaye 
Piyasa Kurulu tarafından hazırlanarak 
18 Mart 2003 günlü ve 25052 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır. KOBİ’lere 
modern finansman imkanı sağlayan bu 
düzenlemeyle; KOBİ’ler piyasadan fon 
bulabilecek, KOBİ’ler bölgelerindeki aracı 
kurum vasıtasıyla hisse senetlerini halka 
arz edebilecek, şirketler hisse senetlerini 
talep olan illerdeki müşterilerine satabi-
lecek ve fiyatlar arz-talep dengesine göre 
oluşacaktır.
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Yapılan bir diğer düzenle de 4077 sayılı 
Tüketici Yasasının çıkartılmasıdır. Bilindiği 
üzere tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarında 
değişiklikler, sosyal ve ekonomik hayatta ya-
şanan gelişmeler nedeniyle, tüketiciler bazı 
alanlarda sorunlar yaşamaya başlamıştı. 
Bunun yanında Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum çerçevesinde yeni düzenlemelere 
gidilmesi zorunluluğu bulunmaktaydı. Bu 
çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızca 
hazırlanan ve genel manada tüketici çıkar-
larını korumayı amaçlayan “4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek, 14 
Mart günlü ve 25048 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmak-
tadır.

Öte yandan, Hükümetimiz tarafından, sa-
nayicilerimizin önünde bulunan engellerin 
aşılmasına ve yatırım ortamının iyileştiril-
mesine yönelik, organize sanayi bölgeleri ve 
endüstri bölgeleri mevzuatlarında değişiklik 
yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, 
kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan 
organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa 
tahsisi ile endüstri bölgelerinin oluşumu ve 
işleyişini kolaylaştırıcı düzenlemelerin en 
kısa sürede hayata geçirilmesi yönündeki 
çalışmalar sürmektedir.

Bu noktada, Hükümetimizin Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri’ne verdiği önemin altını 
çizmek istiyorum. Ülke sanayisinin uluslara-
rası piyasalarda rekabet edebilir ve ihracata 
yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi ama-
cıyla şimdiye kadar birçok teknoloji geliştir-
me bölgesi kurulmuş bulunmaktadır ve yeni 

teknoloji bölgeleri kurulması yolundaki baş-
vurular da titizlikle değerlendirilmektedir. 

Bu noktada, ürün borsalarını geliştirme 
projesinden de söz etmek istiyorum. Mevcut 
ticaret borsalarının geliştirilmesi amacıy-
la seçilen pilot ürünlerde, yani buğday ve 
pamukta, önemli miktarda işlem hacmine 
sahip olan 8 borsada başlatılan ürün borsa-
larını geliştirme projesi tamamlanma aşa-
masına gelmiş bulunmaktadır. Bu projenin 
sağlayacağı yararlar arasında, girdi maliyet-
lerinin düşmesi, tarımsal sanayinin rekabet 
gücü kazanarak gelişmesi ve istihdamın 
artması sayılabilir. Hükümetimiz tarafından 
sanayi ve ticaret alanında yapılan düzen-
lemelerden biri olarak şirket kurmak için 
gereken bürokratik işlemler önemli ölçüde 
azaltılmış ve eskiden bir şirket kurabilmek 
için 19 ayrı işlem gerekiyorken, bu sayı şu 
anda 3’e indirilmiştir. Bunun yanı sıra KOS-
GEB destekleri yeniden gözden geçirilmiş ve 
etkinleştirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Sizleri doğrudan ilgilendirdiğine inandığım 
bir başka hususta kamu arazilerinin de-
ğerlendirilmesi meselesidir. Hükümetimiz 
Hazineye ait taşınmaz malların yönetimi ve 
değerlendirilmesini yeni bir anlayışla ele 
alarak, yeni bir Kanun Tasarısı hazırlamış-
tır. Hazırlanan kanun tasarısı ile: hazineye 
ait taşınmaz mal satışları hızlandırılmakta, 
kolaylaştırılmakta ve taksitle ödeme süresi 4 
yıla çıkartılmaktadır. Hazineye ait taşınmaz 
malların yönetim ve değerlendirilmesinde 
karşılaşılan aksaklıklar giderilmekte, bürok-
ratik formaliteler azaltılmaktadır.
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Ülke kalkınmasında önemli yer tutan; Or-
ganize sanayi bölgelerinin, Küçük Sanayi 
Sitelerinin, Organize Hayvancılık ve Besi 
Bölgelerinin, Endüstri Bölgelerinin, Tekno-
loji Geliştirme Bölgelerinin ve Serbest Bölge-
lerin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla, 
bu bölgelerdeki Hazineye ait malların harca 
esas değer üzerinden ve ihalesiz olarak ilgili 
gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi im-
kanı getirilmektedir. Bu kanun tasarısıyla 
ayrıca karşılıklı olmak ve belli koşullara 
uymak kaydıyla yabancı gerçek kişiler ile ti-
caret şirketlerinin, Türkiye’de taşınmaz mal 
edinebilmeleri kolaylaştırılmaktadır.

Dolayısıyla, yapılan bu düzenlemeler ile, 
hazine taşınmaz mallarının kullanımından 
kaynaklanan Devlet ile vatandaş arasındaki 
uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, 
yatırım olanaklarının iyileştirilmesi, yabancı 
yatırımcıların teşvik edilmesi, yerel yöne-
timlerin mali yapılarının güçlendirilmesi, 
kişilerin mülkiyet haklarının kullanılması-
na ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi ve 
hazineye kaynak sağlanması amaçlanmakta-
dır. Söz konusu tasarının hazırlık çalışmaları 
bitmiş olup, şu anda Bakanlar Kurulu gün-
demindedir. En kısa zamanda tamamlana-
rak TBMM’ne sevk edilecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Fazla ayrıntıya girmeden sizlerle ihracatı-
mızdaki bazı gelişmeleri de paylaşmak isti-
yorum. 2003 yılı 1 Ocak ve 15 Nisan tarihleri 
arasında ihracatımız bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 34.5 artmış, 12 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bunca olumsuz şartlara 
rağmen bu ihracat rakamlarını gerçekleş-

tiren işadamlarımızı, sanayicilerimizi ve 
girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Bel-
ki de bu süreçte en çok tebrik ve teşekkürü 
hak edenler onlardır. Son zamanlarda bazı 
ihracatçılarımız tarafından, eğer gerekli ilgi 
ve destek sağlanırsa yıllık 50 milyar dolar ih-
racat hedefinin daha yukarılara doğru çeki-
lebileceğine dair güzel duyumlar alıyorum.

Bu nedenle burada açıkça ifade ediyorum: 
Şimdiye kadar ihracatçılarımız için birçok 
alanda iyileştirmeler yaptık. Bunları çok iyi 
biliyorsunuz. Ve bundan sonra da hükümeti-
miz bu yönde çaba harcayan ihracatçılarımı-
za her türlü kolaylığı ve desteği gösterecektir. 

Değerli dostlar…

Son haftalarda, bölgemizde yaşanan sıcak 
gelişmeler nedeniyle, ister istemez ön pla-
na çıkan uluslar arası sorunlar ve konular, 
başlattığımız ve büyük bir kararlılıkla sür-
dürdüğümüz büyük dönüşüm hamlesinin 
gölgede kalmasına neden oldu. Böyle bir 
toplantı vesilesiyle, genel olarak kamuoyu-
muzla, özel olarak da siz değerli sanayicile-
rimizle, bu olumlu gelişmeleri paylaşmak 
ve sizlerin görüş, öneri ve eleştirilerinizden 
yararlanmak fırsatını verdiğiniz için Ankara 
Sanayi Odası”nın siz değerli üyelerine özel-
likle teşekkür etmek istiyorum.

Umuyorum ki, burada bulunan basınımızın 
değerli temsilcileri de, bu olumlu gelişme-
leri ve bütün bu çalışmaları kamuoyumuza 
yansıtmakta üzerine düşeni yapacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar se-
lamlarken, hepinize başarılar dilerim.
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Başbakan Erdoğan, MÜSİAD’ın 12. Olağan 
Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma 
yaptı. Türkiye çok önemli günler yaşarken 
son günlerde sık sık sivil toplum kuruluş-
larıyla biraraya geldiklerine işaret eden 
Erdoğan, işveren, işçi, sendika ve odalarla 
Türkiye’nin öncelikli sorunlarını ve çözüm 
yollarını konuştuklarını anlattı. Gündem-
leri ne kadar yoğun olursa olsun, öncelik-
lerinin toplumsal kesimlerin taleplerine 
kulak vermek, ihtiyaçlarına cevap üret-
mek olduğunu vurgulayan Erdoğan, ‘‘uzun 
yıllardır enerjisiz, mecalsiz ve heyecansız 
iktidarların elinde devletle sivil toplum 
kuruluşları arasındaki makas büsbütün 
açılmış. Talepler ve itirazlar Ankara’ya 
ulaşmaz olmuş. AK Parti dönemi bütün bu 
taleplere çözüm üretmeye çalışıyor’’ dedi.

Bu engelleri aşmak için çaba sarf ettikle-
rini bildiren Erdoğan, yıllarca ertelenmiş 
taleplerin üstü üste geldiğini gördüklerini 
ve bildiklerini, acil çözüm bekleyen sorun-
lara karşı yeni ve sağlam bir siyasi irade-
nin işbaşında olduğunu söyledi. Erdoğan, 
milletin emanetini şerefle taşımaya ve bu 
ülkeye hizmet etmeye kararlı olduklarını 
ifade ederek, şöyle devam etti:

‘‘Şunu özellikle bilmenizi isterim ki, bü-
tün sorun alanlarında çözüm yollarını 
eş zamanlı olarak üretiyoruz. Sorunları 
kaynağından çözmediğimiz sürece geçici 
çözümlerin yarın önümüze daha büyük 
çıkacağı bir gerçektir. Bu gerçekten hare-
ketle bir bütünlük içinde devletin sağlam 
dengelerini, sarsılan itibarını toparlamaya 
çalışıyoruz. Tarihin en hassas günlerini 
yaşarken, bütünü gözden kaçırmamaya ve 
belirli alanlara kilitlenmemeye azami çaba 
gösteriyoruz. Dış politika meselelerini 
çözmek için çaba sarf ederken aynı anda 
ekonomik reformların, sosyal dengelerin 
oturması için çalışıyoruz. Türkiye’nin 
medeniyet yolundaki yürüyüşüne hız ka-
zandırmak için dünyanın bütün merkez-
leriyle yoğun temas kurmaya çalışıyoruz. 
Ekonomik politikalar yürütürken sosyal 
dokunun güçlenmesine büyük önem gös-
teriyoruz. Her kesimden bu özene katkıda 
bulunmasını istiyoruz. Ülkemizi adalet 
ve kalkınma hedefine ulaştırmak için yo-
lumuza devam ediyoruz. Yolumuza çıkan 
arızi sorunları aşacağımızdan da eminiz, 
sizler de emin olunuz.’’

Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu’nda yap-
tığı konuşmada, Irak’ın siyasi ve fiziki ya-

MÜSIAD Genel Kurulu

İstanbul | 19 Nisan 2003



69

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

pılanmasında Türkiye olarak yer almakta 
kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle 
konuştu:

‘‘Gıda noktasında çok ciddi bir gıda ihra-
catı başlamıştır. İnsani yardım noktasında 
başlamıştır. Bizler hükümet olarak Irak’tan 
yaralıları ülkemize taşımak için şu anda 
BM nezdindeki girişimlerimizi ve Amerika 
ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bir an önce 
de yaralıları ülkemize alıp burada tedavi-
lerini yaptırmak için adımlarımızı atmış 
bulunuyoruz.’’

Bu sözleri Genel Kurul katılımcıların bü-
yük alkış alan Erdoğan, AB’nin yardım 
planı içinde Türkiye olarak önemli bir yer 
almak için gayretleri bulunduğunu kay-
detti. Erdoğan, ‘‘İnanıyorum ki elele, omuz 
omuza bu sıkıntıları aşacağız ve Türkiye’yi 
bu darboğazdan hep birlikte çıkaracağız’’ 
dedi. Herkesten, Türkiye fotoğrafının bir 
bütün olarak ele alınmasını ve fotoğrafa 
tüm yönleriyle bakılmasını rica ettiğini 
belirten Erdoğan, ‘‘Ülkemiz uluslararası 
ilişkilerde yoğunlaşmışken, güvenliğimiz 
büyük önem kazanmışken, herkes, imkan-
ları nispetinde ülke meselelerinin üzerin-
de düşünce üretmelidir. Karamsar bulut-
ları dağıtmak için enerjimizi toplamalı ve 
yeni ufuklara birlikte yürümeliyiz’’ dedi. 

MÜSİAD, TÜSİAD, ASO, İSO, TİM gibi bir-
çok teşkilatın Türk insanının taleplerini 
ve itirazlarını temsil ettiğini belirten Er-
doğan, bu kuruluşların daha çok üretmek 
için gösterdikleri çabayı takdir ettiğini 
söyledi. Türkiye’nin, dünya ve bölgesel 
barışa öncülük etmek, kendi halkının 

mutluluğu için doğru yoldaki yürüyüşünü 
sürdüreceğini belirten Erdoğan, işadam-
larına seslenerek, ‘‘Sizler de ekmek, iş ve 
istihdam üreterek ulusal onura katkıda 
bulunacaksınız. Şunu açıkça söyleyeyim, 
artık devlet istihdam alanları üretmeyi 
değil, ön açmayı hedef almıştır. Bundan 
sonra istihdamı sizler üreteceksiniz ama 
bizler de sizlere bu alanları açmak için 
bütün gayretimizle yardımcı olacağız. 
Bütün tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız. 
Bir yerde tıkanıklık varsa bir kardeşiniz, 
başbakanınız olarak bunun önünü açmak 
benim boynumun görevidir, tüm bakan ar-
kadaşlarımın görevidir. Zira hamasetle slo-
ganlarla yürüyemeyiz’’ dedi. Erdoğan, ülke 
fotoğrafının tamamıyla ilgili politikalara 
sözü ısrarla getirmek istediğini belirterek, 
şunları kaydetti:

‘‘Dikkatle ve hassasiyetle bakan herkesin 
bu fotoğrafta göreceği şudur; biz sağlam 
bir güven zeminini oluşturduk ama şimdi 
sıra sağlam bir istikrar zemininin oluştur-
madadır. Bunu hep birlikte oluşturacağız. 
Bunun için bildiğimizi okumuyoruz, ak-
sine toplumla birlikte düşünce ve çaba 
sarf ediyoruz. Bizim yönetim anlayışımız 
asık suratlı, vatandaşla mesafeli, ‘bugün 
git yarın gel’ diyen bir yönetim anlayışı 
olmayacaktır. Bütün çabamız vatandaş 
merkezli bir kamu yönetimini ikame et-
mek olacaktır.’’

Başbakan Erdoğan, yeni bilgi toplumuna 
uygun olarak kamunun yeniden yapı-
lanması gerektiğini, hükümet olarak bu 
ihtiyacı gidermeye yönelik, sorunları kay-
nağından çözecek yönetim anlayışını sağ-
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lamaya çalıştıklarını anlattı. Hükümetin 
bu büyük dönüşüm projesi için bir çalış-
mayı dün başlattığını, yarın bu çalışmanın 
son günü olacağını bildiren Erdoğan, bu 
çalışma ile merkez, il özel idaresi ve beledi-
yelerin yeniden düzenleneceğini, artık her 
şeyin merkezden halledilmeyeceğini, yerel 
yönetim ile yerinde yönetimi ayıracakları-
nı söyledi.

Erdoğan, ‘‘Bu projeyle devlet kolay ulaşıla-
bilir, açık ve şeffaf olacaktır. Bürokrasi aza-
lacak, yönetimde doğrudan sorumluluk 
esası getirilecek ve en önemlisi bütün alan-
larda vatandaş merkezli bir kamu yöneti-
mi anlayışı yukarıdan aşağıya kurulmuş 
olacaktır’’ dedi. Hükümetin bir sistematik 
içinde kamu yönetimi temel kanunu ça-
lışmalarının hemen ardından, bunu, tüm 
sivil toplum örgütleri, akademisyenler, işa-
damları gibi herkesin katkıda bulunacağı 
geniş bir şurada tartışmaya açacaklarını 
dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu da yarından sonra 15 gün içinde dü-
zenlenecek. Şuradan sonra olay TBMM’ye 
taşınacaktır. Kanunlaştıktan sonra da sü-
ratle ülkemizin sıçrama dönemi farklı bir 
anlam kazanacaktır. Kamu yönetiminin 
temel ilkeleri, yapıları ve politikaları da 
bununla birlikte yeniden tanımlanacaktır. 
Bu çerçeve kanun, merkezi yönetim, ba-
kanlık, taşra ilgili ve ilişkili kuruluşların 
yapılarını ve birbiriyle ilişkilerinin esas-
larını yeniden belirleyecektir. Kamu yö-
netiminde verimliliği, üretimi esas alacak 
bu kanuna paralel olarak yerel yönetimler 
reformu inanıyorum ki buna zenginlik ka-
zandıracaktır.’’
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Başbakan Erdoğan, TBMM Genel Ku-
rulu’nun özel gündemli toplantısında yap-
tığı konuşmada, TBMM’nin, Türk milleti-
nin bağımsız iradesinin yegane sembolü 
olarak 83 yıl önce vücut bulduğunu söyle-
di. ‘‘Bu büyük şemsiyenin altında kocaman 
bir çınar büyüdü. Bu çınar bütün kurum-
larıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir’’ 
diyen Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Kurtuluş Savaşı’nı yöneten TBMM, Gazi 
unvanını alan ilk ve tek meclistir. Dola-
yısıyla bu çatı altında ülkemize hizmet 
ettiğimiz için her birimiz tarihin yükünü 
de omuzlarımızda şeref le taşımalıyız. 
Farklılıklarımız bu çatı altında birlik ve 
beraberliğimize dönüşür, dirlik ve düzeni-
mize hizmet eder. Zira bu çatının altında 
büyük milletimiz var. Kurtuluş Savaşımı-
zın öncüsü ve Cumhuriyetimizin Kurucu-
su Ulu Önder Atatürk, bu Meclis için (en 
büyük eserimdir) demiştir. Unutmayalım 
ki Atatürk’e dahi Gazi’lik unvanını veren 
TBMM’dir.’’

Başbakan Erdoğan, bugünün, TBMM’nin 
açılışının, millet iradesinin egemen oluşu-
nun 83. yıldönümü, aynı zamanda Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kut-
landığını belirterek, çocukların, yurt dışın-
da yaşayan vatandaşların ve KKTC vatan-
daşlarının da bayramını kutladığını ifade 
etti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Bizler herkesten 
çok hem geçmişimize hem de önümüzdeki 
ufka bakmak zorundayız’’ derken, bütün 
çaba ve gayretlerinin adaleti gözeterek 
geleceğe güvenle bakmak olduğuna işaret 
ederek, şunları kaydetti:

‘‘Yarınki nesillerin, yarınki Türkiye’nin 
bizleri de hayırla anması, bu çatı altın-
daki hizmetlerimizle milletimize layık 
olmamıza bağlı. Bunun için gözümüzü 
milletimizden ayırmamak esastır. Ne ka-
dar adalet üretebilir, ülkemizi ne kadar 
kalkındırabilir, çocuklarımızın yüzünü ne 
kadar güldürebilirsek sorumluluğumuz 
o kadar yerine gelmiş olacaktır. Zira bu 
kürsü milletimizin kürsüsüdür. Burada 
sadece milletimizin taleplerine cevap ve-
rilmeli, sorunlarına çözüm üretilmelidir. 
Hem Kurtuluş Savaşı’nı yöneten hem de 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran 
TBMM’nin sayesinde dünya milletlerinin 
en itibarlı ve onurlu üyeleri arasında bulu-
nuyoruz. 20. Yüzyıl’ın başlarında Osmanlı 
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İmparatorluğu dağılırken ve o büyük çö-
küşten 26 bölük pörçük devlet çıkarken, 
kendi ayakları üzerinde doğrularak tarih 
sahnesine çıkabilen yegane devlet, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu gerçek, ya-
şadığımız günlerde çok dana derin anlam 
kazanan bir gerçektir. Milli hakimiyet 
ilkesinin TBMM’nin şahsında ateş çem-
berinden geçtiğimiz bir dönemde hayata 
geçmesinin ne anlamada geldiğini bugün-
kü dünyada yaşanan olaylara bakarak çok 
daha iyi kavrayabiliriz.”

Erdoğan, Kurtuluş Savaşı sonrasının o 
zor dönemlerinde demokratik bir millet 
tanımlaması yapmanın ve hiçbir ayrımcı-
lığa dayanmayan demokratik bir cumhu-
riyet kurmanın, ancak bugünden geriye 
bakıldığında önemi kavranacak büyük 
bir başarı olduğunu söyledi. Bu zorluğun 
aşılması sayesinde büyük Türk Milleti’nin 
tarih sahnesinde itibarını koruyabildiğini 
ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

‘‘Şunu da kaydetmek gerekir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti esnek demokratik yapısı sa-
yesinde dünyadaki demokratik gelişmele-
ri ve açılımları izleyebilmiş ve özümseye-
bilmiştir. Kurtuluş mücadelesi ile birçok 
devlete öncülük eden Türkiye Cumhu-
riyeti bugün de dünyanın büyük bir bö-
lümü için model olarak görülmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dinamiği, 
kendi değerlerimizle dünyanın gelişme 
seyrini doğru bir senteze kavuşturmuş 
olmamızdır. Bu noktada demokrasinin 
gelişmesi ve hukuk devletinin bütün 
kurumlarıyla işlemesinde TBMM hayati 

öneme sahiptir. Zira TBMM’nin esası ve 
temeli millettir. Bu Meclis belli bir siyasi 
çoğunluğun veya belli bir zümrenin değil 
milletimizin iradesini temsil etmektedir. 
Bu millet, bağımsız devlet sahibi olma-
nın gerektirdiği asli kurumlar sayesinde 
öncelikle kendi hürriyetini ve bağımsız-
lığını muhafaza etmiştir. Bin yıldan bu 
yana bizi millet kılan değerlerimizi har-
manlayarak bütün rüzgarlara karşı iç ve 
dış barışı korumasını bilmiştir. Bu millet, 
manevi ve kültürel dinamikleriyle bize 
özgü bir sentez kurmuş, kalıcı bir barış 
ve bir kültür inşa etmiştir. Bu kültür, bir 
kardeşlik kültürüdür.’’

Başbakan Erdoğan, milletin temsilcileri 
olarak omuzlarına büyük sorumluluklar 
yüklendiğini, en önemli görevlerinin 
‘‘milletin önünü açmak ve halkın geleceğe 
güvenle bakmasını sağlamak’’ olduğunu 
vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Eksiksiz ve tam bir demokrasiyi gerçek-
leştirebilirsek inanıyorum ki bu asil mil-
letimiz tarihi bir sıçrama yapmaya mukte-
dirdir. Dünyadaki gelişmeler hızlı ve seri 
karar vermemizi zorunlu kılarken birçok 
alanda tarihi gelişmeler yaşadığımızı 
kabul ediyoruz. Ertelediğimiz sorunları 
artık aşmalı ve bir sıçrama gerçekleştir-
meliyiz. Milletimizin desteği sayesinde 
tam bu noktada olduğumuzu düşünüyo-
rum. Az zamana çok iş sığdırmayı şaşmaz 
bir hedef olarak önümüze koymanın ve 
asla yaptıklarımızla yetinmeden ülkemi-
zi layık olduğu itibara kavuşturmalıyız. 
Hepimiz toplumun üretme heyecanına 
katkıda bulunmalıyız.’’
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Erdoğan, kendilerinin topluma inandıkla-
rını ve güvendiklerini belirterek, ‘‘Bu gü-
veni ülkemiz için bir şahlanışa dönüştür-
menin yollarını açmalıyız. Kurtuluş Savaşı 
sürerken kurulan o büyük çatı hepimize 
ilham kaynağı olmalı ve milletimizin önü-
nü açmak için ruhlarımızı ateşlemelidir’’ 
dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘ ‘Parlamenter sistem üzerine kurulu 
demokrasimizi tam ve eksiksiz olarak 
işletebilmeliyiz. Unutulmamalı ki, milli 
iradenin tecelligahı olan Meclisimiz, mil-
letimizin geleceği ile ilgili olarak son söz 
sahibidir. Çözülemeyecek hiçbir sorunu-
muz yoktur. Yeter ki bir bütünlük içinde 
çözüme odaklanmış olalım. Dikkat buyu-
run, Türk Milleti bağımsızlık mücadelesi 
ile devlet, ülke ve vatanını korumaya çalı-
şırken 1920 Haziran’ında Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun kurulmuş olması o şartlarda 
bile nasıl bir gelecek tasavvur edildiğini 
göstermesi açısından büyük önem taşı-
maktadır. O zor şartlarda başarılanları 
hatırlayarak bugüne ve yarına bakmalıyız. 
Demokratik hukuk devletinin temelini 
daha sağlam kılmalıyız. Milletimizin ve 
devletimizin menfaatinin bir olduğunu ka-
bul etmeli ve Türkiye’nin kalkınması için 
hepimiz katkıda bulunmalıyız. Bu ülkenin 
çocuklarını memnun etmek için dünyaya 
bakmalı, bugün ve yarınlarımız için daha 
çok adalet barış ve kardeşlik üretmeliyiz. 
Bu duygularla bu bayramı hak eden çocuk-
larımızın gözlerinden öpüyorum.’’

Başbakan Erdoğan sözlerini, Ulusal Ege-
menlik Bayramı’nı çocuklara armağan 
eden TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını ve 
TBMM’de görev alan herkesi rahmetle 
anarak tamamladı.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Genişletilmiş 
Meclis Toplantısında konuşan Başbakan 
Erdoğan, toplumun tüm kesimleriyle, 
Türkiye’nin sorunları ve bu sorunların 
çözümleri üzerine yoğun bir görüş alışve-
rişinde bulunduklarını kaydetti. Ülkeyi 
bir bütün olarak ilgilendiren sorunların 
çözülebilmesi için, tüm toplum kesimleri-
nin taleplerine kulak verilmesi noktasında 

özel bir önem gösterdiklerini söyleyen Er-
doğan, ‘‘Zira biz toplumla birlikte düşün-
meye, alacağımız kararları halka rağmen 
değil halkla birlikte almaya kararlıyız’’ 
dedi.

Yıllardan beri Türkiye’yi yöneten iktidar-
ların, halkın, sivil toplum örgütlerinin 
talepleri ve itirazlarına kulak tıkayarak 

ATO Genişletilmiş Meclis 
Toplantısı

Ankara | 24 Nisan 2003
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halka rağmen politikalar ürettiklerini ifa-
de eden Başbakan, ‘‘Bu durum devletimiz 
ve halkımız arasında gün geçtikçe büyü-
yen bir uçurumun oluşmasına da, ne yazık 
ki sebep olmuştur. Fakat AKP’nin iktidara 
gelmesiyle bu derin uçurum, çok büyük 
bir hızla kapanma yoluna girmiştir’’ diye 
konuştu. Kendi iktidarları döneminin, 
devletin halkıyla, halkın da devletiyle 
barıştığı, karşılıklı güven üzerine kurulu 
bir dönem olduğunu ve böyle olmayı da 
sürdüreceğini anlatan Başbakan Erdoğan, 
bu noktada kararlı olduklarını vurguladı.

‘‘Biz icraatımızda bizden hizmet bekleyen 
halkımızın gözüne bakıyoruz. Yarın da, 
öbür gün de halkımızın gözbebeğine bak-
maya devam edeceğiz’’ diyen Erdoğan, ‘‘10 
yılın, 15 yılın gerçekleriyle şu anda 58’inci 
ve 59’uncu hükümet olmak üzere 5 ayın 
değerlendirilmesi de öyle zannediyorum 
biraz insafın dışında olur’’ şeklinde konuş-
tu.

Bu arada Vergi Barışı konusuna değinen 
Başbakan, vergi barışı konusunda beklen-
tilerinin hiç bir zaman 750 trilyon olmadı-
ğını, başından beri asgari 2.5 katrilyon lira 
beklediklerini açıkladıklarını hatırlatan 
Erdoğan, 750 trilyon ifadesinin IMF’ye ait 
olduğunu vurguladı. Borcu olanların tü-
münün borcunu ödemesi durumunda bu 
rakamın çok daha yukarılara çıkabilece-
ğini kaydeden Başbakan, şöyle devam etti:

‘‘Nitekim ödemediler. Ödeselerdi bu rakam 
10 katrilyona da çıkardı. Şu anda 6 katril-
yonu aştı. Ne demeye başladılar, dedikleri 
(bu süre tekrar uzatılsın). Bu boyacı küpü 

değil. Türkiye’de böyle bir alışkanlık var. 
Bir şeyi bir kere yaparsanız, ondan sonra 
tekrar uzatılsın. Bu bir devlet ciddiyetidir. 
Bunu bir kere uzattık. Bu süre içinde sağ 
olsun vatandaşlarımız gelmiyorlar, son 
iki gün içinde geliyor kuyruğa giriyorlar. 
Ondan sonra işte (efendim kuyruklarda 
sersefil olduk.) Yine suçu hükümete atıyor-
lar. Hayır, burada biz millet olarak da bazı 
meselelerdeki ciddiyeti de kavramamız 
lazım.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin bu yıl 
ödemesi gereken borcun 72.5 milyar dolar 
olduğunu, bu borcun içinde yılbaşı itiba-
rıyla 65 katrilyon lira ödenecek faiz bulun-
duğunu vurguladı. Erdoğan, ‘‘bu faizi biz 
üretmedik, bu faizi biz kucağımızda bul-
duk’’ dedi. ‘‘Sinan (ATO Başkanı) kardeşim 
burada çıkıp anlatıyor, tespitler güzel de, 
bize lazım olan acil çözüm’’ diyen Başba-
kan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Gerek yazılı gerekse görsel medya, ben 
(ekonomimiz oksijen çadırındadır. Bizim 
seruma ihtiyacımız var) dediğim zaman, 
bunu alıp hemen başka yerlere çekiyorlar. 
Evet, bizim seruma ihtiyacımız var ve şu 
anda, milletinin imkanlarını israf etmeyen 
bir hükümet iş başında. Buna bizim bir 
defa asla tahammül etmemiz mümkün 
değil, biz kalkıp şu anda ben Başbakan 
olarak, benden önceki Başbakan kardeşim 
aynı şekilde, bir başbakanlık binasını siz 
bir gelip görseniz, bana diyeceğiniz nedir 
biliyor musunuz? (Gelin sizi Ankara Sa-
nayi Odası’na taşıyalım) derdiniz. Niye? 
Çünkü (Türkiye Cumhuriyeti’nin Başba-
kanlık binası böyle olmaz) dersiniz. Aynı 
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şekilde bunun dışında yapılmış olan yine 
devletin kurumları var, onların da durum-
ları öyle. Ama biz orada şu anda herhangi 
bir masrafa giremiyoruz. Bir yapılanmaya 
gidemiyoruz. Neden? Diyoruz ki bizim şu 
anda bu masrafları yapacak zaman değil-
dir. Uluslararası gelen bütün başbakanları 
orada karşılama durumunda kalıyoruz. 
Ayaklarımızın üzerine kalkacağız, atılması 
gerekeni, yapılması gerekeni de o zaman 
yapacağız. Buradaki kararlılığımız bu.’’

Başbakan Erdoğan, bu durumda, vergi 
barışı gibi gelen imkanlarla değil, ‘‘bu borç 
stokunu nasıl azaltırız? Nasıl asgariye 
indiririz? Faizleri nasıl düşürürüz? Ve bu 
faizleri düşürmek sureti ile de bu borçtan 
bir önce nasıl kurtuluruz?’’ hedefinde ol-
duklarını kaydetti. Bu borç sarmalından 
Türkiye’nin bir an önce kurtulması gerek-
tiğini ifade eden Başbakan, ‘‘bu faizlerden 
de bir an önce kurtulmamız, bunu asgari-
ye düşürmemiz lazım’’ dedi. Gelişmelerin 
bu noktada güzel olduğunu da kaydeden 
Erdoğan, şu anda bunun rehaveti içinde 
olmadıklarını, tam aksine tatlı bir heyecan 
içinde olduklarını anlattı. Erdoğan, ‘‘bu 
heyecan ile birlikte, ülkemizi arzu edilen, 
beklenen noktaya ulaştırma gayreti içinde-
yiz’’ dedi.

Erdoğan, bir ekonomik kriz devraldıkları-
nı, Irak’taki savaşı da asla görmemezlikten 
gelemeyeceklerini belirtti. Konuşmasında 
ek taşıt vergisine değinen Erdoğan, ‘‘biz 
ek vergi koymayacağız dedik, doğru mu? 
Bu bir daimi vergi değil’’ dedi. Ek taşıt 
vergisi konmasının nedenini açıklarken, 
Irak savaşının Türkiye’de meydana getir-

diği olumsuz etkiye karşı bir tedbir olarak 
almak durumunda olduklarını anlatan 
Erdoğan, bu olumsuz etkinin meydana 
getirdiği bu tedbirle taşıtı olan vatandaşın, 
bir kereye mahsus olarak bir depo benzin 
fazla olarak devletine vermiş olduğunu 
kaydederek, şöyle konuştu:

‘‘Fakat Sinan (ATO Başkanı) kardeşim diyor 
ki vergi barışından bu kadar imkan elde 
ettin. Gelin bundan vazgeçin, burayla bu 
işi çözeriz. E, o zaman faizleri nasıl halle-
deceğiz? Şimdi o faizler var, bunları bizim 
başarmamız lazım. Aynı şekilde emlaktaki 
olay ve bu konuda ben çok daha hassasım 
ve biran önce biz vergide de bu işin belini 
kıracağız. Bakın şimdi biz ilaçta KDV’yi 
yüzde 8’e indiriyoruz. Şu anda arkadaşla-
rımız hazırlıklar içersinde. Önümüzdeki 
haftalar içerisinde onu da duyacaksınız ve 
ilaçtaki KDV yüzde 8’e inecek.’’

Erdoğan, çalışmaların yoğun bir şekilde 
sürdüğünü belirtirken, ‘‘Her hafta yeni 
yeni kanunları, yeni yeni bu konudaki 
hamleleri duyacaksınız, göreceksiniz’’ diye 
konuştu. Sıkıntıların da var olduğunu kay-
deden Erdoğan, kurumlar arasındaki iliş-
kilerde sağlıksızlık yaşandığını ve kurum-
ların sağlıklı çalışmadığını söyledi. Orman 
vasfını kaybetmiş olan yerleri Hazine’ye 
gelir olarak kaydettiklerini de hatırlatan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Sadece imar reformu, o da var zaten bizim 
paketimizin içersinde. Onun çalışmaları 
sürüyor. Hazine arazilerinin bu noktada 
işgal altında olanların değerlendirilmesi 
var. Orman arazileri ile alakalı işgal altında 
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olan orman vasfını kaybetmiş olanların 
değerlendirilmesi var. Ne kadar bu? 5 mil-
yar metrekare. Ne kadar bunun üzerinde 
yapı var? Yaklaşık 400 bin ve bundan bi-
zim beklediğimiz gelir 5 milyar dolar. Ama 
dikkat edin Meclis’te muhalefet bulundu-
ğu halde, oy dahi kullandırtmadı. Neden? 
Çünkü eğer CHP kalkarda orada oy kul-
lanırsa, olurda CHP’li milletvekillerinin 
içinde olumlu oy kullananlar çıkabilir.’’

Erdoğan, Orman vasfını kaybetmiş arazi-
lerin satışı konusuna da değindi. Başba-
kan, ‘‘buradan gelecek 25 milyar doların 
her geçen gün gecikmesinde sayılacak 
olan günün, benim ülkemin ekonomisine 
olumsuz etkisinin ne olacağını düşünüyor 
musunuz’’ diye sorarken, şöyle devam etti:

‘‘Maalesef bu hassasiyet içerisinde olma-
yanlar var. Bu para bizim Hazinemize 
girmeye başladığı an ne olacaktır? Biz işte 
şu ödediğimiz faizi büyük ölçüde ödeme-
yecek, faiz oranları düşecek ve ülkem bu 
borçlanmayı değil, büyüme sürecini o za-
man yakalayacaktır.’’

‘‘Devlet olarak artık makarna üretemeyiz, 
kibrit üretemeyiz. Biz bunları bırakıyoruz, 
bunları sizler yapacaksınız. Biz yol açaca-
ğız biz işadamlarını mevzuattan kurtaraca-
ğız. Hedefimiz bu, asıl derdimiz bu’’ diyen 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Ve ne varsa engel olarak biz bunları or-
tadan kaldırmak için varız. Tüm bakan 
arkadaşlarım, hep bunun ön kabulü içe-
risindedirler. Bu tür engeller nerede, biz 
bu engelleri kaldıracağız. Biz fellik fellik 

sizle dünyayı dolaşmaya hazırız. Neden? 
İşadamlarımızı dünyaya tanıtacağız, ge-
lenleri işadamlarımıza tanıtacağız. Niçin? 
Derdimiz şu, benim işadamım, benim 
sanayicim dünyadaki yerini alacak, dün-
yadaki yerini alırken tabii ki iç tüketimde 
de biz patlamayı yapmak durumundayız. 
Tüketim gücü olmalı benim insanımın. Tü-
ketim gücünü artıralım ki üretim artsın.’’

Erdoğan, Türkiye’yi bütün bu sıkıntılı 
günlere getirenlerin, millet iradesiyle 3 
Kasım’da ‘‘silgi gibi silinip atıldığının’’ 
görüldüğünü anlatırken, devamla şöyle 
konuştu:

‘‘Biz ülkemizin, bir defa gerçeklerini gör-
meliyiz. Biz onu görmenin gayreti içerisin-
deyiz, hassasiyeti içerisindeyiz. Bir gerçeği 
söylemek istiyorum. Bu vergi barışından 
gelen rakam, ormanlardan düşündüğü-
müz inşallah çıkarmaya muktedir olursak 
beklediğimiz, hazine arazilerinden bekle-
diğimiz, İmar Reformu’ndan beklediğimiz. 
Ayrıca Vakıf arazisi olup, şu anda işgal 
altında olan dünya kadar arazi var. Bu ara-
ziler vakıf amacına uygun olarak kullanıl-
malı. Fakat ne olmuş? Burası işgal altında. 
Bakıyorsunuz ki ilçeler, mahalleler vakıf 
arazi, yıkmakta mümkün değil, ne yapa-
lım? Biz hazine arazileriyle bunları takas 
edelim, bunlara hazine arazileri verelim 
hiç olmazsa vakıf amacını orada tahakkuk 
ettirsin. Biz de bu binaların olduğu yerleri 
Hazine’ye gelir kaydedelim.’’

Şimdi bu konularda yapılacak yasa deği-
şikliklerinde zora girmemeleri gerektiğine 
işaret eden Başbakan, ‘‘burada elbirliği 
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yapmamız ve bu elbirliğiyle de bunları hal-
letmemiz lazım. Ama bizim şu politikanın 
çirkin yanı. Burada ülkenin çıkarları ortak 
payda olamıyor. Ne zaman ki biz ortak pay-
da olur. O zaman bu işi çok daha seri, çok 
daha başarı ile gerçekleştiririz’’ dedi. Erdo-
ğan, ancak duygusallık, nefis denilen ola-
yın öne çıkması halinde, bu işi çözmenin 
mümkün olmayacağını belirtirken, aynı 
zamanda bu şekilde davrananların hiçbir 
zaman siyasette başarılı olamadığını ve 
geldikleri gibi gittiklerini söyledi.

Toplumun değerleri ile kucaklaşanların, 
toplumun çıkarlarını her şeyin önünde 
tutanların bu işi başardıklarını ifade eden 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bizim yolumuz da o. 
Toplumun bütün menfaatlerini partimizin 
veyahut şahsımızın menfaatleri önünde 
tutmakta kararlıyız. Ve bu şekilde de, bu 
yola devam edeceğiz’’ diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, vatandaş merkezli bir 
kamu yönetimi sistemini kurmayı amaç-
ladıklarını bildirdi. Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu adındaki çalışmayı başlattıklarını 
anlatan Başbakan Erdoğan, kamu yöneti-
minin temel ilkeleri, yapıları, değerleri ve 
politikalarının yeniden tanımlanacağını 
ifade ederek, bu kanunun Türkiye için bü-
yük bir önem taşıdığını söyledi. Başbakan 
Erdoğan, merkezi yönetim ve bakanlık, 
merkez, taşra, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum-
ların yapılarını ve bunların birbirleriyle 
olan ilişkilerinin esaslarını belirleyecek 
olan bu temel kanunun çıkmasından son-
ra her bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşla-
rın yapı ve işleyişinin yeniden düzenlene-
ceğini belirtti. Erdoğan, şöyle dedi: 

‘‘Bu çerçevede, her kurum belli bir süre 
içinde yapılandırma stratejilerini geliştire-
cek, örgüt içi yapılarını düzenleyecek, per-
formansı kriterlerini belirleyecek, ödüllen-
dirme sistemini oluşturmak suretiyle de 
bir rekabet başlayacaktır.’’ 

Ayrıca bu kanuna paralel olarak büyük 
önem verdikleri yerel yönetimler reformu-
nu da en kısa zamanda hayata geçirecekle-
rini ifade eden Başbakan Erdoğan, böylece 
çağdaş bir yaklaşımla var olan sorunları 
yerinde ve en kısa zamanda çözmenin 
mümkün olacağını söyledi. Başbakan Er-
doğan, şöyle devam etti: 

‘‘Fakat bunu bile farklı bir şekilde yorumla-
manın gayreti içinde olanlar var. (Efendim 
yerel yönetimler sistemi veyahut kamu-
nun yeniden yapılandırılmasının hedefi 
eyalet sistemine geçmektir). Pes... Yerel 
yönetimin Allah aşkına eyalet sistemi ile 
ne alakası var? Belediyelerin kanun yapma 
yetkisi var mı? Ne alakası var eyalet siste-
mi ile. Eyalet meclisi kanun yapar. Belediye 
meclisinin böyle bir yetkisi yoktur. Sadece 
imar ile ilgili düzenleme yapar. Belediyeler 
bugüne kadar bir vergi dahi koyamazdı. 
Biz burada hiç olmazsa yerel noktada ver-
gi koyabilme yetkisini yasa değişikliği ile 
verelim diyoruz. Neden? Türkiye’de öyle 
ilçeler varki gündüz nüfusu 2.5 milyondur 
gece nüfusu 60-70 bindir. Şimdi bu nüfus 
ve nüfus değişkenliğinin altından o beledi-
yenin kalkabilmesi için orada bazı vergiler 
koyabilmesi lazımdır. Oradaki hizmetleri 
de yapabilsin yürütebilsin. Bunun dünya-
daki örnekleri var mı? Var. Aynı şekilde biz 
diyoruz ki AB yerel yönetimler süreci var. 
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Bizim AB yerel yönetimler sürecinde de o 
beklenen başarıyı elde etmek istiyorsak bu 
değişimi, dönüşümü yapmamız şart.’’ 

Erdoğan, güven duygusunun daha da 
derinleştirilmesi ve istikrarın devamının 
daha da artmasına yönelik inanca katkıda 
bulunulması gerektiğini söyledi. Hüküme-
tin bu konuda birinci dereceden sorumlu 
olduğunu anlatan Erdoğan, siyasi sorum-
luluğun omuzlarında olduğunu ancak tek 
başına hükümetin gayretinin de yeterli 
olmayacağını bildiklerini kaydetti. Her ke-
simin buna katkıda bulunması gerektiğini 
anlatan Erdoğan, ‘‘çünkü olumsuz geliş-
melerin faturasını ülke olarak hep beraber 
çekiyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına 
koymak zorundayız. Biz hükümet olarak 
bunun gerçekleşmesi için gereken bütün 
adımları atıyoruz’’ diye konuştu.

Erdoğan, 22 Nisan’da Hazine tarafından 
biri 90 günlük, biri de 300 günlük olmak 
üzeri iki bono ihalesi düzenlendiğini hatır-
latarak, ‘‘bunlardan birincisinde yüzde 12, 
ikincisinde yüzde 6.5 oranında faiz düştü. 
Faiz oranlarının düşmesi umarım daha da 
devam eder’’ dedi. Küçük ve orta boy işlet-
melere (KOBİ) ilişkin de görüşlerini açık-
layan Başbakan Erdoğan, KOBİ’lerle ilgili 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
bir düzenleme hazırlandığını ve Resmi 
Gazete’de yayımlandığını belirterek, 
‘‘KOBİ’ler piyasadan fon bulabilecek, böl-
gelerindeki aracı kurum vasıtasıyla hisse 
senetlerini halka arz edebilecek. Şirketler 
hisse senetlerini talep olan illerde satabile-
cekler’’ diye konuştu. Türkiye’nin fotoğra-

fına bir bütün olarak bakılması gerektiğini 
belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Herkesten ricamız şu gözünüzü bütün-
den ayırmayın. Eğer bütünden ayırırsak o 
zaman ormanı göremeyiz. Zira toplumun 
tamamını ilgilendiren, birbirini destekle-
yen dengeleyen uygulamaları mümkün 
olduğunca aynı anda hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Öte yandan hükümetimiz ta-
rafından sanayicilerin önünde bulunan 
engellerin aşılmasına ve yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesine yönelik mevzuatlarda 
değişiklik yapılması öngörülüyor.’’

Türkiye’de en önemli sorunlardan birinin 
de şekilcilik ve mevzuat kirliliği olduğunu 
söyleyen Erdoğan, toplumun önünü aç-
mak için ‘‘bugün git yarın gel’’ anlayışını 
ayaklar altına almak zorunda olduklarını 
söyledi. Erdoğan, ‘‘çözeceksiniz. Git gel 
yok. Çözeceksiniz. Nasıl olması gerekiyor-
sa öyle çözeceksiniz) dedi. Erdoğan, borç 
stokunun aşılmasında her geçen gün daha 
iyiye gidildiğini belirterek, daha ucuz 
imkanlarla borç yükünün altından kalkı-
lacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, faiz 
denen olayın Türkiye için büyük bir yük 
olduğunu, geçmişte gecede yüzde 7 bin 
500’lere varan faizler verildiğini ve bunun 
bedelinin hep birlikte ödendiğini ifade etti. 

Erdoğan, ‘‘biz aynı yanlışa düşmeyeceğiz. 
Onun için hükümet ciddi bir koordinas-
yonu kendi kurumları arasında sağlıyor. 
Bankalarla olsun, odalarla olsun diğer ku-
ruluşlarla olsun münasebetini sürdürmek 
suretiyle de bu krizi en ucuz ve kolay bir 
şekilde atlatmaya çalışıyor. Bunun gayreti 
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ile de piyasaları hamdolsun ciddi bir şekil-
de rahatsız edici bir tablo doğmadı’’ diye 
konuştu. Vergi barışı ile gelecek paranın 
18 ayda toplanacağını ifade eden Erdoğan, 
‘‘vergi barışında ayda 360 trilyon gelecek. 
Bizim ödememiz aylık 10 katrilyon lira ci-
varındadır’’ dedi. Erdoğan, uygulamalarla 
farklı beldelerin farklı şekilde geliştiğini, 
bu sistemin düzeltilmesi gerektiğini belir-
terek, şöyle devam etti:

‘‘Ankara... Havaalanından şehre girerken 
şehrin görüntüsü bu mu? Başka bir ülke-
nin insanı Türkiye’ye geldiğinde (öyle bir 
ülkeye geldim ki gelmeye değer, sen de 
durma git) desin. Şehirlerarası yolculuk 
yapıp gelen vatandaşlarımız da övünecek 
bir başkentleri olduğunu ifade etsinler.’’

Boş geçilecek bir günlerinin dahi olmadı-
ğını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Çünkü bunların bedeli ağırdır. Bu yeni-
den yapılandırma süreci ucu açık uzun va-
deli bir süreçtir. Yıllardır sözü edilen ama 
bir türlü girişilemeyen bu dönüşüm süreci 
hükümetimizin kararlı tutumu sonucunda 
başlamış bulunmaktadır. Ben Türkiye’nin 
önünü açacak bu dönüşüm sürecine sivil 
toplum kuruluşlarının ve odaların katkıda 
bulunmalarını umuyorum.’’

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bi-
rinin sürdürülebilir kalkınma olduğunu 
anlatan Erdoğan, ‘‘tabii ki bu hamasetle 
olmaz bu kararlılıkla, mücadeleyle olur. 
Bunun da neticelendirilmesi hep üretime 
bağlıdır. Bize düşen görev üretim ortamını 
geliştirmek ve üretim ilişkilerini kolaylaş-

tırmaktır... Siyasetin ve kamuoyunun, her 
resmi ve özel kuruluşun güven ve istikrarı 
zedeleyecek davranışlardan kaçınması ge-
rekmektedir.’’

Erdoğan, ABD’den gelecek yardım, kredi 
olarak gelirse daha isabetli olacağını bil-
direrek, ‘‘1 milyar dolar hibe ya da kredi. 
Hibe bize göre değil, Türkiye böyle bir ra-
kama muhtaç bir ülke değil. Kredi olarak 
gelirse bizim için daha isabetli olur’’ dedi. 
Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
Genişletilmiş Meclis toplantısında yaptığı 
konuşmada, ABD’den gelecek yardıma iliş-
kin böyle bir beklentilerinin olmadığını, 
ancak, ABD’nin Irak Savaşı’ndan doğan 
zararlar için 1 milyar dolar hibe vermeyi 
öngördüğünü hatırlattı.

Başbakan Erdoğan, ‘‘1 milyar dolar hibe 
ya da kredi. Hibe bize göre değil, Türkiye 
böyle bir rakama muhtaç bir ülke değil. 
Kredi olarak gelirse bizim için daha isabet-
li olur. Burada IMF ile olan ilişkilerin rol 
oynadığını görüyoruz’’ şeklinde konuştu. 
Erdoğan, IMF’nin Türkiye’ye gelmek için 
yalvarmadığını belirterek, şunları söyledi: 

‘‘Bizden önceki yönetimler IMF’ye yalva-
rarak IMF’yi buraya soktu. Birileri IMF’ye 
ver yansın ederek oy toplamaya çalışıyor. 
IMF sana yalvarmadı ki sen gittin yalvar-
dın. O da sana vereceği borcu verirken 
şartlarını koydu. Şimdi tüm bunlar yapıl-
dıktan sonra bunu önünde bulan hükümet 
ne yapsın? Biz de birileri gibi (ne yapalım 
efendim, yırtıp atalım) mı diyelim? Böy-
le bir devlet anlayışı var mıdır? Kusura 
bakmayın biz ihtilal hükümeti değiliz. Biz 
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demokratik bir yapının mensuplarıyız. Bu 
anlayışla da münasebetlerimizi yürütür-
ken, bu yürütmeyi de yaparken en ucuz 
maliyet neyse onu bulmanın gayreti için-
deyiz. Bakın bir dördüncü niyet mektu-
bunun imzalanması oldu. İmzalanmanın 
gecesinde şu ifade kullanıldı: (Türkiye’ye 
orada şöyle giydirdiler, böyle giydirdiler.) 
Telekonferansla metinleri istedik. Adına 
atfedilen kişinin metinleri geldi. Metinle-
rin içinde Türkiye’ye yönelik en ufak böyle 
bir şey yok. Türkiye’nin programı başa-
rıyla yürüttüğü ifade ediliyor. Kurumlar 
arasındaki bu tür karalamalarla piyasayı 
olumsuz etkileriz. Piyasa güvenini kaybet-
memeli. Türkiye ekonomisini ne yazık ki 
belirsizlik belirliyor.’’

Ulusal birliğin her alanda korumaya mec-
bur olunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Irak olayında yatan kalkan hep hükümete 
saldırdı. (Efendim Kuzey Irak’a girmeliy-
dik. Girmedik, bakın 6 milyar dolar gitti.) 6 
milyar doların tartışıldığı dönemde tezke-
re geçseydi o zaman da (Mehmetçik’in ka-
nını 6 milyar dolara sattılar) diyeceklerdi. 
Olmadı bu sefer, (6 milyar dolar gitti) den-
di. Böyle çelişki olmaz. Hiçbir insanımızın 
burnu bile kanamadı. Temennimiz odur 
ki bundan sonraki süreçte Irak’ın gerek fi-
ziki, gerek siyasi yapılanmasında yerimizi 
almak suretiyle bu komşu ülkede yaşanan 
olumsuzlukları olumluya çevirmekte aktif 
rol oynarız. Bu konuda bize talep geldi, 
olumlu cevap verdik.’’

Hükümetin içinde bu konuda herhangi 
bir sorun olmadığını vurgulayan Erdo-
ğan, ‘‘Ne olur basında çıkan haberlerle 
hükümetin değerlendirilmeyin. Hele hele 
sorumluluk noktasında olan dostlarımızın 
bizden bunların hakikatlerini öğrenmeleri 
kolay. Çünkü kaynağından doğru haber 
öğrenmediğimiz sürece birbirimizi yıpra-
tırız. Bunun bedelini bütün ülke ödüyor’’ 
dedi. Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Ne yazık ki çok çirkin haberler. Şurada bir 
iki gün içinde olanları gördük bir bardak 
suda ne kıyametler koparılıyor. Türkiye’de 
iş sorunu var. Türkiye’de aş sorunu var. 
Türkiye’de ekonomi çözüm bekliyor. Bü-
tün bunlar ortadayken nelerle uğraşıyo-
ruz.’’

Erdoğan bir televizyon programında yarı 
başkanlık sistemiyle ilgili görüşlerinin so-
rulduğunu, kendisinin de kişisel görüşleri-
ni söylediğini belirterek, ‘‘Ben şahsi olarak 
yarı başkanlık veya başkanlık olmasından 
yanayım dedim. Ama bu benimle başlama-
dı ki. Benden önce Özal, Demirel başkanlık 
sistemini konuşmuştur. Başkanlık sistemi 
diyince hemen başka yere çekiyorlar. Fikir, 
düşünce kimin söylediğine göre değil, doğ-
ru olup olmadığına bakarak kabul edilir, 
yanlışsa reddedilir. Bunu Tayyip Erdoğan 
söyleyince yanlış... Tayip Erdoğan beyaz di-
yorsa yanlış, başkası diyorsa doğru, beyaz 
beyazdır’’ dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, özellikle 
Antalya’da turist girişlerinin yoğun bir 
şekilde sürdüğüne dikkat çekerek, ‘‘tu-
rizmde hedefleri en az yüzde 80 tutturaca-
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ğımız görülüyor’’ şeklinde konuştu. ‘‘(Bir 
kriz çıksa da yolumuzu bulsak) diyenler, 
sizin derdinizi anlamazlar, biz kararlılıkla 
sorunların üzerine gidiyoruz’’ diyen Erdo-
ğan, şunları söyledi:

‘‘İhracattaki artış yüzde 34.5 olarak gerçek-
leşti. Ekonomik Sorunları Değerlendirme 
Kurulu çok sayıda karar aldı. Yüksek ihra-
cat yapanlara yeşil pasaport verilmesi de 
bunlardan biri. Enerjide kapasite olarak 
artı değerde bulunuyoruz. Ama maale-
sef doğalgazda bizi çok kötü bağladılar. 
Uluslararası tahkim var. Türkiye’nin ne 
durumda olduğu herkesin malumu. Dev-
lette devamlılık esastır. Ne yapacağız, ne 
edeceğiz, bu işin de üstesinden geleceğiz. 
Barajlar hamd olsun doluyor. Hidroelekt-
rik santrallerde elektriğin maliyeti 0.22 
cent. Doğalgaz da 13 centi buluyor.’’

Hükümet olarak Türk müteşebbisin her 
zaman yanında, arkasında olduklarını 
söyleyen Başbakan Erdoğan, SSK, Bağ-Kur 
prim borçları konusunda çalışmalar yapıl-
dığını belirterek, ‘‘Bu borçları ödenebilir 
hale inşallah getireceğiz’’ dedi. Faiz gelirle-
rine vergi konmaması nedeniyle getirilen 
eleştirileri de yanıtlayan Erdoğan, bunun 
yapılması halinde artı bir şey sağlanarak, 
borçlanmanın sağlanacağını dikkat çeke-
rek, şöyle devam etti:

‘‘Kasa tam takır, ödemen gereken borçlar 
var. Asıl hedef borçlanmanın azaltılması. 
Sıkıntıyı atlatırsan, o zaman sen yönlen-
dirirsin faizleri. Ama şu an bir mecburiyet 
var.’’
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat 
verilerine göre, Bingöl’de provokasyona 
yönelik ciddi hareketler bulunduğunu söy-
ledi. Erdoğan, Bingöllüleri sakin olmaya ve 
duyarlılıklarını devam ettirmeye çağırdı. 
Başbakan Erdoğan, düzenlediği basın top-
lantısında, Bingöl’de 2494 çadır dağıtıldığı-
nı söyledi. İlde 500 çadırdan kurulu bir ça-
dırkent oluşturulduğunu anlatan Erdoğan, 
ancak bu çadırkente yüzde 25 oranında 
dahi ilgi gösterilmediğini bildirdi. 

Bu gibi durumların istismara açık bir yapı 
olduğunu kaydeden Erdoğan, istihbarat 
kaynaklarının verilerine göre provokasyo-
na yönelik ciddi hareketler bulunduğunu 
belirtti. Erdoğan, Bingöllüleri sakin olmaya 
ve duyarlılıklarını devam ettirmeye çağırdı. 
Erdoğan, Bingöllü vatandaşları daha sakin 
olmaya çağırarak, ‘‘Acıları acımızdır, bu 
konuda duyarlı olan bir yönetim işbaşında-
dır’’ dedi. Çadırkentin büyük bölümünün 
boş olduğunu belirten Erdoğan, çıkan olay-
larla ilgili olarak ‘‘Maalesef orada istismara 
yönelik hareketler var’’ diye konuştu. 

Can kaybının ağırlıklı olarak devlet yatılı 
ilköğretim okulunda meydana geldiğini 
anlatan Erdoğan, bunun yanı sıra 10’a 
yakın binanın da çöktüğünü anımsattı. 
Başbakan Erdoğan, bu çalışmaları yerinde 
izlediğini ve çevre köylerin muhtarları 
ile görüştüğünü ve köylerde herhangi bir 
hasarın olmadığının anlaşıldığını söyledi. 
Depremlerin Türkiye’de birçok istismara da 
neden olabildiğini ifade eden Başbakan Er-
doğan, ‘‘Bunu, kendileri için maalesef farklı 
istismar nedeni kılanlar söz konusu’’ diye 
konuştu. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Çadır gönderimi devam ediyor. İlk etapta 
bunu 5 bine tamamlanması talimatını ver-
dik. Bakınız çadırkent olarak yaklaşık 500 
çadır kuruldu. Bu çadırlar üç-beş kişinin bir 
arada kalacağı çadırlar değil, büyük çadır-
lardır. Fakat çadırkent olarak kurulanlara 
yüzde 25 bile yerleşilmiş değil, çadırların 
çoğu boş. Herkes evinin yanına çadır kurul-
masını istiyor. Ben tabii bir şeyi anlamakta 
zorlanıyorum. Masum vatandaşımızın 
bu masumiyetini istismar ederken Allah 
aşkına, yolların kenarında duran araçları 

Bingöl Depremi Konusunda 
Basın Toplantısı

Ankara | 02 Mayıs 2003
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tekmelemenin, masa ve sandalyelerle, 
taşlarla onları tahrip etmenin acaba bu ma-
sumiyetle ne alakası var. Oradaki esnafın 
dükkanlarının camlarını indirmenin bu 
masumiyetle ne alakası var? Burada hep 
beraber acıyı paylaşmak durumundayız. Bu 
acı hepimizin acısıdır. Adımlar süratle atıl-
mıştır. Çalışmalar orada geceli-gündüzlü 
yürütülüyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, Bingöl Valiliği önünde-
ki olaya emniyet güçlerinin müdahale tavrı-
nı ‘‘teknik bir durum olduğu için’’ değerlen-
dirme durumunda olmadığını belirterek, 
“Orada o psikolojik durumu, sosyolojik 
yapıyı iyi değerlendirmek suretiyle kontrol 
altına almaları gerekirdi’’ dedi. Erdoğan, ba-
sın toplantısında gazetecilerin sorularını da 
yanıtladı. Provokasyonun kamu düzenini 
bozmaya mı yoksa gelen deprem yardımla-
rını almaya mı yönelik olduğu yönündeki 
bir başka soruyu yanıtlarken de Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘‘Maalesef amaç orada kamu düzenini boz-
maya yönelik ve oradaki çalışmaları bana 
göre aksatmaya yönelik adımlardır. Aslında 
orada prensipli bir çalışma yapılıyor. Biz 
orada enkazların başında bile çok fazla 
kalmadık. Niçin? Dikkatleri dağıtmayalım 
diye. Orada durum tespitlerimizi yaptık 
ve başka bir enkaza geçtik. Neden? Orada 
çalışan bütün ekipleri rahat çalıştırmamız 
lazım.” 

Erdoğan, Bingöl Emniyet Müdürü Osman 
Nuri Özdemir’in görevden alındığına iliş-
kin haberlerin hatırlatılması üzerine, İçiş-
leri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun emniyet 

müdürünü açığa aldığını ve yerine de Di-
yarbakır Emniyet Müdür Yardımcı Adnan 
Kaçaroğlu’nu geçici görevle atadığını söy-
ledi. Erdoğan, ‘‘Halka ateş açılmasını yanlış 
bulduğunuz için mi emniyet müdürü açığa 
alındı?’’ sorusuna da, ‘‘Vatandaşların üzeri-
ne ateş açılması söz konusu değil. Havaya 
ateş açılması ki bu zaten zaman zaman 
biliyorsunuz bütün toplumsal olaylarda 
duruma hakim olmak için yapılan uygula-
madır’’ yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, 
kriz yönetimlerinin birleştirilmesi yönün-
deki çalışmalarının anımsatılması üzerine, 
bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini, 
kriz yönetimlerini tek çatı altında toplama 
gayretleri olduğunu söyledi.
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Başbakan Erdoğan, Ekovitrin dergisi tara-
fından düzenlenen ‘‘Yılın Starları’’ anke-
tinde, katılımcıların oylarıyla 2002 yılının 
‘‘En Başarılı Siyasetçisi’’ seçildi. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nde düzenlenen ‘‘Yılın 
Starları Ödül Töreni’’nde konuşan Erdoğan, 
Türkiye’nin kalkınmaya ihtiyacı bulundu-
ğunu kaydederek, şunları söyledi: 

‘‘Bu iş dertli işi. Bu derdi yakalamaz, bu işin 
delisi, divanesi olmazsak geri kalmışlığı 
aşamayız. Suni gündemler oluşturularak 
ekonomideki bahar havasını, siyasetteki 
istikrarı, toplum hayatındaki huzur ve 
barış ortamını bozmak isteyenler var. Ben 
istirham ediyorum, ne olur bunlara prim 
vermeyin. Çünkü bu istikrarı bozmak hiç-

Ekovitrin “Yılın Starları”  
Ödül Töreni

İstanbul | 03 Mayıs 2003
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bir şey kazandırmaz. Gündemle alakası 
olmayan şeyler konuşuluyor. Artık şekilci 
mantıkları bırakmamız lazım. Biz, her 
şeyden önce insanız ve insanları şekliyle, 
kalıbıyla, şusuyla busuyla değerlendirmeyi 
bırakalım.’’ 

Erdoğan, kendilerinin Yunus Emre’nin o 
derin kültüründen geldiklerini, ‘‘yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü sevme’’ özelliğinin ka-
zanılması gerektiğini ifade ederek, bunun 
için de asla gerginliğe yer verilmemesi ge-
rektiğini kaydetti. ‘‘Bizim işimiz halkımıza 
umut vermek, iş vermek, aş vermektir’’ 
diyen Erdoğan, devlet olarak hiç kimseye iş 
vermeyeceklerini, devlet kapısının iş kapısı 
olmayacağını belirtti. Erdoğan, iş kapısının 
sanayiciler olacağını dile getirerek, ‘‘Biz, 
sanayicimizin, yatırımcımızın önünü aça-
cağız. İşverenimizi teşvik edeceğiz. Varsa 
önünde herhangi bir engel, bu engelleri kal-
dırmak bizim görevimizdir’’ diye konuştu. 
Kendisinin her zaman bürokratlarına ‘‘eğer 
siz bu ülkenin sevdalısı iseniz, göreviniz 
bugün git yarın gel değil’’ dediğini belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Ya ne diyorum; ‘şunu şu şekilde düzeltirse-
niz, hemen bu işi bitirelim’. Bunu söylemek 
olacaktır. Çünkü yol gösteren siz olacaksı-
nız. Siz yol kesen olamazsınız. Eğer ‘bugün 
git yarın gel’ diyorsanız, bunun adı ‘rüşve-
timi getirmedin’ demektir. Bu işi çözmek 
durumundayız.’’ 

AB ülkeleriyle sıcak temaslarının aralık-
sız sürdüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bugüne kadar en yoğun trafiğinin 5 aylık 
dönemde yaşandığını anlatan Erdoğan, 

‘‘Kopenhag kriterleri, insanımızın yaşam 
standardını yükselten kriterler olduğu için 
bu girişimlerde bulunuyoruz. Anayasa pa-
ketlerini de bunun için çıkartıyoruz’’ diye 
konuştu. 

Erdoğan, işadamlarını, her türlü olanak-
sızlığa rağmen yılmadan, usanmadan yeni 
yatırımlar yapmaya, istihdam alanları 
açmaya, yeni pazarlar bulmaya çağırarak, 
hükümet olarak bu konuda ne gerekiyorsa 
yapacaklarını söyledi. Yeni bir çalışmayı da 
başlattıklarını bildiren Erdoğan, ‘‘Kişi başı-
na milli gelirin 1500 doların altında olduğu 
bölgelerde vergi muafiyeti getiriyoruz. SSK 
primlerini siliyoruz. Hükümet olarak eko-
nomide yaşanmakta olan bu bahar hava-
sından sonra yaz geliyor. Güzel günleri hep 
birlikte paylaşacağız’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan, Eskişehir Sanayi 
Odası’nın teknoloji ödülleri töreninde yap-
tığı konuşmada, sanayicinin yatırım için 
her türlü girişiminde mevzuat engeli ile 
karşılaştığını, ‘‘bugün git, yarın gel’’ mantı-
ğıyla muhatap olduğunu belirterek, böyle-
ce yatırımcının umudunun aşındırıldığını 
söyledi. Erdoğan, istihdam sağlamak için 
özel sektörün önünü açmaya çalıştıklarını 

kaydederek, devletin yatırımcının önün-
deki engelleri açması durumunda ekono-
minin canlanacağını ve istihdamın arta-
cağını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu kanalları açmak için kişi başına geliri 
1500 doların altında olan bölgeleri teşvik 
edeceğiz, yeni düzenlemeler getireceğiz. 
Enerjide bazı kolaylıklar sağlayacağız. 

Sanayi Odası  
Teknoloji Ödülleri Töreni

Eskişehir | 03 Mayıs 2003
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Ucuz enerji için hidroelektrik santralle-
rinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 
Böylece sanayicinin rekabet şansını artı-
racağız. Özel sektörün üretimdeki rekabet 
gücü artarsa ekonomi canlanır, istihdam 
artar.’’

Konuşmaların ardından Başbakan Erdo-
ğan, 2001 ve 2003 yıllarında düzenlenen 
teknoloji ödülleri yarışmasında dereceye 
giren 7 kurum ve kuruluş yetkilisine ödül-
lerini verdi. Başbakan Erdoğan daha sonra, 
Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Sana-
yi Odası’nın düzenlediği yemeğe katılarak, 
bir konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan, Vergi Barışı Yasası ile 
yeni çıkaracakları ormanlarla ilgili kaynak 
sayesinde ülkeyi faiz sarmalarından kur-
taracaklarını, 2-3 hafta önce de bazı yeni 
düzenlemeler yapmak için valiler, belediye 
başkanları ve bürokratlarla toplantı yap-
tıklarını söyledi. 

Muhalefet partisinin tüm engellemelerine 
karşın Türkiye’ye imar disiplinini geti-
receklerini ifade eden Erdoğan, şunları 
kaydetti: ‘‘Bu çalışmaları yaparken birileri, 
(bunlar eyalet sistemine geçmek istiyorlar) 
diyor. Konuşanlar da hayatlarında eyalet 
görmemiş kişiler. Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı, kentin mücavir sınırla-
rını kapsayacak şekilde imar düzenleyebi-
lecek. Kentlerin imar bütünlüğü için buna 
ihtiyaç var. Eğer bunu yapmazsak biraz 
argo olacak ama üstü şişhane, altı kaval 
olur. Bir taraftan modernleşme diyeceğiz, 
diğer taraftan yeniliğe kapalı kalacağız. 
Bu olmaz. Büyükşehir belediyelerinin tüm 

ekibi, donanımlı hale gelip, imar planı tek-
liflerini onaylayacak. Yani bir nevi koordi-
natör olacaklar.’’

Başbakan Erdoğan, seçimlerde ise büyük-
şehir belediye başkanlarının kentin gene-
linden oy alarak seçileceğine işaret ederek, 
şunları söyledi: 

‘‘Böylece, merkez bazı yetkilerini büyük-
şehirler ile il özel idarelerine devredecek. 
Bununla işi hızlandırmayı düşünüyoruz. 
Eyaletlerde eyalet meclisleri vardır. Bura-
da yine belediye meclisleri olacak. Büyük-
şehir belediyeleri vergi gibi, bazı yasaları 
koyabilecek. Biz kendi başımıza bir şey 
yapmıyoruz. Toplantıya katılan belediye 
başkanları da farklı siyasi partilerden kişi-
lerdi. Taslak çalışması yapılıyor. Bu taslak, 
tüm siyasi partiler ile sivil toplum kuruluş-
larına sunulacak. Daha sonra oluşturula-
cak şurada bu taslak tartışılacak. Ardından 
da Meclis’e sunacağız.’’
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Sayın valiler… Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum.

59. Cumhuriyet hükümetimizin kurulma-
sından sonra ilk defa bir Valiler toplantısı 
yapıyoruz. Bu vesileyle hükümetimizin 
önceliklerini birlikte konuşma, gelecek 
Türkiye tasavvurumuzu birlikte paylaşma 
ve sizlerin önerilerinizi alma imkanı bula-
cağım için mutlu olduğumu ifade ederek 

sözlerime başlıyor, hepinize hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz diyorum.

Sözlerimin başında göreve yeni başlayan 
valilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin geliş-
mesine yapacakları hizmetlerden dolayı 
şimdiden kutluyorum. Malum olduğu üze-
re bu seçkin ve onurlu görevler, önemini 
vatandaşımıza hizmet etmekten alan, dola-
yısıyla sorumluluğu yüksek görevlerdir. Bu 

Valiler toplantısı

Ankara | 08 Mayıs 2003
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nedenledir ki, Cumhuriyet hükümetlerinin 
temel önceliklerinin valiler tarafından bi-
linmesi, merkezi hükümetin önceliklerinin 
yakından takip edilmesi hayati derecede 
önemlidir.

Sayın valiler… 

Bugüne kadar hükümetlerle valiler arasın-
daki uyumun sağlanmasında bazı aksak-
lıklar olduğunu iyi biliyorsunuz. Örneğin, 
merkezi hükümet tasarruf genelgesi yayım-
lamış, bazı valiler illerinde bu genelgeyi uy-
gulamamış, uygular görünmüş... Hükümet, 
karşılama ve uğurlamayı belirli bir kayda 
bağlamış, ama bazı valiler, bakan geliyor 
diye insanları yollara dökmüş... Ankara, 
verimsiz yatırım istemiyoruz demiş, lakin 
bir takım valiler havaalanı yapmaya kalkış-
mış...

Bu örnekleri duyan kişiler, valiler merkezi 
dinlemiyormuş, bakın Başbakan bile böyle 
söylüyor diyebilir. Ama ben tabloyu şöyle 
okuyorum: Merkezi idare, hangi konuda 
ne talimat vereceğini bilememiştir. Sık sık 
karar değiştirmiştir. Uygulayıcıya güven 
vermemiştir. Bu nedenle diyoruz ki; uygu-
lanma imkanı olan kararlar vereceğiz ve 
bunları mutlaka takip edeceğiz. Bir kararı 
verdikten sonra o kararı mutlaka uygulaya-
cağız. 

Hizmeti erteleyen, şekilci bürokrasiyi 
önemseyen, yönetim ile vatandaş arasın-
daki mesafeyi açan her türlü uygulamayı 
ve geleneği kaldırmak zorundayız. Evet, 
yönetimin her kademesine ahenk, ritim ve 
coşku getirmemiz gerekiyor. Bunun için 

her birimize önemli görevler düştüğünün 
şuurunda olduğunuzu zaten biliyorum.

Sayın Valiler,

Bugün burada 59’uncu Cumhuriyet hü-
kümetinin önceliklerini sizlerle paylaşa-
cağım. Sınırlı bir zaman diliminde bütün 
düşüncelerimi anlatmama imkan bulun-
madığını takdir edeceğinizden eminim. 
Önceliklerimizi gündeme getirmeden şu 
hususu açıkça belirtmeliyim ki, ülkenin 
sorunlarını iyi biliyoruz ve bu sorunları 
çözmek, halkımızın önünü açmak için ka-
rarlıyız. Nitekim yapılması gerekenleri “Acil 
Eylem Planı”mızda sıraladık ve toplumun 
önüne koyduk. Sorunları temel başlıklar 
altında topladık ve çözüm önerilerini de 
karşılarına yazdık. Bunlardan daha önemli-
si, yapacağımız işleri önceliklerine göre bir 
takvime bağladık. 

Dünya ve bölge konjonktüründeki bütün 
olumsuzluklara rağmen, takvimi küçük 
sapmalar dışında başarıyla uyguluyoruz. 
Yüce Meclis ve hükümetimiz, gecesini gün-
düzüne katarak, yapısal dönüşümler için 
yapılması gerekenleri birer birer yasalaştı-
rıyor. Ana hedefimiz, ekonomik ve sosyal 
alanda Avrupa Birliği normlarını yakala-
maktır. Bunlar hayal değildir. Yeter ki, başta 
devlet aygıtı olmak üzere, toplum bu amaca 
kilitlenebilsin.

Yeter ki, yılların ihmaliyle toplumun erte-
lenmiş taleplerine cevap üretmede hepimiz 
aynı kalp atışlarına sahip olalım. Aynı heye-
canı duyalım ve klasik memur zihniyetini 
aşalım. Her zaman söylediğimiz gibi bizim 



91

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

çözülmeyecek meselemiz yoktur ama, yeter 
ki, malzemeden çalan, vatandaşa tepeden 
bakan anlayışı terk edelim ve bu köhne an-
layışı bir daha dönmemek üzere yönetim-
den uzaklaştıralım. 

Sayın valiler… 

Hükümet olarak önceliğimiz, vatandaşa 
insanca yaşam için gerekli olanları kazan-
dırmaktır. Bu hedef için gerekli siyasal 
kararlılığa sahibiz. Bizim kararlılığımız, 
vatandaşımızın da kararlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Vatandaş artık, in-
san haklarına saygı istiyor, yolsuzlukla ve 
yoksullukla mücadele istiyor, saydamlık 
istiyor, iş istiyor, aş istiyor, huzur istiyor, 
geleceğe güvenle bakmak istiyor. Halkımız; 
korkularla, kaygılarla, endişelerle uğraş-
mayı değil, somut, gözle görülür, günlük 
hayatına yansımış iyileştirmeleri bekliyor. 
Biz de, vatandaşımızdan aldığımız güvenle, 
bu talepleri yerine getirmeye çalışacağız. 
Sizlerden ricam, bu sağlam güven zeminini 
halka doğru genişletmek için öncülük et-
menizdir. 

Değerli valiler…

Sizlere en önemli mesajım, temel hak ve 
hürriyetlerin evrensel standartlarda ve 
ülkenin her yerinde yaşanması konusunda 
gerekli her türlü tedbiri almanızdır. Bili-
yorsunuz, son bir yıldır bu amaçla gereken 
pek çok yasal değişiklik yapılmış, gerekli 
yeni düzenlemeler de ertelenmeden yapıla-
caktır. Toplumsal hayatın dinamizmini ve 
çağın hızla değişen şartlarının doğurduğu 
yeni ihtiyaçları göz önünde tutarak özgür-

lük alanını alabildiğine genişletme konu-
sunda kararlıyız. 

Ancak, temel hak ve hürriyetler sadece 
hukuki düzenlemelerle korunamaz. Kanun 
kadar önemli, belki daha önemli olan, o 
kanunu uygulayan kamu görevlilerinin 
anlayışı ve uygulama tarzıdır. Hürriyetlere 
saygı, kamu görevlilerinin zihin dünyasının 
asli bir unsuru olmalı ve uygulamaya yan-
sımalıdır. Tam bu noktada sizlere büyük 
görevler düşmektedir. Bir seferberlik havası 
içinde, insan hakları konusunu önemseme-
nizi istiyorum. İşkence ve kötü muamele id-
dialarının toplumsal hafızadan silinmesini 
bekliyorum.

Peki, bu sonucu nasıl yakalayacağız? Yani, 
insan hakları ihlali iddiaları nasıl ortadan 
kaldıracağız? Kanaatimce, öncelikle sayın 
valilerimiz buna inanacak, illerinde bu 
konunun hassasiyetine göre eylem planları 
hazırlayacak, insan hakkı ihlallerinin üze-
rine en etkili biçimde gidilecek. Tabiatıyla, 
insan hakları konusu mümkün olduğunca 
geniş yorumlanacak, örneğin acil serviste 
hastaların uzunca bir süre bekletilmesi, 
insan hakkı ihlali olarak görülüp, müca-
dele edilecek. Vergisini yatırmak isteyen 
vatandaşın, yersiz biçimde bekletilmesine 
izin verilmeyecek. İşini takip için kamu ma-
kamlarına başvuran sade vatandaş, asık bir 
surat ile karşılanmayacak.

Hükümetimiz, işkence ve kötü muamele-
nin kökünün kazınmasına kararlıdır. Hiç-
bir şekilde işkenceye ve kötü muameleye 
müsamaha etmemize imkan yoktur. Sizler-
den, oluşması muhtemel her türlü insan 
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hakları ihlali iddialarını; en etkili biçimde 
ve derhal inceleyerek sonuçlandırmanızı 
bekliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Temel önceliklerimizden biri de yoksulluk-
la mücadeledir. Bu noktaya özellikle dik-
katlerinizi çekiyorum. Türkiye’nin yaşadığı 
ekonomik krizin boyutlarını ve derinliğini 
biliyorsunuz. Hamdolsun krizin etkileri 
giderek dağılmakta, üretim yükselmekte 
ve kapasite kullanımı artmaktadır. Ancak, 
kriz süresince pek çok aile işini, gelirini kay-
betmiştir. Sosyal risk yükselmiş, insanlar; o 
güne kadar yapmayı hiç düşünmedikleri, 
kendileri için pek de uygun görmedikleri 
bazı işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. 

58 ve 59’uncu hükümetler döneminde; 
sosyal riski azaltmak amacıyla, valilerimiz 
ve kaymakamlarımızın dürüst ve dirayetli 
ellerine tevdi edilen; Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları, artan oranlarda 
desteklenmiş, 270 trilyon lira kaynak bu 
amaca tahsis edilmiştir. Ekonomik istikrar 
programının yürütüldüğü sıkıntılı bir dö-
nemde hükümetimiz bu kaynağı sizlerin 
emrine göndermiştir. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu bu dönemde sosyal 
dokunun korunması ve yoksullukla müca-
delede hayati önem kazanmıştır. 

Bu imkanın gerçek ihtiyaç sahiplerine önce-
lik verilerek halka ulaştırılması için azami 
titizlik gösterilmesini özellikle istiyorum. 
Yardımın kendisi kadar, organizasyonu da 
önemlidir. Önceleri çok sık gördüğümüz 
sefalet manzaraların ve insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan görüntülerin oluşmasına 
fırsat vermeyiniz. Yardımlar, muhtaç vatan-
daşlarımızı rencide etmeyecek bir organi-
zasyon içinde dağıtılmalıdır. Kurduğunuz 
veya bundan sonra kurmayı tasarladığınız 
yardım dağıtım sistemi, gerçek ihtiyaç sahi-
bini bulmaya yönelik olmalıdır. Sistem, aç 
ve açıkta hiç kimsenin kalmaması temin et-
melidir. Çünkü bu, “Sosyal Devlet” olmanın 
bir gereğidir.

Burada güven unsurunun her birimizin 
hizmetlerinde temel unsur olduğuna dik-
katlerinizi çekiyorum. Çatık kaşlı, vatan-
daşa mesafeli, toplumsal taleplere duyarsız 
kamu görevlisi zihniyetiyle her birimiz 
mücadele etmeli, devletin vatandaşa, vatan-
daşın devlete duyduğu güvenin karşılıklı 
oluştuğunu unutmamalı, halka daha yakın 
olmalısınız. Unutmayalım ki, başarımızın 
ön şartı, devletle vatandaş arasındaki ahen-
gi ve güveni tesis edebilmektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümetimizin bir başka önceliği de, 
bölünmüş yol yapımı konusudur. Ben bu 
konuyu üç nedenle çok önemsiyorum. Bi-
rincisi, inşaat sektörü ülkemiz için motor 
sektörlerden birisidir. İnşaat sektöründeki 
bir canlanma, dalga dalga diğer alanlar-
da etkisini gösterebilecektir. İkincisi ise, 
uluslararası ticaret açısından Türkiye kav-
şak sayılabilecek noktadadır. Ulaşım alt 
yapısındaki yükselme Türkiye’yi, transit 
taşımacılıkta daha çok tercih edilen bir ülke 
haline getirecektir. Üçüncü ve en önemlisi 
ise; trafik kazalarını azaltacak bir altyapının 
hazırlanması gereğidir.
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Bu bakımdan biz, duble yol yapımını yeni-
den gündeme taşıdık ve bir “bölünmüş yol 
seferberliği” ilân ettik. 15.000 km bölünmüş 
yol yapmayı tasarlıyoruz. 2003 yılı içinde 
yeni yapılacak bölünmüş yol 674 kilomet-
redir. Valilerimiz, geçmiş yıllarda, toplum 
kalkınması yöntemiyle pek çok işi başarıyla 
ikmal etmişlerdir. Şimdi bizim beklentimiz; 
bütün kamunun araç parkını, duble yol 
yapımına tahsis etmeniz, gerektiğinde özel 
idare imkanlarını da kullanmanızdır.

Değerli valiler…

Hazır konumuz yapım işleriyken, bir 
hususu altını çizerek belirmekte yarar gö-
rüyorum. Kötü müteahhitlik hizmetleri, 
telafisi olmayan can ve mal kayıplarına 
yol açmaktadır. En küçük bir sarsıntıda; 
trilyonlar ödenerek yapılan kamu binaları 
kullanılamaz hale gelmektedir. Bu gerçek, 
yolsuzluğun açık bir göstergesi olduğu ka-
dar, denetimsizliğin de ispatıdır. Biz, yolsuz-
lukla ve yoksullukla mücadele konusunda 
bataklığın kökünü kurutmak için yoğun bir 
çaba içerisindeyiz. “Malzemeden çalan” zih-
niyetin ülkemize ödettiği fatura gerçekten 
çok ağır bir faturadır. 

Bu nedenle sizlerden yapım işleri ile bizzat 
ilgilenmenizi, özellikle de kontrol eleman-
larını yakından takip etmenizi istiyorum. 
Kötü malzeme ve kalitesiz işçilikle hazine-
nin soyulmasına, canların kaybedilmesine 
daha fazla seyirci kalınamaz. Bu bakımdan, 
vakit geçirmeden mevcut yapı stokunun 
ciddi bir denetime tabi tutulmasını sağla-
yınız. Tehlikeli bulduğunuz yapıların, da-
yanıklı hale gelmesi için tedbirler üretiniz. 

Değerli arkadaşlarım…

Üniter devlet yapısı, bizleri taşrada güçlü 
bir valiye ihtiyaç bulunduğu gerçeğine gö-
türmektedir. Bu çerçevede, kamu yönetimi 
ve mahalli idareler reformu içinde; taşrada, 
merkezi yönetimin temsilcisi olan valilerin 
pozisyonu, yeniden ve güçlü bir biçimde ta-
nımlanacaktır. Hükümetimiz, gerçekleştir-
meyi öngördüğü kamu yönetimi ve mahalli 
idareler reform çalışmalarında mülki idare 
amirlerinin, tecrübelerinden faydalanmaya 
özel önem vermektedir.

Bu bakımdan, bir nevi dönüşüm projesi 
olan bu reform tasarılarının hazırlık ça-
lışmalarında, valilerimiz de etkin bir rol 
oynamıştır. Valiler işin pratik uygulaması 
ve Türkiye gerçeğini tanıyan en yüksek 
seviyeli kamu görevlileridir. Bazen, alanda 
çalışmamış teorik reçetelerin, sorunların 
çözümünde yetersiz kaldığına tanık olmu-
şuzdur. Biz, işin vatandaşa dönük yüzünü 
çok önemsediğimizden, alınan kararların 
pratik alanda nasıl sonuç doğuracağını vali-
lerimizle paylaşmayı yararlı buluyoruz.

Biliyorsunuz, yönetim teknikleri; artık 
tıpkı sanayi ürünlerinde olduğu gibi, hızlı 
bir gelişme göstermektedir. Son dönemde, 
vatandaş odaklı yönetim anlayışı ön plana 
çıkmaktadır. Vatandaşı esas almayan, onun 
ihtiyaçlarını ön plana yerleştirmeyen yöne-
timler tasfiye edilmektedir. Bunu da doğal 
karşılamak gerekir. Zira, yükselen bir değer 
olarak demokratik rejim; halkın katılımını 
ve denetimini esas almaktadır. Yani, yeni 
yönetim anlayışı ile demokrasi arasında 
sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Biz kendimize 
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demokrasiyi vazgeçilmez bir siyasal tercih 
olarak kabul ettiğimize göre, idaremizi de 
halka dönük olarak re-organize etmeliyiz. 

Söz Kamu Yönetimi Reformuna gelmişken, 
bir - iki hususun üzerinde durmayı faydalı 
görüyorum. Türkiye’de farklı toplumsal ve 
siyasi çevrelerden insanlar, ülkenin bir “yö-
netilememe” problemiyle karşı karşıya ol-
duğu konusunda hemfikirdir. Mevcut idari-
bürokratik sistem, hem kurumsal yapısıyla 
hem de zihniyet kodlarıyla, Türkiye’yi daha 
ileriye taşıyabilme kabiliyetini yitirmiş-
tir. Dolayısıyla yaklaşık yarım asırdır 
Türkiye’nin gündeminde olan idari reform, 
bugün acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Üzerinde çok konuşulan, tartışılan; ancak 
bugüne kadar hiçbir siyasi iktidarın göze 
alamadığı bütünlüklü bir Kamu Yönetimi 
Reformunu gerçekleştirmekte kararlıyız. 
Ancak, şunu çok iyi biliyoruz ki, demokra-
tik ve verimli bir kamu yönetimi, sadece 
görev ve yetkilerin yeniden yapılandırıl-
masıyla oluşturulamaz. İşin esası, kamu 
bürokrasisine yön veren zihniyetin ve bu 
zihniyetin yansıması olan ilkelerin süreç 
içinde dönüştürülmesidir. 

Bu sürecin başarılı bir şekilde tamam-
lanması, toplumum mümkün olan en üst 
seviyede, idari sisteme katılımına imkan 
verecek mekanizmaların oluşturulması ve 
işletilmesiyle mümkündür. Demokratik, 
şeffaf, hesap veren, katılımcı bir idari sis-
temin gerek şartı, bürokratik statülerin bir 
imtiyaz makamı olmaktan çıkarılarak bir 
sorumluluk makamı haline getirilmesidir. 
Kamu otoritesini kullanan kamu görevlileri 

kendilerini asla ayrıcalıklı ve halkın üze-
rinde bir mevkide görmemelidirler. Çünkü 
bu otoritenin meşruiyet kaynağı bizatihi 
toplumdur, halktır. Sizlerden isteğim, top-
lumun bütün kesimleriyle sürekli irtibat 
halinde olmanız ve demokratik idari zih-
niyeti il bürokrasisinin bütün unsurlarına 
yansıtmanızdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Mülki idare, doğal afet gibi kriz zamanları-
nın aranılan mesleğidir. Son Bingöl depremi 
de bu gerçeğe bir kez daha işaret etmiştir. 
İçişleri bakanlığımız, sabaha karşı 03.27’de 
vuku bulan depremin hemen ardından; 
yedi genç meslektaşınızı, Bingöl valiliği 
emrine vermiş, Vali yardımcılarımızdan 
üçü sabah 7.30’da Bingöl’de, görevlerinin 
başında hazır bulunmuşlardır. Diğerleri de 
öğle saatlerinde duruma vaziyet ettiler.

Bu noktada, şu hususa işaret etmek istiyo-
rum. Doğal afetlere önceden hazırlık yapı-
labilir, bunu yapacağız. Afetlere zamanında 
müdahale edilebilir, edeceğiz. Vatandaşın 
yaraları zamanında sarılabilir, saracağız. 
Sizlerden, afet konusuyla ilgili olarak; afet 
öncesi planlamalarınızı tekrar gözden ge-
çirmenizi istiyorum. Planlarınızı mutlaka, 
plan tatbikatları ve küçük senaryolar çer-
çevesinde hazırlanan tatbikatlar biçiminde 
uygulamada sınayınız. Karşılıklı yardım 
ilişkisi içinde olacağınız illeri, gerek kendi 
ekiplerinizi oraya götürerek ve gerekse o il-
leri davet ederek, imkan ve kabiliyetleriniz 
açısından tanıtınız. Bingöl’de acil kurtarma 
hususunda çok güzel bir sınav verdik. Ha-
kikaten kurtarma ekiplerimiz; Genelkur-
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may birliği, Jandarma Genel Komutanlığı 
birliği ve Sivil Savunma birliği mükemmel 
hizmetler verdiler. Çok iyi organize oldular.

Her duruma olumlu ya da olumsuz yönden 
bakmak mümkündür. Şunu hatırlatmak 
için ifade ediyorum. Hep söyleriz: “Zengin 
kaynakların fakir bekçiliğini yapıyoruz.” 
Bunun üzerin e durulması, hem de çok 
ciddi olarak durulması gerektiğin düşünü-
yorum. Kaynak derken, olabilecek en geniş 
anlamıyla ele almak gerekiyor. Yani, iliniz-
deki yer altı zenginliklerimiz de buna dahil, 
nüfusun dinamizmi de... Mevcut sanayi ve 
üretim tesisleri de, üniversitelerimiz de...

Özellikle üniversitelerimizin üzerinde dur-
mak istiyorum. Üniversiteler, şehirlerimize, 
ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan dina-
mizm kazandırmaktadır. Bu dinamizm üre-
time yansıtılmalı, üniversite-sanayi işbirliği 
yönünde kullanılmalıdır. Bu hedef istika-
metinde üniversitelerle işbirliği yapılarak il 
envanterleri sağlıklı bir biçimde oluşturul-
malı, il dahilindeki planlama faaliyetlerin-
de bu çalışmalardan faydalanılmalıdır.

Değerli valiler…

Sizler ve biz aynı takımın oyuncularıyız. 
Oyunumuzun adı bayrak yarışı ve hedefi, 
kalkınmış, modern bir Türkiye’dir. Bu yarışı 
kazanmak için, hiç bir oyuncunun üzerine 
düşeni yapmaktan başka çaresi bulunma-
maktadır. Çünkü, bu aziz millet her türlü 
hizmete layıktır. Bugüne kadar şöyle veya 
böyle kendisine haksızlık edilmiş olabilir, 
belki tepeden bakanlar da çıkmıştır ara-
mızdan... Ama gün; barışmak, kucaklaşmak 

günüdür. Zaman, omuz omuza çalışmayı 
mecbur kılmaktadır. Hepimizin yürüdüğü 
yol milletimizin yoldur. 
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Başbakan Erdoğan, Geçitkale Havaalanı’nda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Ada’daki 
gerçekler çerçevesinde, adil ve kalıcı çözü-
me ulaşılmasından yana olduğunu söyledi. 
Kıbrıs Türk halkının 40 yıldır insanlık dışı 
bir ambargoya maruz kaldığını ifade eden 
Erdoğan, bu ambargonun kaldırılmasının 
zamanın geldiğini anlattı. Erdoğan, ‘‘Bugün 
Kıbrıs’ta en acil mesele budur’’ diye konuştu.

Türk Devleti ve milletinin Kıbrıs Türk hal-
kının yanında olmaya devam edeceğini 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin 
ahdi ve tarihi sorumlulukları doğrultusun-
da desteğini esirgemeyeceğini’’ ifade etti. 
Erdoğan, ‘‘Kıbrıslılardan ulusal birlik ve be-
raberliklerine asla gölge düşürmemelerini’’ 
de istedi. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs’ta, her 
açıdan eşit, dini ve dili ayrı iki halk, iki ayrı 

Geçitkale Havaalanında  
Basın Açıklaması

KKTC | 09 Mayıs 2003
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demokratik düzen ve iki ayrı devlet oldu-
ğunu belirterek, ‘‘Kıbrıs’ta çözüm çabaları 
da bu gerçeklere dayanmalıdır’’dedi. 

Kıbrıs Türk halkından huzur ve güven 
içinde olmalarını isteyen Erdoğan, ‘‘Tür-
kiye devleti ve milletiyle sizlerin yanında 
olmaya devam edecektir. Bizim derdimiz, 
sizin derdinizdir. Sizin derdiniz, bizim der-
dimizdir’’ diye konuştu. Kıbrıs Türk halkı-
nın 40 yıldır devam eden hak, hürriyet ve 
eşitlilik mücadelesinin emsali olmadığını 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Kıbrıs Tür-
kü, her türlü imkansızlığı aşarak haklarına 
ve özgürlüğüne sahip çıkmasını bilmiştir, 
başarmıştır. Bu başarının mutlaka birçok 
sebebi vardır. Ancak, inanç, gönül birliği, 
milli dava etrafında kenetlenme, birlik 
ve beraberliğin muhafazası herhalde en 
önemli etkenler olmuştur’’ diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

‘‘Kıbrıs’ta, her açıdan eşit, dini ve dili ayrı 
iki halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki 
ayrı devlet vardır. Kıbrıs’ta çözüm çabaları 
da bu gerçeklere dayanmalıdır. Kıbrıs’taki 
iki halk her şeyden önce adada yan yana, 
barış içinde yaşamanın koşullarını meyda-
na getirmelidir. Birlikte kuracakları yeni 
ortaklığı güven ortamı üzerine inşa etme-
nin yollarını aramalıdırlar.’’

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, Türk 
ve Rum halkları arasında güven ortamı 
yaratılması için yaptığı çağrıları ve attığı 
adımları memnuniyetle karşıladıkları-
nı bildiren Erdoğan, özellikle son atılan 
olumlu adımın neler başardığının, yalnız 

Kıbrıs halkı değil, Türkiye ve tüm dünya-
nın övgüyle izlediğini belirtti. Erdoğan, 
‘‘Kıbrıs Türklerini güvenli bir geleceğe 
kavuşturmak kadar, adada barış ve huzuru 
hakim kılmak yönünde, KKTC yönetimi-
nin izlediği bu dirayetli tutumu destekli-
yoruz. KKTC’nin iktidarı ve muhalefetiyle 
oluşturduğu çoğulcu demokratik yapı ve 
tartışmayı, Kıbrıs Türk halkının en büyük 
zenginliği olarak görüyorum’’ dedi. 

Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmeyi 
sağlayacak güç ve enerjiye sahip olduğuna 
inandığını ifade eden Erdoğan, ‘‘Bu yolda 
sizi yalnız bırakmayacağız’’ dedi. Erdoğan, 
şunları söyledi:

‘‘Değerli kardeşlerim, huzur ve güven 
içinde olun. Türkiye devleti ve milletiyle 
sizlerin yanında olmaya devam edecektir. 
Asla ulusal beraberliğinize gölge düşür-
meyin, beraberliğinize gölge düşürmeyin, 
birbirinizi sevin, dayanışma içinde olun. 
Sizleri birbirinden ayırma suretiyle zayıf 
düşürmek olsa olsa Kuzey Kıbrıs üzerinde 
hesabı olanların işine yarar. İnanıyorum 
ki bu oyunu siz bozacaksınız. Öyleyse başı-
mızı her zaman iki elimiz arasına alacağız 
ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm vatandaş-
larımızın özgürlükler, insan hakları, pay-
laşımcılığın egemen olduğu bir dünyada 
insanca yaşamanın gururunu paylaşma 
hususunda, inanıyorum ki birliğiniz, bera-
berliğiniz ve inancınız en büyük azminiz 
olacaktır. Aydınlık yarınların yakın olma-
sını diliyorum.’’
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ‘‘Ulu-
sa Sesleniş’’ konuşması yaptı. Erdoğan, 
konuşmasına, ‘‘Sevgili anneler, babalar, 
nineler, dedeler, değerli gençler ve sevgili 
yavrular... Bu akşam beni evinizin bir kö-
şesinde misafir ettiğiniz için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum’’ diyerek başladı. ‘‘Yanı başımız-
daki savaş bitti, ama hepimiz biliyoruz ki 
sorunlar bitmedi’’ diyen Erdoğan, bölgeye 
barış, huzur, güven, istikrar ve refahın gel-
mesi için yapılacak çok işin bulunduğunu 
söyledi. İşin asıl şimdi başladığını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, Irak’ın bütün asli 
unsurlarını içine alan çağdaş bir demok-
rasiye kavuşması, ulusal zenginliklerini 
halkının refah ve mutluluğu için kullana-
bilir hale gelmesi için yapılacak çok işin 
olduğunu kaydetti.

Bölgede sürüp giden kan davalarının, terör 
ve katliamların, yoksulluğun, cehaletin, 
önyargıların ortadan kaldırılması için 
yapılacak çok işin bulunduğunu belirten 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu çerçevede başta 
ABD olmak üzere herkese, uluslararası ca-
miaya, bütün bölge ülkelerine ve özellikle 
Türkiye’ye büyük sorumluluk düşüyor’’ 
dedi. ‘‘Türkiye’nin bu sorumluluklarını 

yerine getirebilmesi için de kendi evini dü-
zene koyması gerekiyor’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Biz kendi emeğimizle, kendi alın terimiz-
le, kendi aklımızla, kendi gayretimizle, ele 
güne muhtaç olmayan, karnı tok, sırtı pek, 
başı dik insanların yaşadığı bir Türkiye ku-
ramazsak ne kendimize ne de komşuları-
mıza bir hayrımız dokunur. Lafı döndürüp 
dolaştırmanın hiç manası yok. Kimsede 
kabahat aramayalım. Biz kendimize baka-
lım, kendi yaptıklarımıza bakalım. Doğru 
oturup, doğru konuşalım... Yıllardır el ke-
sesinden hovardalık etmişiz. Üç üretip beş 
harcamışız. Kötü yönetilmişiz. (Altta kala-
nın canı çıksın) diyen, (gemisini kurtaran 
kaptan) diyen, (devletin malı deniz) diyen 
bir düzen kurmuşuz... Ve deniz bitmiş. Bü-
tün yaşadığımız krizler, denizin bittiğini, 
devlet gemisinin karaya oturmak üzere ol-
duğunu gösteriyordu. İşte, tam o kritik nok-
tada, gemi tam karaya oturmak üzereyken 
bu aziz millet engin ferasetiyle tarihi bir ka-
rar verdi: AK Parti’ye (al bu gemiyi yüzdür 
yoksa karaya oturacak) dedi. Bakın, daha 
6 ay bile dolmadı. Bunca spekülasyona 
rağmen, bunca estek kösteğe rağmen, çıkar 
çevrelerinin gizli ve açık bunca çelmeleri-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 09 Mayıs 2003
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ne ve hatta savaşa rağmen Türkiye gemisi 
gelin gibi süzülmeye başladı. Bu gemi çok 
güzel yüzecek. Bu gemi muhteşem bir sefe-
re çıkacak. Bu nasıl oldu, nasıl oluyor? Biz 
çok akıllıyız, çok becerikliyiz, çok mahiriz 
de onun için mi oluyor? Başkalarının akıl 
edemediği çareleri biz akıl ediyoruz da 
onun için mi oluyor? Haşa! Bizden önce de 
doğru veya yanlış ama iyi niyetle bu gemi-
yi yüzdürmek isteyenler olmadı mı, tabii 
oldu. Peki neden beceremediler? Çok basit: 
Milletin güvenini yitirdiler. Daha doğrusu, 
ne onlar millete güvendiler, ne de millet 
onlara güvendi. Karşılıklı güven olmayınca 
bu iş olmuyor.’’

Vergi Barışı kampanyasında IMF uzmanla-
rının ‘‘750 trilyon lirayı zor toplarsınız’’ de-
diğini, ancak kampanya başladıktan sonra 
izdiham yaşandığını ve kampanya sonun-
da 6.5 katrilyon liralık ek kaynağın ortaya 
çıktığını anlatan Başbakan Erdoğan, ‘‘Peki 
nasıl oldu da IMF uzmanları tahminlerin-
de bu kadar yanıldılar? Çok basit... Milletle 
AK Parti iktidarı arasındaki güven ilişkisi-
ni göremediler’’ dedi. Onların ekonometrik 
modellerinde hesaba katılmayan bir faktö-
rün devreye girdiğini ve IMF uzmanlarının 
en iyimser tahminlerini bile on kere katla-
yan muhteşem bir sonucun ortaya çıktığını 
ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Onun için biz, bu güven meselesini çok 
önemsiyoruz. Milletin AK Parti’ye gös-
terdiği güven, aslında kendine duyduğu 
güvendir. Çünkü AK Parti iktidarı, özünde 
esasında milletin iktidarıdır. Millet, kendi 
iktidarı ortaya çıktığı zaman ona işte böy-
le güveniyor. Yani, aslında ortaya çıkan, 

derinden harekete geçen, milletin özgüve-
nidir. Bize düşen, milletin bu özgüvenini 
boşa çıkarmamaktır. Bizim işimiz bu özgü-
venin yolunu açmak, milletin önünü tıka-
yan engelleri ortadan kaldırmak, milletin 
elini, kolunu bağlayan bütün bürokratik 
zincirleri, ayağa takılan bütün çağdışı pran-
gaları teker teker söküp atmaktır.’’

Başbakan Erdoğan, çok yakında kamuoyu-
nun bilgisine, tartışmasına, eleştirmesine 
sunacakları Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılması Tasarısı’nın çok kapsam-
lı bir reform projesi olduğunu söyledi. 
Projeyi ‘‘kendi kendilerine oturup, masa 
başında hazırlamadıklarını’’ belirten Er-
doğan, konuyla ilgili bütün kişi, kurum ve 
kuruluşların düşünce, öneri ve eleştirileri-
ni alarak, kendilerinden önce başlatılmış, 
ancak şu ya da bu sebeple arkası gelmemiş, 
yarım kalmış, kadük olmuş veya düpedüz 
başarısız olmuş bütün reform girişimlerini 
teker teker inceleyerek projeyi olgunlaştır-
dıklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu 
ayın sonuna kadar bunu bir taslak haline 
getirip başta anamuhalefet partimiz olmak 
üzere Parlamento’da temsil edilen veya 
edilmeyen bütün siyasi partilerimizin, sivil 
toplum kuruluşlarımızın ve üniversiteleri-
mizin değerlendirmesine sunacağız’’ dedi.

Bu parti ve kuruluşların değerlendirme ve 
eleştirilerini aldıktan sonra konuyla ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcileriyle uzman-
ların katılacağı bir Kamu Yönetimi Şurası 
toplayacaklarını ve bu şuradan çıkacak 
nihai metni kanun tasarısı haline getirip 
Meclis’e sunacaklarını anlatan Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam etti:
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‘‘Şimdi, bu süreci neden anlatıyorum? Şu-
nun için; daha ortada tartışmaya açılmış 
bir taslak taslağı bile yokken bazı çevreler, 
eyalet sistemi geliyor, üniter devlet ortadan 
kalkıyor türünden tepkiler sergilemeye 
başladılar. Eğer, bu tepkiler, bilgisizlikten 
kaynaklanan, ama iyi niyetli endişelerse 
kimse telaş etmesin. Bizim hazırlıklarımız 
içinde üniter devlet anlayışına ters düşen, 
hele hele eyalet sistemini çağrıştırabilecek 
hiçbir öğe yer almıyor. Yok, eğer bu tepkiler 
şu anda kullandıkları yetkiler ellerinden 
alınacağı için öfkelenen bazı çevrelerin bi-
linçli çarpıtmalarıysa, bunlar da nihai tasa-
rı ortaya çıkınca devlet-millet ilişkilerinde 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını 
görecekler.’’

Yine bunlar gibi bazı çevreler tarafından 
kamuoyuna yanlış ve eksik tanıtılan, bazı 
medya organlarının da işin aslını araştırma 
zahmetine katlanmadan slogan düzeyine 
indirip çarpıttıkları iki önemli konunun 
daha bulunduğunu ifade eden Başbakan 
Erdoğan, bunlardan birinin orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin satışıyla ilgili yasal 
düzenleme olduğunu kaydetti. Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Kamuoyunda kısaca ‘2B’ olarak bilinen ve 
bazılarının insafsızca (orman arazilerini 
yağmaya ve talana açacak) dedikleri yasal 
düzenleme nedir? Şunu en baştan söyle-
yeyim: Biz bu yasal düzenlemeyle bir karış 
orman arazisini satışa sunuyor değiliz. Peki 
ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz; bundan 
22 sene önce, yani 12 Eylül askeri idaresi 
zamanında anayasal bir düzenleme yapıl-
mış. Bu düzenleme, halen yürürlükte olan 

Anayasa’nın 169 ve 170. maddeleri... Bura-
da deniliyor ki, (31.12.1981 tarihi itibarıyla 
şu, şu, şu hudutlar dahilindeki araziler 
bilim ve fen bakımından orman arazisi 
olma vasfını kaybetmiştir. Bunların tekrar 
ağaçlandırılması, orman haline dönüştü-
rülmesi mümkün değildir. Anayasa’nın il-
gili maddesini aynen okuyorum: Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası Madde 169: ‘Or-
man olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, ak-
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytin-
lik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hay-
vancılıkta kullanılmasında yarar olduğu 
tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler 
dışında orman sınırlarında daraltma ya-
pılamaz’. Şimdi... Anayasa böyle diyor. Ne 
zaman demiş bunu? 22 sene önce demiş. 
Peki, bugüne kadar ne yapılmış?’’

Başbakan Erdoğan’ın bu sözlerinin ardın-
dan ekrana sözü edilen orman arazilerinin 
görüntüleri getirildi. ‘‘İşte, bu gördüğünüz 
görüntüler, 22 sene önce orman vasfını yi-
tirdiği tespit edilmiş, kadastro marifetiyle 
orman alanları dışına çıkartılmış devlete 
ait araziler’’ diyen Erdoğan, bu arazilere 
imarsız, plansız, izinsiz ve kanunsuz olarak 
400 bin yapının kurulduğunu, hatta devlet 
binalarının yaptırıldığını, altyapı, su, elekt-
rik ve doğalgaz hizmetlerinin götürüldü-
ğünü ifade etti. Bütün bu yapılarda oturan-
ların, işyeri açanların, hatta bizzat kamu 
kuruluşlarının 22 yıldır doldurulamayan 
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yasal boşluk sebebiyle işgalci durumunda 
olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kay-
detti:

‘‘Anayasa’nın 170. maddesi de diyor ki, (bu-
raları sadece orman köylülerine tahsis ede-
bilirsin, üçüncü şahıslara satamazsın). Hal-
buki, bugün bu bölgelerde bırakın orman 
köylüsünü, üçüncü şahıslar bile kalmamış. 
Bizim getirdiğimiz çözüm, yani bazılarının 
ormanlar talan edilecek dediği çözüm ne? 
Bizim getirdiğimiz çözüm şu; biz bu arazi-
leri, yani hukuken devlet malı olan bu ara-
zileri, şu anda işgalci durumunda olan kişi 
ve kuruluşlara rayiç bedeller üzerinden 
satacağız ve bunu Hazine’ye gelir kayde-
deceğiz. Elde edilecek gelirin yüzde 20’sini 
de gerçek orman köylülerinin durumlarını 
iyileştirmeye yönelik projelere ayıracağız. 
Bu düzenlemeyle bizim hesaplarımıza göre 
devletin kasasına 20-25 milyar dolarlık ek 
kaynak aktarılmış olacak bir... Bu kaynağın 
önemli bir bölümü gerçek orman köylüle-
rinin refahı ve gerçek orman alanlarının 
geliştirilmesi ve muhafazası için kullanıla-
cak iki... İdari yargıdaki binlerce dava hu-
kuki bir çözüme kavuşturulacak üç... Şimdi 
bunun neresi orman talanı? Bunun neresi 
orman yağması?’’

Başbakan Erdoğan, birçok asılsız spekü-
lasyona konu edilen bir başka hususun da 
AK Parti iktidarının eşi benzeri görülme-
yen bir kadrolaşma hareketine giriştiği 
iddiaları olduğunu söyledi. Erdoğan, hem 
seçimlerden önce hem de seçimlerden 
sonra her siyasi iktidarın kendi vizyonunu 
ve dinamizmini paylaşan kadrolarla çalış-
mak istemesinin en tabii hakkı olduğunu, 

Türkiye’nin bundan önce içine sürüklen-
diği kriz ve sıkıntılardan o dönemin siyasi 
iktidarları kadar bazı bürokratların da 
sorumlu olduğunu, bunun da bir müeyyi-
desi, bir yaptırımı olması gerektiğini açık-
ça ifade ettiklerini belirtti. Erdoğan, şöyle 
devam etti:

 ‘‘Buna rağmen, yaptığımız değişiklik ve 
atamalar, bizden önceki dört hükümetin 
yaptığı değişiklik ve atamaların yanın-
da devede kulak kalır. Sayın Necmettin 
Erbakan’ın başkanlığında kurulan 54. Hü-
kümet döneminde ilk 5 ay içinde müşterek 
kararlarla yani Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve ilgili Bakan imzasıyla atanan bürokrat-
ların toplamı 405 kişi, Sayın Mesut Yılmaz 
başkanlığında kurulan 56. Hükümet, yani 
4 aylık geçici azınlık hükümeti döneminde, 
müşterek kararlarla atanan bürokratların 
toplamı 110 kişi... Sayın Bülent Ecevit baş-
kanlığında kurulan 57. Hükümet dönemin-
de ilk 5 ay içinde yine müşterek kararlarla 
atanan bürokratların toplamı 522 kişi... 
Buna karşılık, Sayın Abdullah Gül başkan-
lığında kurulan 58. Hükümet ve benim 
başkanlığımda kurulan 59. Hükümet döne-
minde müşterek kararlarla atanan toplam 
bürokrat sayısı 457... Üstelik, hepinizin bil-
diği gibi 55, 56 ve 57. hükümetler, aslında 
birbirinin devamı olan hükümetler... Yani, 
bunlar başbakanları ve başbakan yardım-
cıları yer değiştirmiş olsalar da aynı siyasi 
iradeyi temsil eden hükümetler. Dolayısıy-
la, bunların peş peşe her hükümet kurduk-
larında yaptıkları atamaları üst üste koyar-
sanız ortaya çıkan rakam 1665’tir. Yani, bir 
yanda 1665 bürokrat ataması, bir yanda da 
457 bürokrat ataması... Şimdi, bunlardan 



Recep Tayyip ERDOĞAN

102

hangisinin eşi, benzeri görülmemiş kadro-
laşma olduğuna lütfen siz karar veriniz.’’

Üstelik, bu rakamların sadece hükümet-
lerin ilk 5 ay içinde yaptıkları atamaları 
gösterdiğini, kendilerinden önceki 57. 
Hükümet’in işbaşında kaldığı 2.5 sene için-
de yaptığı üst düzey atamaların toplamının 
1698 olduğunu söyleyen Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘Eşi, benzeri görülmemiş kadrolaşma 
işte budur’’ dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Bazı basın organlarında bir de şöyle bir 
iddia dile getiriliyor: (Evet, sayı olarak 
yaptığınız atamalar makul, ama siz belirli 
bir zihniyetteki kişileri işbaşına getiriyor-
sunuz). Evet, öyle yapıyoruz. Hep bizim he-
yecanımızı paylaşan, ehliyetli ve liyakatli 
olduğunu düşündüğümüz insanları göreve 
getirmeye çalışıyoruz. Bunların içinden de 
heyecanını yitiren, ehliyetsiz çıkan, liya-
katsiz çıkan olursa onları da değiştirmekte 
bir an bile tereddüt etmeyiz. Çünkü biz, 
seçimlerden hemen sonra Meclis Grubu-
muzun ilk toplantısında söylediğim gibi 
hiç kimseyi makam, mevki sahibi yapmak 
için iktidara gelmedik. Biz, millete hizmet 
etmek için iktidara geldik. Kim bizimle 
birlikte, ehliyetle, liyakatle, aşkla ve şevkle 
millete hizmet ederse biz onunla çalışırız. 
Kim hizmete mani olursa, görevini yap-
mazsa, biz de gereğini yapmakta bir an bile 
tereddüt etmeyiz.’’

Başbakan Erdoğan, konuşmasında iktidara 
geldikleri günden bu yana gerçekleştirdik-
leri somut işler ve yürütülen projelerle ilgi-
li ayrıntılı bilgi de aktardı. Seçim kampan-

yası sırasında ekonomiye canlılık getirmek 
için devletin elinde atıl durumda bekleyen 
makine ve ekipmanları değerlendirmek 
suretiyle 15 bin kilometrelik bölünmüş yol 
projesini başlatacaklarını vaat ettiklerini 
ifade eden Başbakan Erdoğan, Hükümet’in 
Acil Eylem Planı’nda da yer alan 15 bin 
kilometrelik bölünmüş yol yapımının 
planlama çalışmalarına hızlı bir şekilde 
başlandığını ve trafik hacimlerine göre 
yapılması zorunlu olan bölünmüş yolların 
belirlenerek proje bazında listelendiğini 
kaydetti. Bu çerçevede ana arter konumun-
daki Aydın-Denizli, Ankara-Aksaray-Ereğli 
ayrımı, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük, Kı-
rıkkale-Kayseri yolları dahil olmak üzere 
1250 kilometre yolda alt ve üst yapı çalış-
malarına başlandığını anlatan Başbakan 
Erdoğan, gelecek günlerde de Siirt, Bitlis ve 
Samsun illerinde bölünmüş yol çalışmaları 
için temel atma programlarının yapılacağı-
nı bildirdi.

Bingöl’de 1 Mayıs’ta bir deprem felaketi-
nin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 700 
konutun temelinin en geç 20 güne kadar 
atılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
yapılması taahhüt edilen 500 konutun 
projelerinin de hazırlandığını ifade etti. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl 
depreminin hemen sonrasında Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Kuruluş Kanunu’nda 
bir değişiklik yaparak en kısa zamanda bir 
Deprem Şurası toplamayı kararlaştırdıkla-
rını belirterek yine bu bağlamda 4708 sa-
yılı Yapı Denetim Kanunu’ndaki eksiklik ve 
aksamaları giderecek revizyon çalışmala-
rını tamamladıklarını, 17 ilde uygulaması 
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yapılan yapı denetimini tüm illere yayma-
ya karar verdiklerini söyledi.

Tunceli-Pülümür’de yine deprem sebe-
biyle 48 müstakil bahçeli evin inşaatının 
yörenin karakterine uygun olarak alt kat 
işletme, üst kat ikamet olarak 3 Mayıs tarihi 
itibarıyla başlatıldığını anlatan Erdoğan, 
Adapazarı’nda 812, Urfa’da 740 konutun 
ihale sürecinin devam ettiğini, bunların da 
Temmuz’un ilk haftasında temelleri atılacak 
şekilde programlandığını kaydetti. Başba-
kan Erdoğan, İzmir’de Urla ve Seferihisar’da 
yapılacak konut inşaatlarına 1 ay içinde 
başlanacağını ifade ederek ‘‘Yine ülke eko-
nomisini canlandıracak bir proje olarak acil 
konut ihtiyacı belirlenen 19 ilin büyük bir 
kısmında ön tespit ve hazırlık çalışmaları bi-
tirilmiş 25 bin konutun inşaatına yıl sonuna 
kadar başlanacaktır’’ dedi. 

Çok önem verdikleri bir konunun da ülke-
nin sağlık politikasını rasyonel ve verimli 
bir çerçeveye kavuşturmak olduğunu 
ifade eden Erdoğan, bu amaçla başlattık-
ları Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın insan 
merkezli, etkili, katılımcı ve gelişime açık 
bir perspektifi getireceğini kaydetti. Bu 
çalışmalarla sağlık kurumlarının tek çatı 
altında toplanmasının planlandığını belir-
ten Erdoğan, aile hekimliği uygulamasının 
hayata geçirilmesi için pratisyen hekimlere 
hizmet içi eğitim verileceğini söyledi. Erdo-
ğan, hastaneleri özerk yapıya kavuşturmak 
için çalışmaların hızlandırıldığını, kırsal 
alanlarda sağlık ocaklarının altyapısının 
oluşturulduğunu, mobil sağlık hizmetine 
geçiş çalışmalarının da sürdürüldüğünü 
kaydetti.

Bir ülkenin kalkınma ve refah seviyesini 
gösteren en objektif kriterlerden birinin 
de ülkenin enerji tüketim düzeyi olduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Ne yazık 
ki, Türkiye son yıllarda enerji üretimi ko-
nusunda yapılan çok vahim tercih hataları 
nedeniyle ciddi zararlara maruz kalmıştır’’ 
dedi. Hükümet’in göreve başlar başlamaz 
geçmişte yapılan bu hataların telafisi ve 
enerji politikasının kendi içinde tutarlı, 
sağlam bir zemine oturtulması için bir dizi 
karar aldığını hatırlatan Erdoğan, bunları 
da hiç vakit kaybetmeden uygulamaya 
koyduklarını söyledi. Aldıkları bu kararlar 
doğrultusunda ulusal enerji güvenliğini 
ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilme-
sini sağlamak üzere enerji bilançosunun 
yerel kaynaklara dönecek şekilde revize 
edildiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, 
bu kapsamda 700 milyon metreküp do-
ğalgazın hidrolik ile ikame edildiğini, 
Bulgaristan’dan alınan 2.4 milyar kilovat 
saatlik ithal elektriğin yerli linyitle, 2.3 
milyar kilovat saatlik mobil santraller üre-
timinin de yine linyit ve hidrolikle ikame 
edildiğini belirtti. Başbakan Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

‘‘Bu şu demektir: 9 milyar kilovat saat-
lik enerji yerel kaynaklardan sağlanmış 
olacaktır. Türkiye Kömür İşletmeleri, 62 
milyon dolar zarardan 43 milyon dolar 
kara geçecektir. Elektrik havuz maliyeti or-
talama yüzde 10 aşağıya çekilerek net 190 
milyon dolar kamu kazancı sağlanacaktır. 
İthalatın durdurulması sonucu 270 milyon 
dolar döviz tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, 
elektrik üretim maliyetlerini düşürecek 
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üç önemli senaryo üzerinde çalışmaktadır. 
Elektrik dağıtım ve tahsilat politikasında 
da köklü değişiklikler gündemimizdedir. 
Bu çerçevede, elektrik tüketiminden alınan 
yüzde 1.5’lik TRT payı indirilmiştir. İmar 
izni olmayan yapılarda kaçak elektrik kul-
lanımının önüne geçecek kanuni düzenle-
meler yapılmıştır ve bu yolla 120 milyon 
dolarlık net kamu kazancı sağlanacaktır. 
Hazır söz buraya gelmişken, hala kaçak 
elektrik kullananları uyarmak istiyorum... 
Kaçak elektrik kullanımına karşı 24 saat 
görev yapan yıldırım ekipler kurduk. Bu 
kapsamda, ilk üç haftada 46 trilyonluk 
kaçak tahakkuk ettirdik, bunun da 14 tril-
yonunu tahsil ettik.’’

Başbakan Erdoğan, tarım sektörüyle ilgili 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ziraat 
Bankası’nın çiftçi kredilerinin yeniden ya-
pılandırılması çalışmalarını tamamladığı-
nı hatırlatan Erdoğan, ‘‘Yine çiftçi kardeş-
lerimin çok iyi bildiği üzere, dekar başına 
ortalama 8 litre mazot bedelinin yaklaşık 
yüzde 35’i devlet tarafından desteklene-
cektir. 670 trilyon lira civarında bir destek, 
nakit para olarak çiftçilere aktarılacaktır’’ 
dedi. Doğrudan gelir desteği ödemelerine 
ilişkin olarak 2002 yılından kalan ödeme-
lerle ilgili kısmın Haziran ayında ödenme-
sine karar verildiğini ifade eden Erdoğan, 
süt teşvik priminin soy kütüğüne kayıtlı 
işletmeler için litre başına 40 bin lira, diğer 
işletmeler için e 20 bin lira olarak belirlen-
diğini söyledi.

TİGEM’de yetiştirilen ve Tarım Bakanlığın-
ca verilmiş damızlık belgeli kültür ırkı da-
mızlık gebe düveleri alanlara 360 milyon 

lira, saf ırk sertifikalı kültür ırkı damızlık 
düve satın alanlara 180 milyon lira öden-
diğini anlatan Erdoğan, arıcılıkta ana arı 
kullanan arı yetiştiricilerine ana arı başına 
4 milyon lira, arı yetiştiricileri birliğine üye 
üreticilere ise ana arı başına 6 milyon lira 
destekleme ödemesinin öngörüldüğünü 
ve 1 trilyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi. 
Yasalaşamayan tarımsal üretici birliklerine 
ilişkin düzenleme üzerindeki çalışmaların 
da devam ettiğine işaret eden Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Ayrıca tohumculuk sanayinin 
desteklenmesi, çerçeve tarım kanunu çıka-
rılması, tarım bilgi sistemi oluşturulması, 
trasgenik bitkilere ilişkin yönetmelik çalış-
ması, organik ürünlere ilişkin kanun çıka-
rılması, meraların korunması ve ekonomik 
faaliyetlerin geliştirilmesi, şeker pancarın-
daki kota uygulamalarıyla oluşacak gelir 
kaybının giderilmesi çalışmalarına hızla 
devam edilmektedir’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’yi karnı tok, 
sırtı pek, başı dik insanların ülkesi yap-
mak için eğitimde, sanayide, bilimsel ve 
teknolojik araştırmalar alanında, teleko-
münikasyonda, dış ticaretin geliştirilmesi, 
yabancı sermaye yatırımlarının artırılma-
sı, esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözül-
mesi, savunma sanayinin güçlendirilmesi, 
istihdamın artırılması konularında dört 
bir koldan yüzlerce proje üzerinde gece 
gündüz çalıştıklarını söyledi. 

Konuşmasında dış politika konularına ba-
kışlarını da özetleyen Başbakan Erdoğan, 
‘‘Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum ve 
derin tarihi sorumluluk alanı içinde tek 
boyutlu ve tek eksenli bir dış politika yü-
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rütemez’’ dedi. Hükümetin temel dış poli-
tika ilkesinin, Türkiye’nin bu konumunun 
gerektirdiği aktif ve kapsamlı bir açılım 
yürütmek olduğunu belirten Erdoğan, 
‘‘Irak, Kıbrıs ve Avrupa Birliği gibi yılların 
birikimi ile ciddi karar aşamasına gelmiş 
öncelikli dış politika sorunlarını önünde 
bulan hükümetimiz bu temel dış politika 
ilkesi çerçevesinde aktif ve yoğun bir çaba 
içinde olagelmiştir’’ diye konuştu. AK Parti 
Hükümeti’nin takip ettiği ilkeli ve ısrarlı 
politikalar sonucunda Avrupa Birliği sü-
recinde köklü bir anlayış devrimi yaşan-
dığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Bu anlayış devrimi ile 40 yıllık ön yargılar, 
birikmiş problemler aşılmış ve karşılıklı 
ilişkilerle tam bir güven ortamı oluşmuş-
tur. Bugün Türkiye, Avrupa Birliği’ne her 
zamankinden çok daha yakın bir konum-
dadır. Küresel ve bölgesel alanda ciddi 
kırılmalara yol açan Irak bunalımında 
da yine ilkeli ve aktif bir tavır sergiledik. 
Türkiye’nin ABD, Avrupa Birliği, bölge ve 
Irak halkı ile ilişkilerini gözeten çok yönlü 
bir bakış açısı ile sürdürdüğümüz bu po-
litika neticesinde Türkiye’nin uluslararası 
saygınlığı ve etkinliği artmıştır. Son hafta-
larda hızlanan yoğun diplomatik ziyaret ve 
temaslar bunun açık bir işaretidir. Evvelki 
gün Romanya Başbakanı ve Ukrayna Dı-
şişleri Bakanı bizi ziyarete geldiler. Her iki-
sinin de ayrı ayrı vurguladıkları bir konu 
şuydu: (Karşılıklı ticaret hacmimizi artıra-
lım, özellikle Irak’ın yeniden yapılanmasın-
da Türkiye’yle birlikte hareket edelim)... Bu 
yoğun ilgi Türkiye’nin özelde Irak, genelde 
Ortadoğu bölgesinde sahip olduğu kilit ko-

numun ve oluşturduğu çekim alanının bir 
yansımasıdır. Kıbrıs’ta da bütün zorluklara 
rağmen inisiyatifi elimizde tutan ve sürekli 
açılımlarla çözümü zorlayan taraf olduğu-
muzu uluslararası kamuoyuna gösterdik 
ve bu alanda yerleşik imaj ve kanaatleri 
değiştirmeye başladık. Şunu bir kere daha 
vurgulamak istiyorum: Hükümetimiz, 
çevremizde tam bir barış, istikrar, refah 
ve özgürlük havzası oluşturmak için çaba-
larını sürdürecek ve bu yolda dostlarımız 
ve müttefiklerimiz tarafından atılacak her 
adımı da içtenlikle desteklemeye devam 
edecektir.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Ulusa 
Sesleniş’’ konuşmasını şöyle tamamladı:

‘‘Sevgili anneler, babalar, nineler, dedeler, 
değerli gençler ve sevgili yavrular... Bir 
dahaki buluşmamızda sizlere hükümeti-
mizin bugün değinemediğim faaliyetle-
rinden de örnekler vermeye çalışacağım. 
Ama eminim ki, bir dahaki sefere de pek 
çok faaliyetimizi anlatmaya yine vakit kal-
mayacak. Ama sizler, yaptıklarımızı kendi 
hayatınızda, bizzat kendi gözlerinizle de 
gördüğünüz ve göreceğiniz için, bizim 
anlatamadıklarımızı sizlerin doğrudan 
gözlemlerinizle tamamlayacağınızı ümit 
ediyorum. Türkiye’ye güveniniz. Devleti-
nize güveniniz. Hükümetinize güveniniz. 
Kendinize güveniniz. Şunu hiç unutma-
yınız; bu devlet sizin devletinizdir. Bu 
hükümet sizin hükümetinizdir. Kendinize 
güveniniz. Türkiye iyi yoldadır. Türkiye 
çok daha iyiye gidecektir. Hepinizi en içten 
duygularla, saygıyla ve muhabbetle selam-
lıyorum.’’
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Başbakan Erdoğan, Samsun Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın Meclis Toplantısı’na katıldı. 
Toplantıda konuşan Erdoğan, dünyada ve 
Türkiye’de hayati öneme sahip olaylar de-
vam ederken sık sık sivil toplum örgütleriy-
le bir araya geldiklerini söyledi. Antalya’da 
dün partisinin toplantısına katıldığını, bu-
gün de Samsun’a geldiğini anımsatan Erdo-
ğan, hükümetin kararları sadece Ankara’da 

alan ve Anadolu’yu seçimden seçime hatır-
layan bir hükümet olmadığını kaydetti. 

Bugüne kadar halka rağmen politikalar üre-
tildiğini ve faturasının da millete ödettiril-
diğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Ancak AK Parti 
iktidara gelince, halk ve devlet arasındaki 
uçurum kapanmıştır’’ dedi. Başbakan Er-
doğan, geçmişe takılmadan geleceğe bakıl-

Ticaret ve Sanayi Odası  
Meclis Toplantısı

Samsun | 18 Mayıs 2003
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ması gerektiğini ifade ederek, ‘‘Halk bizden 
hizmet bekliyor. Biz de bizden hizmet bekle-
yen halkın gözüne bakıyoruz. Geleceğimizi, 
onların gözündeki ışığın belirleyeceğini bi-
liyoruz. Türkiye, bir güven ve istikrar zemi-
nini yakalamıştır ve bunu kimsenin kaygan 
hale getirmeye hakkı yoktur’’ diye konuştu. 

Halkın hükümete duyduğu güvenin her 
gün artarak devam ettiğini ve bunun başta 
vergi barışı olmak üzere birçok projede 
görüldüğünü anlatan Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’de ekonomik krizi devretme dö-
nemine girdiklerini ifade etti. ‘‘Herkes kö-
tümserlik üretirken bizler ısrarla tünelden 
çıkacağımızı söyledik’’ diyen Erdoğan, vergi 
barışı projesinde IMF’nin bile ‘‘toplaya-
mazsınız’’ dedikleri 6.6 katrilyon lira topla-
dıklarını belirtti. Erdoğan, olaylara sadece 
ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da 
bakılması gerektiğini söyleyerek, ‘‘Siyaset 
problem üretme sanatı değil, problem çöz-
me sanatıdır’’ diye konuştu. Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘Benim iş adamım zengin olacak ki benim 
ülkem zengin olsun. Parlamento günlerdir 
gece gündüz, 15 gündür engelleniyor. Kim 
engelliyor? CHP... Niye engelliyor? Tutmuş, 
güya işçinin anası babası olmuş. Biz ise 
işçi düşmanı... CHP’nin hayatında işçinin 
yanında olduğu görülmüş mü? Biz, bir 
hakkı teslim etmek zorundayız. Biz hem 
güvencesinden yanayız, ama ondan önce iş 
yeri güvencesinden yanayız. İşyeri güvence 
altında olmadıktan sonra, sen hangi işçiye 
neyin iş güvencesini vereceksin Allah aş-
kına. Gerçekçi olmak lazım. Bugüne kadar 
hiçbir başbakan ve bakan sendikacılar ile 

bu kadar görüşmemiştir. Benim işverenim 
işyerini kapatıp Bulgaristan’a Romanya’ya, 
Çekoslovakya’ya gidiyorsa, bu ülkede sı-
kıntı var demektir. O zaman ben bir cazibe 
merkezi oluşturmak zorundayım. Bir gün 
öyle bir canım sıkıldı ki; bakın sendikacı ar-
kadaşlar dedim; Allah’a dua ediyorum. (Ya-
rabbi bu sendikacı arkadaşları işveren yap) 
Sendikacı, işveren olmadığı için durumu 
bilmiyor. İşçiden parayı kesiyor, ondan son-
ra da... Geçen gün bir tanesi, sendika ağası, 
Bayram bey... Çalış ta sendika ağalığı yap, 
elini öpeyim ben senin. İşçinin parasını kes, 
onunla ağalık yap. Sevsinler böyle ağalığı.’’ 

Kamu Yönetimi Kanunu’na, incelemeden, 
daha taslak halindeyken karşı çıktıklarını 
ifade eden Erdoğan, vatandaşın eskiden şir-
ket kurmak için 19 ayrı yerden izin aldığını, 
bu kanunun yürürlüğe girmesi halinde ise 
Ankara’ya gelmeden 3 yerden izin alarak 
işyerini açabileceğini söyledi. ‘‘Bürokratik 
oligarşiyi ortadan kaldırmamız lazım’’ di-
yen Erdoğan, Kamu Yönetimi Kanunu’nun 
Türkiye, müteşebbis ve devletin kapısını ça-
lacak herkes için önemli olduğunu kaydetti. 
Samsun Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine 
seslenen Erdoğan, ‘‘Biz her zaman sizin em-
rinizdeyiz. Bize yeter ki nerede tıkanıklık 
varsa bunu iletin’’ dedi. Erdoğan, bürokra-
tın da artık vatandaşına (Bugün git yarın 
gel, belgen eksik) demeyeceğini, (gel sana 
yardımcı olayım) diyeceğini söyledi. ‘‘Or-
manda asla bir ağaca değil, ormana bakın’’ 
diyen Erdoğan, olaylara böyle yaklaşılması 
gerektiğini ifade ederek, ‘‘Bakılan bu ağaç 
tutmamış olabilir. Ormanın hepsine baka-
lım’’ dedi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eminö-
nü’ndeki İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyaret nedeniyle İstanbul Ticaret 
Odası Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis 
salonuna gelişinde üyeler tarafından ayak-
ta alkışlanan Erdoğan, bugün Meclis’te 
AB ile ilgili olağanüstü diyebileceği bir 
oturum yapıldığını belirterek, bu neden-
le diğer bakan arkadaşlarının toplantıya 
katılamadığını söyledi. AB sürecinin ken-
dileri için her geçen gün farklı bir önem 
kazandığını, Kopenhag süreci ile birlikte 
devraldıkları süreci yoğun şekilde devam 
ettirdiklerini belirten Erdoğan, ‘‘Bunu 
daha da artırarak inşallah İtalya’nın 
dönem başkanlığı ile birlikte bu hızı ge-
liştirerek, olgunlaştırarak daha sonra İr-
landa ve Hollanda süreci ile temennimiz 
Hollanda’ya kalmadan müzakere tarihini 
alalım istiyoruz’’ dedi. Başbakan Erdoğan 
konuşmasında, sivil toplum örgütleriyle 
bir arada olmaya önem verdiklerini ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Yola çıkarken ısrarla güven kavramının al-
tını çizmiştik. (Türkiye’nin güvene, istikra-
ra ihtiyacı var) demiştik. (Güvenin bedeli 
olmaz) demiştik. (Türkiye eğer bu güveni, 
istikrarı yakalarsa ondan sonra bizi kolay 
kolay yakalayamazlar) demiştik. Ham-

dolsun bu güven ortamını 3 Kasım’dan 
sonraki süreçte oluşturmuş bulunuyoruz. 
Özellikle de Irak savaşına rağmen.’’

Erdoğan, Irak savaşına değinirken, şunları 
söyledi:

‘‘Irak savaşı ile (battık, bittik) diyenler 
oldu. İşin başında (Mehmetçiğin kanını 
dolara mı değiştiriyorsunuz) diyenler 
oldu. Daha sonra, (Bak yazık oldu, Irak’ta 
yaya kaldık, dolarlar gitti. Ekonomik im-
kanlar vardı. Bunda da başarısız oldular), 
aynı kafalar bu defa da bunu söylemeye 
başladılar. Fakat biz rahatız. Attığımız 
adımları inanarak, bilerek attık. Türkiye 
bu işe hiç bulaşmadan, yara almadan ve iyi 
bir kriz yönetimini başararak neticelendir-
miş oldu.’’

Irak’ta savaş sonrası gelişmelere işaret 
eden Erdoğan, gıda yönünden Irak’a ta-
şınan tek ülkenin Türkiye olduğunu, her 
gün 80’in üzerinde, bazen 150 TIR ve kam-
yonun Irak’a gıda nakli gerçekleştirdiğini 
bildirdi. Bunun dışında Kızılay’ın ilaçlarıy-
la ulaştığını, 2 hastanenin restorasyonunu 
yapıldığını belirten Erdoğan, Türk müte-
ahhitlerinin anlaşmalarını yapmaya başla-
dığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

ITO Meclis Toplantısı

İstanbul | 23 Mayıs 2003
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‘‘Oranın fiziki yapılanmasında Türkiye ye-
rini alacaktır. Bundan endişeniz olmasın. 
Ve alması zaten mukadderdir. Eğer ucuz 
maliyetle verimli bir netice alınacaksa, 
Türk müteahhitlerinin, Türk inşaat malze-
melerinin oraya girmesi şart. Bunu daha 
ucuza başka yerden temin etmeleri müm-
kün değil, işin gereği, bu.’’

Erdoğan, işadamlarının da konuyu takip 
etmelerini isteyerek, ‘‘Siz de işi takip et-
tikten sonra hiç endişeniz olmasın’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, Türkiye ABD ilişkileri 
konusunda da şunları söyledi: 

‘‘Birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Köşeler-
de söyleniyor. Bunların hiç birine kulak 
asmayın. Türkiye’nin ABD ile arasında 
böyle abartıldığı gibi herhangi bir şey söz 
konusu değil. Bizim aynı şekilde stratejik 
ortaklığımız devam etmektedir. Alışveriş 
noktasında münasebetler devam etmek-
tedir. Tabii ki ABD’nin burada yaklaşımı 
olmuştur. Bizim farklı yaklaşımımız ol-
muştur. Bu yaklaşımlar neticesinde, bazı 
şeylerde dört dörtlük anlaşamamış olabi-
lirsiniz ama anlaştıklarımız anlaşamadık-
larımızdan çok daha fazladır. Çünkü hava 
sahasını açmak suretiyle hiç kimsenin 
yapamadığını Türkiye yapmıştır.’’ 

Irak savaşının kısa sürdüğüne işaret eden 
Erdoğan, bundan sonra Irak’ın siyasi ve 
fiziki yapılanmasının bir an önce bitmesi 
gerektiğini vurguladı. Erdoğan, ‘‘Burada 
Türkiye’nin üzerinde büyük görevler 
vardır ve Türkiye de bu görevi yapacak 
güçtedir’’ dedi. Irak’ın ulusal birlikteliğin-
den, toprak bütünlüğünden ve tüm zen-

ginliklerinin Irak halkına ait olmasından 
yana olduklarını belirten Erdoğan, ‘‘Ama 
Kuzey Irak’taki bir KADEK terör örgütü-
nün Türkiye’ye karşı alabileceği herhangi 
bir tavra karşı hassasiyetimiz her zaman 
vardır. Bunu da ortaya koymak zorunda-
yız’’ dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
ekonomideki ağır kış şartlarının artık ye-
rini bahara bıraktığını belirterek, ‘‘felaket 
senaryoları yazanlar var. Bunlar da boşuna 
uğraşmasınlar. Bak şu ana kadar dedikle-
ri olmadı, bundan sonra hiç olmayacak’’ 
dedi. 

Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
zedelenen ve sarsılan tüm dengeleri istik-
rar zeminine oturtmaya çalıştıklarını ve 
bunu yaparken de sivil toplum örgütle-
rinin eleştirilerini ve önerilerini dikkate 
almaya özen gösterdiklerini söyledi. Siyasi 
istikrarın ekonomik istikrarın, ekonomik 
istikrarın da siyasi istikrarın güvencesi 
olduğunu dile getiren Erdoğan, geçmişin 
çok parçalı siyasi tablosunun ağır fatura-
sının millet olarak hep birlikte ödendiğini 
kaydetti.

Türkiye’nin gerilimle, çatışmayla yılla-
rını kaybettiğini ifade eden Erdoğan, 
Türkiye’yi geriye götürecek gereksiz asa-
biyetler, gerilimlerden hızla uzaklaşıp 
toplumun talep ve ihtiyaçlarına yönelmiş 
bir Türkiye’yi milletin önüne getirme gay-
reti içinde olduklarını kaydetti. ‘‘Bunun 
kolay olmadığını, eski alışkanlıkların terk 
edilmesinin, yeniden heyecan duymanın 
kolay olmadığını görüyoruz’’ diyen Erdo-
ğan, nedeni olarak Türkiye’nin yıllardan 
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bu yana istikrar ve güvenden adım adım 
uzaklaşmış olmasını gösterdi. Yönetenler 
ile yönetilenler arasındaki makasın açıldı-
ğını ve herkesin eli yüreğinde yeni krizler 
bekler halde olduğunu aktaran Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Sabah ayrı, akşam ayrı krizler çıkmıştır 
bu ülkede. Bir kaşık suda fırtınalar kop-
muş ve pamuk ipliği ile birbirine bağlı ko-
alisyonlar birbirini kösteklemekten başka 
bir şey yapmamıştır. Ülkemizde bir gecede 
yüzde 7.500, yüzde 5.000, yüzde 1.500 faiz 
olmuştur. Bunları yaşadık. Birisi öksürdü, 
öbür tarafta kıyamet koptu. Bir anayasa ki-
tabı fırlatıldığı zaman ekonominin ne hale 
geldiğini gördük, duyduk. Bunlar demok-
ratik bir toplumun yapısına yakışan şeyler 
değildi. Ancak bunları ülkemizde ne yazık 
ki gördük. İnanıyoruz ki, bu kısa sürede 
güven ortamının tesisi ile şimdi de istikrar 
ortamının yakalanmasıyla ülkemizdeki 
yatırımcı geleceğe çok farklı bakacaktır. 
Türkiye’ye zaaf isnat ederek altlarındaki 
zemini yitirenler şimdi kıyamet koparma-
ya çalışıyor. Buna uğraşmasınlar. Bu defa 
bu zemin artık oluşmuştur, oluşacaktır. 
Göreceksiniz yakın zamanda ülkemiz in-
şallah sadece yabancı yatırımcının geldiği 
değil, benim yatırımcımla el ele vererek 
üçüncü ülkelere bu ülkenin mamullerini 
ihraç ettiği bir ülke durumuna gelecek. Ar-
tık bunun altyapısını oluşturuyoruz.’’

Yabancı yatırımcıya kolaylık getirdiklerini 
belirten Erdoğan, eskiden 19 ayrı nokta-
dan geçerek şirket kurarken, şimdi bunu 
3 noktaya indirdiklerini, 3 imzada şirket 
kurulduğunu bildirdi. ‘‘Hızlı giderseniz 24 

saatte bu işi bitirirsiniz’’ diyen Erdoğan, 
Türkiye’de yerli yatırımcı hangi hususiyet-
leri yerine getiriyorsa aynı şeyin yabancı 
yatırımcı için de geçerli olacağını söyledi. 
Başbakan Erdoğan, milli geliri 1500 dola-
rın altındaki iller için planlanan muafiyet-
lerin yabancılar için de geçerli olacağını 
belirterek, şöyle konuştu:

‘‘Bunu bu yıl detaylandırıyoruz. Bu yıl 
sadece iller bazında yapıyoruz. Önü-
müzdeki yıldan sonra Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün bu konuda parametreleri 
değişiyor. Bunu belki ilkeler bazına indi-
receğiz. Daha detaya ineceğiz. İnanıyorum 
ki, hayatın her alanında hissedilecek bu 
pozitif enerji, yanlış gözlük takanları, kö-
tümser propagandadan etkilenenleri de 
iyimser olmaya götürecektir. Bundan hiç 
endişeniz olmasın. Zira bütün gelişmeler 
o yöndedir. Ekonomideki ağır kış şartları 
artık yerini bahara bıraktı. Şimdi önümüz-
de uzun bir yaz var ve neticeleri yakala-
yacağız. Felaket senaryoları yazanlar var. 
Bunlar da boşuna uğraşmasınlar. Bak şu 
ana kadar dedikleri olmadı. Bundan sonra 
hiç olmayacak. Hükümet bu süreçte yeni 
şartlara göre yeni kararlar alırken, kendi 
önceliklerini değiştirmedi, istikametinden 
de sapmadı.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ordu 
ile aralarında herhangi bir sıkıntının söz 
konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, bu 
yöndeki haberleri eleştirerek, ‘‘Bunlar 
ülkenin ciddi kurumlarını yıpratmaktan 
başka bir şeye yaramaz. Halbuki benim 
ordumla, hükümetim arasında böyle bir 
şeyin olduğu istikametinde haberler yap-
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mak benim ülkeme ne kazandırır. Bunlar 
kaybettirir. Bundan senin menfaatin ne, ne 
yapmak istiyorsun? İşte buraya da bir soru 
işareti koyup, onları millete havale etmek 
lazım. Başka bir şey yok’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, İTO Meclis Toplantısı’nda yap-
tığı konuşmada, özelleştirme konusunda 
kararlı olduklarını, Maliye Bakanlığı’nın 
bu konuda hızla çalışmalarını yürüttüğü-
nü belirtti. Önemli özelleştirilecek kuru-
luşlara ciddi manada talepler olduğunu 
belirten Erdoğan, ‘‘İnanıyorum ki, bu yıl 
sonuna kadar bunu büyük ölçüde başar-
mış olacağız’’ dedi. 

İhracatın bu yılın ilk dört ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı-
ğını, bunu yeterli görmediklerini bildiren 
Erdoğan, Uzakdoğu’ya yönelik seyahat-
lerin başlayacağını, işadamları ile oraya 
gideceklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, 
Merkez Bankası’nın dün 450 milyon do-
larlık döviz alımı yaptığını ifade ederek, 
şunları söyledi: 

‘‘Tabii, bu bir yerde de sanal müdahale 
oldu. Bugün baktık yine olay biraz farklı. 
Olay geliyor bir yerde faizle ilintili. Yani, 
faizin de bu arada belini kırmak gerekiyor. 
Eğer faiz burada şöyle 3-5 puan aşağıya 
alınabilirse, inanıyorum ki biraz daha 
dengelenecek. Bu konunun da hassasiyet-
le üzerindeyiz. Duyduğunuz ıstırabı biz 
de duyuyoruz. Ondan endişeniz olmasın. 
Merkez Bankası Başkan ve ekibi de bu 
konudaki hassasiyetleri zannediyorum du-
yuyorlar. Onlar da gerekli değerlendirme-
leri yapacaktır diye düşünüyorum. Döviz 
noktasında böyle bir müdahaleleri oldu. 

Ama herhalde faiz konusunda da temen-
nim odur ki böyle bir müdahale olursa, bu 
da benim kendi bakış açım bu, sanıyorum 
daha farklı bir gelişme olur diye düşünü-
yorum.’’

Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine de 
şunları kaydetti: 

‘‘Şunu bütün gönül huzuru ve rahatlığı ile 
söyleyeyim; ordumuz ile bizim aramızda 
herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Med-
ya zaman zaman bu tür şeyleri çıkarmak 
suretiyle, diyelim benim Sayın Genelkur-
may Başkanı ile baş başa yaptığım top-
lantıdan bile haber yapabiliyorlar. Ya her 
ikimizin cebinde de özel dinleme cihazı 
var, yani bu kadar kabiliyetleri var. Bakıyo-
ruz ertesi günkü gazetede şunları şunları 
konuştular diyor. Halbuki biz çıkınca açık-
lama yapıyoruz; AB, Kıbrıs, Irak görüştük. 
Ama onlar, bakıyoruz başka başka şeyler 
uyduruyorlar. Bunlar maalesef sağır duy-
maz uydurur kabilinden haberler ve bu 
haberler üzerine bina edilmiş yorumlar. 
Bunlar ülkenin ciddi kurumlarını yıprat-
maktan başka bir şeye yaramaz. Halbuki 
benim ordumla, hükümetim arasında böy-
le bir şeyin olduğu istikametinde haberler 
yapmak benim ülkeme ne kazandırır. Bun-
lar kaybettirir. Bundan senin menfaatin 
ne, ne yapmak istiyorsun? İşte buraya da 
bir soru işareti koyup, onları millete havale 
etmek lazım. Başka bir şey yok.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, olay-
lara bakış açılarının sosyoekonomik ol-
duğunu belirterek, ‘‘IMF yetkilerine de 
hep aynı şeyi söyledik; (Bakın Türkiye’yi 
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sadece ekonomik gözlükle bakar de -
ğerlendirirseniz orada yanılırsınız). Siz 
gelip İstanbul’un caddeleri ile insanını, 
Ankara’da Kızılay meydanı ile insanlarını 
görerek Türkiye budur zannetmeyin’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, ekonomik kavramlara 
sosyal boyutundan baktıklarını söyledi. 
Olaylara sadece ekonomik gözlükle baka-
mayacaklarını, ülkenin kendine has bir 
sosyal dokusu bulunduğunu vurgulayan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu konuda IMF yetkilerine de hep aynı 
şeyi söyledik; (bakın Türkiye’yi sadece 
ekonomik gözlükle bakar değerlendirir-
seniz orada yanılırsınız. Burada bizi anla-
yışla karşılayacaksınız. Bizim bakış açımız 
sosyo-ekonomiktir. Biz bunu bir kenara 
koyamayız) Nitekim Anayasamızın önem-
li maddesi nedir? Türkiye demokratik, 
sosyal, laik var tabii başında, demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletidir. Laikliği, 
demokrasiyi ne kadar benimsiyorsak sos-
yal yapısını da benimsemek zorundayız. 
Buyurun benimle birlikte Anadolu’nun 
ücra köşesine gel. Siz gelip İstanbul’un cad-
deleri ile insanını, Ankara’da Kızılay mey-
danı ile insanlarını görerek Türkiye budur 
zannetmeyin. Çünkü Anadolu’nun Tunce-
li’sinde, Siirt’inde Muş’unda Hakkari’sinde 
Van’ında insanımın halini göreceksin. Biz 
ona çözüm üretmek zorundayız. Bunu 
yapamazsak biz Türkiye’yi kalkınmış ola-
rak göremeyiz. Onun milli gelirden payını 
azaltarak Türkiye’yi kalkındıracağınızı 
zannediyorsanız, Türkiye böyle kalkın-
maz. Onun için tarımı, hayvancılığı bir ke-
nara koyamayız. Bunlara yönelik adımlar 
atmamız gerekiyor.’’

Devletin malının deniz olduğu anlayışının 
yönetimi, siyaseti ne kadar çürütüp kir-
lettiğinin görüldüğünü anlatan Erdoğan, 
‘‘Özel sektörün malı nasıl ki deniz değilse 
devletin malı da deniz değil, sınırsız değil. 
Onun da bir gün sınırı gelir, nitekim geldi 
ve duvara çarptık mı çarptık. Şimdi biz to-
parlamaya çalışıyoruz’’ dedi. Bu yıl içinde 
ödenmesi gereken borç miktarının 73.5 
milyar dolar olduğuna işaret eden Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 
ödemelerde aksama olmadığını söyledi. 
Ancak iç borç stokunun erimesi gerektiği-
ni vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Bunu azaltamadığımız sürece faiz bela-
sından kurtulamayız. IMF ve dünyadaki 
mali piyasaları ellerinde tutan kredi ku-
ruluşlarının bir özelliği var. Nedir biliyor 
musunuz? Kredibilitesi yüksek bir işada-
mı gider kredi alır ama şu anda Türkiye 
olarak alamıyorsak bunun bir sebebi var 
ve alamadığınız zaman da o ülkeye IMF 
giriyor. Buradaki inceliğin teferruatına 
girmeyeceğim ama şimdi bazıları meydan 
okuyor, siyasiler de var ya... (Biz geliriz, 
IMF ile bütün anlaşmaları yırtar atarız. 
Nasıl talimat verir? Nasıl bunu yapar? Na-
sıl şunu yapar?) Yapar arkadaş, yapar. IMF 
sana yalvarıp da borç vermedi ki, sen gittin 
kapısına yalvardın. O da, (gelirim ama şart-
larım var) dedi. Ödersin borcu ödedikten 
sonra da eyvallah dersin bildiğini okursun. 
Öyle kurusıkı atmakla bu iş bitmiyor. On-
dan sonra dünyaya çıkamazsın, Türkiye 
sınırları içinde dolaşır durursun. Onun 
için rüyada görür gibi bu işi halletmeyelim 
Temel’in hikayesi var ya, (ha bu gördüğüm 
rüya değilse) bu da ona döner.’’
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Gerçekçi olacaklarını, ayaklarını yere sağ-
lam basacaklarını belirten Erdoğan, ‘‘iç 
borç stokumuzu halledeceğiz ki kredibile-
timiz yükselmeye başlasın. Bunun ışıkla-
rını görür gibiyim. Fakat hala Türkiye’de 
ideolojik yaklaşım dönemlerini aşamadık, 
hala birbirimize maalesef o ideolojik yak-
laşımlarla bakıyoruz. Gelin şunlardan bir 
kurtulalım. Ortak paydamız sadece Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kalkınması olsun, 
Türk milletinin tek tek zenginliği olsun, 
bunu başaralım’’ dedi. Erdoğan, bazı köşe 
yazarlarına eleştiri de yönelterek, şunları 
söyledi:

‘‘Şimdi bu gazetelerdeki köşe yazarlarına 
şaşıyorum, anlayamıyorum bu insanları. 
Yani bu ülkenin kalkınması için bu ülke-
nin kaynakları değerlendirme noktasında 
atılan adımlar için hükümeti bu şekilde 
güya eleştirirken ülkeye, vatana zarar ver-
diğini farkında olamayanları anlayamıyo-
rum. Ne diyoruz 5 milyar metrekarelik bir 
alan orman vasfını kaybetmiştir. Türkiye 
genelinde bu araziler üzerinde 400 bini 
aşkın bina var. Bunları yıkmanız mümkün 
mü? Mümkün olmadığı halde hala (efen-
dim ormanlar peşkeş çekilecek) zihniyeti-
ni neyle izah edeceksiniz?’’

Erdoğan,  bu konudaki çalışmaların 
muhalefet partisince ‘‘sudan sebeplerle 
engellenmeye’’ çalışıldığını savunarak, 
‘‘Bunu başarmaya mecburuz. Aksi tak-
dirde referandum olacak. Referanduma 
gidildiği takdirde milletin bizimle birlikte 
olacağına inanıyorum. Çünkü artık bu po-
litik bir mesele değil ama bu arada tabii ne 
olacak 30-40 trilyon lira harcanmış olacak. 

Bu harcamanın olmaması için aklı selime 
davet ediyoruz parlamentodaki tüm mil-
letvekillerini’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, ABD’de Başkan Bush 
ile yaptığı görüşmede hiçbir sözün veril-
mediğinin bütün elçilik kriptolarında bu-
lunduğunu belirterek, ‘‘Bu, baş başa yap-
tığım bir görüşme değil. Ama bakıyorum 
muhalefet partisinin başkanından tutun 
Türkiye’deki birçok kuruluşun temsilcileri 
(bunları açıklasın) diyor. Gizli bir görüşme 
yok ki neyi açıklayacaksın’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, hizmet aşkıyla, hantal 
çalışan devlet mekanizmasını, mevzuat 
kirliliğini ortadan kaldırmaya çalışan bir 
kadronun işbaşında olduğunu söyledi. 
‘‘Bakın burada Başbakanınız, bir hem-
şehriniz olarak söylüyorum. Şu veya bu 
kurumda şu veya bu şekilde ne olursa eğer 
önünüze herhangi bir engel çıkarılıyorsa 
bu engelden şahsımı, odanız başkanlığı 
vasıtasıyla haberdar etmenizi rica ediyo-
rum’’ diyen Erdoğan, üretimci, yatırımcı, 
ihracatçı önünde hangi caydırıcı mevzuat 
varsa bunların kendilerini gönderilmesini 
istedi. Erdoğan, devamla şunları söyledi:

‘‘Devletçilik hala bitmemiştir, niye? Bürok-
ratik oligarşi maalesef bu işte hala gücünü 
korumaktadır. Bunu aşmaya hep birlikte 
kararlı ve mecburuz. Bakın bir bürokrat 
sizin evrakınızı geri gönderiyorsa bu bü-
rokrat sizden bir şey talep ediyor. Nedir bu 
talebi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Be-
nim adres vermeme gerek var mı? Budur. 
Yani (şu olmadı git) diyorsa (şunu getir de 
ondan sonra) yani parayı istiyor. Maale-
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sef bu böyle oldu. Şimdi bunu bize ihbar 
etmek de sizin göreviniz. Ülke bunlardan 
çok çekti hala çekiyor bunu aşacağız.’’

Yılların birikimi olan sorunların aşılabil-
mesi için sistematik çalışmaları sürdür-
düklerini belirten Tayyip Erdoğan, ‘‘Gelin 
devletin kapısını çalın, biz devletin kapı-
sını açık tutmakta kararlıyız’’ dedi. Başba-
kan Erdoğan, üçüncü köprü konusuna da 
şöyle konuştu:

‘‘Üçüncü köprü konusunda ben Mehmet 
Bey’in düşündüğü yerde üçüncü köprüyü 
düşünmüyorum. Böyle bir köprü İstanbul 
için katliam olur. İki köprünün arasından 
bir üçüncüsü yanlış olur. Trafiğin tüm 
kilitlendiği noktalar o noktalar. Anadolu 
Kavağı ile Rumeli Hisarı arasında yapalım 
ve Tekirdağ Limanı’ndan Karadeniz sahi-
line çıkalım, kömür ocaklarının olduğu 
bölgelerden Kilyos, o civarlardan gelelim 
ve Anadolu Kavağı’nın ordan çıkıp da 
Kandıra’dan bunu TEM’le birleştirelim 
ve tüm ağır vasıtaları hepsini, üçüncü 
köprüye, kuzeye atalım. Bu konuda Japon-
larlarla İtalyanlarla görüştüm ve onların 
projelerini bekliyoruz. Olumlu bir netice 
alabilirsek bunu o şekilde gerçekleştirme-
nin İstanbul’a çok şey kazandıracağına 
inanıyorum.’’ 

Üretimde seri olunması gerektiğini anla-
tan Erdoğan, ‘‘Üretim yapan, bir tek kişiye 
istihdam açmanın ne demek olduğunu 
bilen sizler, hiçbir zaman bizim yönetimi-
mizde mevzuat kirliliğine uğramayacak. 
Bir kişiye fazla istihdam yaratan yatırım-
cımızın önünü kesenin alnını karışlarız’’ 

dedi. Erdoğan, İş Yasası konusunda da, 
‘‘Ülkemde işsizlik varken ben burada birin-
ci derece işyeri güvencesini ararım’’ ifade-
sini kullandı. Sendikacıları özelleştirmeye 
karşı çıktıkları için de eleştiren Erdoğan, 
‘‘Özelleştirme diyorum ayağa kalkıyorsun 
niye kalkıyorsun (Efendim biz buralarda 
sendikalaşmıştık, özelleştirilince çıkaca-
ğız) niye çıkıyorsun, anlaş işverenle çıkma. 
Devlet yılda bir kuruluşu 250 milyon dolar 
sübvanse ediyorsa kusura bakmayın AK 
Parti iktidarı buna (evet) demez. Dünyada 
gelişmiş ülkelerde bu işleri devlet yapmaz, 
ekonomiyle uğraşmaz. Devlet denetler ve 
düzenler, bundan sonra bu olacak. Komü-
nist ülkeler ellerindeki şeyleri sattılar, bu 
adamlar komünistlerden daha komünist, 
hala bunlar oradalar’’ dedi.

Sürpriz kaynak söylemine de konuşma-
sında yer veren Erdoğan, ‘‘Biz en başından 
beri bir ifade kullandık ve ekonomiyi çok 
iyi bilen yazar çizerler ekonomide sürpriz 
kaynak diye kavram yok dediler. Tamam 
da yani bu terimler kavramlar mı belir-
liyor, sınırlı mı, orada mı bitiyor hepsi?. 
Bu da Tayyip’in bir tane kavramı’’ dedi. 
Erdoğan, konuşmasında tünelden çıkışın 
altındaki en önemli unsurun psikolojik ol-
duğunu ifade etti. Yeni bir dönemin başın-
da olunduğunu, AB yolunda gayretlerinin 
devam ettiğini anlatan Erdoğan, şu anda 
6’ıncı uyum paketini hazırlamış durumda 
olduklarını ve bunun hızla yasallaşması 
için gayretlerinin devam ettiğini söyledi. 
Yasal düzenlemelerin yanı sıra uygulama-
larda da AB standartlarını hayata geçirme-
de kararlı olduklarını bildiren Erdoğan, 
Kopenhag kriterlerini Türk insanının 
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insanca yaşamasının gereği olarak gördük-
leri için istediklerini vurguladı. Erdoğan, 
şunları söyledi:

‘‘Gelin bunun adını Ankara kriterleri ko-
yalım. Yani insanın düşündüklerini söyle-
mesinden dolayı, inancını yaşadığından 
dolayı, düşündüklerini konuştuklarından 
dolayı hapse girmediği bir Türkiye. Bun-
ları yakalayalım. Çeşitli serbest pazar eko-
nomisinde bütün benliği ile ortada olan 
Türkiye. Bunların zeminini hazırlayalım. 
Şu anda yapılan budur.’’

Erdoğan, dünyada dengeler olduğunu, 
bunların bir kenara koyulamayacağını ifa-
de ederek, şunları kaydetti: 

‘‘Tayyip Erdoğan, Amerika’da Bush’a ne 
söz verdi... Ben, Amerika’ya gittim, Bush 
ile görüştüm. Hiçbir sözün verilmediği 
bütün elçilik kriptolarında bunlar var. Bu, 
baş başa yaptığım bir görüşme değil. Ama 
bakıyorum muhalefet partisinin başkanın-
dan tutun Türkiye’deki birçok kuruluşla-
rın temsilcileri (bunları açıklasın) diyor. 
Gizli bir görüşme yok ki neyi açıklayacak-
sın... Ülkesinde bir partinin genel başkanı-
nın, başbakan olarak söylediğimiz şeyler 
kendisini inandırmıyorsa, biz bu insanları 
inandırmaya mecbur değiliz.’’

Geçenlerde Devlet Bakanı Ali Babacan’ın 
Bilderberg toplantısına katıldığını, kendi-
sinin de Antalya’da rotaryenlerin toplan-
tısında konuştuğunu anımsatan Erdoğan, 
‘‘Efendim bunlar Rotaryen’ci, Bilderbeg’ci 
oldu, diyenler... Eğer düşüncene, inancına 
güveniyorsan hiçbir yere girmekten kork-

mazsın. Gidersin konuşursun. Affedersin, 
kendine güvenmiyorsan, kendine inancın 
yoksa o zaman git bir dağın başında bir 
mağarada otur yaşa. Şehirde dolaşmanın 
da anlamı yok. Bizim böyle bir derdimiz, 
sıkıntımız yok. Kusura bakmayın, bunla-
rın hepsini biz geride bıraktık. Bunların 
bedelini de çok ödedik, bize ödettiler. Artık 
biz bu konuda rahatız. Her yere rahatlıkla 
girer çıkarız’’ diye konuştu.

Soruları da yanıtlayan Başbakan Erdoğan, 
İstanbul’un en az 20-30 milyon turisti 
çeken şehir haline gelmesi gerektiğini 
söyledi. Bu konudaki projeleri hakkında 
bilgi veren Erdoğan, Salıpazarı’nı turizm 
merkezi haline getirecek bir projeleri ol-
duğunu, Haydarpaşa’yı konteyner limanı 
olmaktan çıkaracaklarını ve turist gemile-
rinin geldiği merkez haline getireceklerini, 
Lütfi Kırdar ile çevresini turizm havzası 
oluşturma gayretlerinin olduğunu anlattı. 
Bakü-Tif lis-Ceyhan konusunda var olan 
sıkıntının aşıldığını, British Petrol’ün üst 
yönetimi ile görüştüklerini belirten Erdo-
ğan, şunları kaydetti: 

‘‘Biz onu da aşan bir yeni adım atıyoruz. 
Sayın Nazarbey’in gelişinde de görüştük. 
Azerbaycan ve diğer ilgili taraf larla gö-
rüşmek suretiyle eğer uygun görülürse, 
Kazakistan’ı da bu hatta dahil etme gibi bir 
proje var.’’
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İstanbul Sanayi Forumu Meslek Komite-
leri 5. Ortak toplantısında konuşan Başba-
kan Erdoğan, hükümet olarak sivil toplum 
kuruluşları ve özellikle sanayi ve ticaret 
odalarıyla ilişkilere büyük önem verdikle-
rini belirterek, şunları söyledi:

‘‘Zira başından beri ülke yönetiminde en 
önemli unsurun güven unsuru olduğunu, 
geçmişte karşılaştığımız pek çok sorunun 
temelinde güven bunalımının yattığını, 
toplumsal aktörler arasında güvenin ye-
niden tesis edilmesi halinde muhteşem 
bir toplumsal enerjinin açığa çıkacağını, 
bugüne kadar vurguladık ve vurgulama-
nın yanında da bundan sonra uygulamaya 
devam edeceğiz. Türkiye Allah’a şükür ar-
tık sağlam bir güven zeminine oturuştur. 
Şimdi istikrar kavramının altını çiziyor, 
zedelenen sarsılan bütün dengeleri karşı-
lıklı güvenden aldığımız güçle kalıcı bir 
istikrar zeminine oturtmaya çalışıyoruz. 
Bundan sonraki gelecek artık istikrarla 
güç bulacaktır.’’

Sanayicilere seslenen Erdoğan, bütün bun-
ları tasarlarken ve gerçekleştirirken ken-

dileriyle birlikte düşünmeyi, uyarılarını, 
beklentilerini almaya özen göstermeye de-
vam edeceklerini belirtti. Erdoğan, ‘‘Bütün 
bu sorunları biz değil, beraberce birlikte 
çözeceğiz. Sorunu tespit ve çözümünü de 
birlikte üreterek adımı hep birlikte ataca-
ğız’’ dedi. Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi 
de siyasetten soyutlamanın mümkün ol-
madığını dile getiren Erdoğan, bu nedenle 
siyasi istikrarın ekonomik istikrarın gü-
vencesi olduğu gibi, ekonomik istikrarın 
da siyasi istikrarın güvencesi olduğunu 
vurguladı. Başbakan Erdoğan yakın geç-
mişte gerek siyasette, gerek ekonomideki 
istikrarsızlıkların birbirlerini karşılıklı 
nasıl tetikledikerinin görüldüğünü belirte-
rek, şöyle devam etti:

‘‘Özellikle çok parçalı siyasi tablonun ve 
toplumsal aktörler arasındaki gerginlik-
lerin ağır faturasını hep birlikte ödedik. 
Son 50 yılı değerlendirdiğimizde tek 
partili iktidarın olduğu dönemlerde Tür-
kiye istikrar ve sıçrama ortaya koymuştur 
ama koalisyon döneminde de maalesef 
Türkiye bunalımlar ve gerilemeyi açık ve 
net yaşamıştır. Şimdi ise Türkiye bu geri-

Sanayi Forumu Meslek 
Komiteleri 5. Ortak Toplantısı

İstanbul | 24 Mayıs 2003
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lemelerden kurtulma sürecine girmiştir. 
Türkiye artık gerilimler ve çatışmalardan 
kaybettiği süreci yeniden kazanma fırsa-
tını yakalamıştır. Ve biz bu dönemde sizin 
hizmetkarınız durumundayız.’’

Başbakan Erdoğan, sanayicilere 
seslenerek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘El ele vereceğiz ve sizin o dinamik yapı-
nıza biz ön keserek değil güç katabilirsek 
görevimizi yapmış olacağız. Değerli sana-
yicilerimize çok açık ve samimi olarak söy-
lüyorum, biz emanetçiyiz. Bize bu millet 3 
Kasım’da ülkeyi yönetme görevini verdi. 
Bu bir emanettir. Biz buralarda kalıcı de-
ğiliz. Bu emanete layık olmak millete layık 
olmaktır. Millete layık olduğumuz sürece 
de ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarma imkanı ve fırsatını yakalamış olu-
ruz. Biz buna göre konuşuyoruz onun için 
de el ele vermeye mecburuz.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’yi geriye gö-
türecek gereksiz asabiyetlerden gerilim-
lerden hızla uzaklaştıklarını, Türkiye’nin 
tabii ihtiyaçlarına, toplumun taleplerine 
yönelmiş durumda olduklarını kaydetti. 
Erdoğan, İSO Meslek Komiteleri toplan-
tısında yaptığı konuşmada, ülkede son 
dönemlerdeki pozitif toplumsal enerjinin 
toplumun bütün katmanlarına yayılma-
sının, bütün aktörler tarafından aynı 
şevk ve heyecanla paylaşılmasının hemen 
olamayacağını söyledi. Erdoğan, yıllardır 
Türkiye’de istikrar ve güvenden adım 
adım uzaklaşıldığını, yöneten ve yöneti-

lenler arasındaki uçurumun giderek de-
rinleştiğini, herkesin eli yüreğinde ‘‘yeni 
krizler bekler’’ olduğunu belirterek, şöyle 
devam etti:

‘‘İşte o günlerden kalma bazı alışkanlıklar 
ve kötümser tortular nedeniyle attığımız 
büyük adımlar, gerçekleştirmekte olduğu-
muz köklü dönüşümler hala bazı kesimler 
tarafından maalesef kolayca görmezlikten 
geliniyor ve hala bazı kesimlerin ön kesme 
gayretlerini görüyoruz. Bakıyorsunuz hala 
bazı kesimler ülkemizde (nasıl bir gerilim 
meydana getirebiliriz, havayı nasıl gerebi-
liriz, acaba nasıl bir çatışma zemini oluş-
tururuz?) gayreti içine giriyorlar. Yazıktır, 
günahtır. Bu tür gayretin içine girmeyin 
elinizdeki bir kalemle halkın kafasını bu-
landırmayın. Tuttuğunuz bir köşeyle bu 
ülkede sıkıntı çığırtkanlığı yapmayın. Attı-
ğınız başlıklarla bu ülkede kurumlar arası 
sıkıntıları, olmayan sıkıntıları varmış gibi 
göstermeyin, yazıktır. Bundan hiç kimseye 
çıkar gelmez, ülke kaybeder. Bu ülkeyi kay-
bettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu 
burada ilan etmek istiyorum.’’

Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Nasıl bir kriz yumağı devraldığımız, 
hemen yanı başımızdaki savaşa rağmen 
bu kriz yumağını nasıl aştığımız, içeride 
ve dışarıda karşımıza çıkan zorluklarla 
nasıl baş etmeye çalıştığımız ne yazık ki 
eski istikrarsız dönemlerde taktıkları kara 
gözlükleri çıkarmamakta direnenler ta-
rafından hala görmemezlikten geliniyor. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

118

İnanıyorum ki kısa bir zaman sonra istik-
rar ve güven ortamının artık gerçekten 
oturduğunu, çatışma yerine uzlaşmanın 
egemen olduğunu, Türkiye’ye zaaf isnat 
ederek hiçbir yere varamayacaklarını on-
lar da göreceklerdir. Zira bütün gelişme-
ler o yöndedir.’’

Erdoğan, hükümetin yeni şartlarda ve 
yeni süreçte yeni kararlar alırken kendi 
önceliklerini değiştirmediğini ifade etti. 
Erdoğan, ‘‘Hükümet istikametinden sap-
madı, bundan sonra da sapmayacağından 
emin olabilirsiniz. Sosyal dokunun ko-
runması, adaletin gözetilmesi, ekonomik 
büyüme, istihdam, üretim ve rekabet 
siyasetimizin esası olacak ve biz bu an-
layışla Türkiye’yi yöneteceğiz demiştik. 
Evet yine aynı kararlılığımızın arkasında-
yız’’ şeklinde konuştu. Seçimlerden önce 
Türkiye’nin imkanlarının yeterli olduğu-
nu dile getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

‘‘Yağ, un ve şeker olduğunu, malzeme 
eksiğimiz olmadığını söylemiştik, sade-
ce helvacı aranıyor demiştik. Evet artık 
helvacılar da ortada. Şimdi helva yapma 
zamanıdır. Lütfen bunun için kimse 
farklı yerlerde dolaşmasın. Bu helva mil-
letimize takdim edilmeye başlanmıştır. 
Allah’a şükür elimizdeki malzemeyle 
muazzam işler yapmaya, milletimizin yü-
zünü güldürmeye başlamış bulunuyoruz. 
Anadolu’yu dolaşıyoruz. Artık her yerde 
hareketlenme başlamıştır. Türkiye’de hal-
kın tüketim gücü, imkanı artmaya başla-
mıştır. Bu daha da artacaktır.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki istikrar 
ve güven ortamının oturduğunu vurgu-
layarak, ‘‘Ekonomideki kara kış şartları, 
yerini bahar ve yaz mevsimine bırakmış-
tır. Bu böyle biline... Felaket senaryoları 
yazanların dedikleri olmamış güven ve 
istikrar kazanmıştır ’’ dedi. Yürütülen 
ekonomik programa da değinen Erdoğan, 
program nedeniyle IMF ile bağlantılar 
kurulduğunu, programın uygulanması 
sırasında aksayan, yanlış unsurların ise 
müzakere edilerek düzeltileceğini ve 
değiştirilebileceğini söyledi. Başbakan 
Erdoğan, IMF ile ilişkiler nedeniyle ken-
dilerini eleştirenlerin bulunduğunu dile 
getirerek, ‘‘Bizi IMF’ci olarak damgala-
yanlar var. Başka türlü damgalayanlar 
var. Biz, sonuna ‘-cı’ takılan hiçbir şeyci 
değiliz. Biz Türkiyeciyiz’’ dedi. Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Geçen yıl da teşkilatıma açıkladım. Bi-
zim 3 kırmızı hattımız var. Bizim çatımı-
zın altında dincilik olmayacak dedim. Bu 
bir... Bizim çatımızın altında ırkçılık ol-
mayacak dedim. Bu iki... Bizim çatımızın 
altında bölgecilik olmayacak dedim. Ne 
olacak bizim çatımızın altında? Olsa olsa 
ortak bir payda olacak. O da Türkiyelilik 
bilinci olacak. Olsa olsa anayasal vatan-
daşlık bilinci olacak. Buna saygı duyaca-
ğız. Eğer bunu da sağlamazsak ülkemizde 
birliği, beraberliği, dayanışmayı tesis ede-
meyiz. Başka şeylerle uğraşmanın anlamı 
yok. Biz 70 milyonu bir ve beraber kılacak 
bir ruhu ortaya koymaya mecburuz. Bunu 
başardığımız gün Türkiye’yi tutana aşk 
olsun.’’
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Recep Tayyip Erdoğan, 
sanayicilere de seslenerek,  
şöyle dedi 

‘‘Özellikle sizlerden bir ricam var. Gözünü-
zü asla ormanda bir ağaca değil, ormanın 
bütününe dikin. Bu, çok ama çok önemli. 
Eğer böyle bir bakış sergilersek Türkiye’yi 
hep birlikte ayağa kaldırırız. Eğer bir ağa-
ca takılırsak o zaman size de ülkemize de 
yazık olur.’’

Başbakan Erdoğan, İstanbul Sanayi 
Forumu’nda yaptığı konuşmada, ekono-
minin kendi kaynağını kendi içinde üre-
tebileceğini belirterek, Türkiye’de şu anda 
duran birçok baraj, gölet bulunduğuna 
dikkat çekti ve önümüzdeki 4-5 ayda 20 
tane barajı bitireceklerini söyledi. Erdo-
ğan, ‘‘Barajı hizmete açtığınız anda para 
basıyor. Allah suyu yağdırıyor, suyu bir 
barajın içinde tutup da oradan para ka-
zanmasını bilmeyecek kadar bu işin heye-
canından yoksunuz. Allah suyu verirken, 
para, faiz de istemiyor. Bu suları paraya 
çevireceğiz’’ dedi. 

Özel sektörün kaynak üretmesini hay-
ranlıkla izlediğini söyleyen Erdoğan, 
devletin ise sürekli olarak bu kaynakları 
üretemediğini, biri ürettiğinde diğerinin 
tıkadığını belirtirken, ‘‘O üretirse öbü-
rü tıkar. Filanca üretti o anılacak, ben 
anılmam. Öyle de bir kıskançlık anlayışı 
hakimdir. Bürokrasinin çirkinliklerinden 
biri budur’’ diye konuştu. ‘‘Biz tüccar siya-
seti yapacağız. Böyle yapmazsak, olaylara 
böyle yaklaşmazsak, ekonomideki sıçra-

mayı yapamayız’’ diyen Erdoğan, devletin 
görevinin sadece denetleme, düzenleme 
olması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, özel 
sektörün üretimde, yatırımda, ihracatta 
başarılı olması için koşturduklarını, gay-
ret gösterdiklerini ifade etti. 

Türkiye’de orman vasf ını kaybetmiş 
arazilerin halka satılması ‘2B’ olayından 
bahseden Erdoğan, yaptıkları tespitlere 
göre Türkiye’de 2 milyar metrekarelik or-
man alanının orman vasfını kaybettiğini 
ve bunların üzerinde 400 binden fazla 
yapı bulunduğunu bildirdi. Bu yapıları 
yıkmanın mümkün olmadığını belirten 
Erdoğan, bunları bedelini belirleyerek 
Anayasa’da yapılacak bir değişiklikle 
satmak istediklerini anlattı. Bu konudaki 
eleştirilere değinen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

‘‘Her şeyden önce iç borç stokunu eritme-
miz lazım. Bunun için de kaynak diyoruz. 
Siz çıkın bize deyin ki, (uğraşmayın bu-
nunla, işte size kaynak). Biz bu kaynağı 
tanımazsak, gelin bizi indirin. Ama bizim 
karşımıza dikilip de (kaynak var, niçin bu 
orman arazisiyle uğraşıyorsunuz) demi-
yorlar. Karşınıza dikilenler, muhalefet ile 
köşe yazarları ile dedikleri ne biliyor mu-
sunuz? (bunlar orman arazilerini peşkeş 
çekiyor...). Yazıklar olsun. Yıllarca peşkeş 
çekenlere gidin onun hesabını sorun. Bi-
zim iktidarımızı, kimse orman arazilerini 
peşkeş çektiren bir iktidar olarak nitelen-
diremez. Biz ihmalleri ortadan kaldırıp, 
bunu iç borç stokunu eritmede bir kaynak 
olarak kullanalım diyoruz. Bu önemli 
kaynaklardan birisi. Burada ortalama 5 
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dolardan bir metrekaresini hesap edersek, 
25 milyar dolar var.’’

Hazine arazileri üzerinde 1-2 milyon do-
larlar değerinde yapılmış villalar bulundu-
ğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Ama bunlar, gayrimeşru. Nasıl götürüyor 
işi? Orada belde belediyesi vardır, o belde 
belediyesinden zabıtaları okşuyor, bir şey-
ler veriyor, gönderiyor... Böyle gidiyor bu 
iş. Söylemeyeyim mi? Bu, ülkenin gerçeği. 
Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde maalesef 
böyle yürüyor ve işadamlarımız da bunu 
böyle yürütüyor. Yani sizler de bunun için-
desiniz, hakaret olarak telakki etmeyin. Bu 
alanların içinde fabrikalar da var.’’ 

Başbakan Erdoğan, bu gayri kanuniliği orta-
dan kaldırmak, ekonomiye girdi sağlamak 
istediklerini kaydetti. 2B konusu Meclis’e 
ilk geldiğinde muhalefetin oy kullandırt-
madığını, şimdi ikinci kez geleceğini ifade 
eden Erdoğan, bütün sanayicilerden, muha-
lefet partisindeki arkadaşlarına demokratik 
haklarını kullanmaya davet etmelerini 
istedi. Bunun pir parti meselesi olmadığını 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Bunun bütün menfaati 
CHP’nin olsun. Üzüm de, bağcı da sizin ol-
sun. Yeter ki, bu iş çözülsün. Ülke kazansın. 
Derdimiz bu’’ diye konuştu. Erdoğan, kurun 
ihracatçıyı sıkıntıya düşürecek noktada ol-
duğunu belirterek, şunları söyledi: 

‘‘Bu hafta içinde tabii Merkez Bankası piya-
sadan 450 milyon dolarlık döviz alışı yaptı. 
Ama, bu tabii beklenen neticeyi doğurmadı. 
Niçin, faiz yüksek. Bizim burada faizin de 
düştüğünü görmemiz gerekiyor. Öyle zan-

nediyorum ki, Merkez Bankası bu konuda 
herhalde hassas dengeleri şu anda değer-
lendirerek faiz üzerinde de sanıyorum bir 
değerlendirme yapacak. Çünkü faizin de, 
benim bakışımla bir 3-5 puan düşürülmesi 
faydalı olur diye düşünüyorum.’’

Türkiye’nin iç borç stokunu eritmek ge-
rektiğine işaret eden Erdoğan, imar yasası, 
orman arazilerinin satışı gibi yerlerden 
gelecek kaynakların kendilerini ciddi ma-
nada rahatlatacağını kaydetti. Erdoğan, 
‘‘Bu yıl ödememiz gereken iç, dış ve artı faiz 
73.5 milyar dolar. Bu parayı neyle ödeye-
ceksin? Kaynak lazım. Ancak borcu borçla 
döndüreceksin. Biz de diyoruz ki burada şu 
maharetimiz olsun, ucuz borçlanmak. Ucuz 
faizle ödeyelim’’ dedi. Özelleştirme konu-
sunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını 
anlatan Erdoğan, TÜPRAŞ, TEKEL gibi dev 
kuruluşlarda taleplerin alınmaya başlandı-
ğını, bu yıl sonuna kadar neticelenmesini 
beklediklerini söyledi. 

Sendikaların bu işin karşısında olduğunu 
dile getiren Erdoğan, ‘‘Lütfen, özelleştirme-
nin karşısına dikilmeyin. Sadece bir kuru-
mun her yıl devlete maliyeti, sübvansiyon 
olarak 250 milyon doları buluyorsa bu ülke 
nasıl ayakta dursun? Onun için biz mecbu-
ruz devretmeye’’ diye konuştu. İş Yasası ve 
iş güvencesi yasasına değinen Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Bununla ilgili olarak biz, intihar koman-
doları gibi ortada kaldık. Gelen vurdu, 
giden vurdu. Bizi işçi düşmanı ilan ettiler. 
Sağolsun muhalefet işçi dostu oldu. Haya-
tında CHP işçi dostu olmamıştı. Ama şimdi 
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işçi dostu oldu. Nasıl oldu bilemiyorum. 
Türkiye’de istihdam noktasındaki açığını 
gidermek için önce iş yerinin güvencesini 
sağlamak gerekmez mi? Önce bunu başar-
mamız lazım, iş yeri güvencesi olmadıktan 
sonra işçilere neyin güvencesini sağlaya-
caksınız. Yasanın bu hali ile iş hayatına bir 
barış, hayırlı dönem gelmiş olur.’’

AB konusuna değinen Erdoğan, 6. uyum 
paketinin hızla yasallaşması için çalıştık-
larını, ulusal programı gözden geçirme 
çalışmalarını başlattıklarını ve bunun önü-
müzdeki ay tamamlanmasını öngördük-
lerini söyledi. Erdoğan, Irak konusundan 
bahsederken, ‘‘Şu anda Türkiye, Irak’taki 
siyasi yapılanmadadır. Fiziki yapılanma-
dadır’’ dedi. Kişi başına milli geliri 1,500 
doların altında olan illerde vergi indirim-
leri getireceklerini anımsatan Erdoğan, bu 
uygulamayı bu yıl başlatacaklarını bildir-
di. Erdoğan, ‘‘Buralarda vergi muafiyeti, 
SSK primlerinde ciddi indirim ve ücretsiz 
arazi tahsisi olayı, buna benzer birçok ko-
laylıklar... Ama bundan sonraki yıllara yö-
nelik yeni parametreleri ortaya koyacağız. 
Belki bunu ilçeler bazına indireceğiz, belki 
ürünler bazında ele alacağız’’ şeklinde 
konuştu. Erdoğan, bütün ilaçlarda yüzde 
8 KDV uygulamasını getireceklerini de 
bildirdi. 

Hükümetin ekonomi alanında gerçek-
leştirdiği reformlara değinen Erdoğan, 
çiftçilere verdikleri sözü tuttuklarını ve 
bu ayın sonuna kadar çiftçilerin mazotla 
ilgili ödemelerinin yapılacağını kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, işçilerin geçen yıldan 
kalan ikramiyeleri bulunduğunu da ha-

tırlatarak, ‘‘Bir kısmını Temmuz ayında, 
bir kısmını da hemen 2 ay içinde ödemek 
suretiyle onu da çözeceğiz. Bunlar hep 
bize kalmış olan yükler. Bu yükleri şimdi 
biz ödüyoruz’’ diye konuştu. Üretimde 
özellikle enerji maliyetinin ucuzlatılması 
çalışmalarının devam ettiğini, doğalgazın 
Türkiye’ye yüksek fiyatlarla girmesi ne-
deniyle daha çok hidroelektrik ve termik 
santrallere yüklenerek enerjiyi ucuzlatma 
gayretinde olacaklarını belirten Erdoğan, 
maliyet ucuzlatma yönündeki bütün 
çalışmaların sanayicilere süratle yansı-
tılacağını ifade etti. ‘‘Ağır işleyen, hatta 
bazı alanlarda patinaj yapan’’ devlet me-
kanizmasına özel sektörün dinamizmini 
taşımak için kamunun yeniden yapılandı-
rılmasını esas aldıklarını dile getiren Erdo-
ğan, şöyle devam etti: 

‘‘Dün başlayan, bugün devam eden ve 
yarın devam edip bitecek olan 2. tur bir 
çalışmamız var. Nedir bu? Kamunun yeni-
den yapılandırılması... Burada konuşan 14 
meslek komitesi başkanı, şikayetlerinde 
temelde hep kamunun yeniden yapılandır-
masından kaynaklanan yanlışları dile ge-
tirdiler. Burada ciddi yanlışlar, eksiklikler 
var. Adeta gecekondu usulü mantığıyla ül-
kede yasal düzenlemeler yapılması halkı-
mızın önüne hep bu engelleri getirmiştir. 
Ve ondan sonra da oluşan bir bürokratik 
oligarşi... Bunu kimse aşamamış. Gece akıl-
larına bir şey gelmiş, sabah o kanunlaşmış. 
Yolda giderken kanun yaparsanız olacağı 
budur.’’ 

Başbakan Erdoğan, bu nedenle birçok 
şeyin kapalı toplum ve kapalı ekonomi 
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mantığı içinde ortaya konulduğunu kay-
dederek, ‘‘Hele bir de korku toplumunun 
içinden gelmiş veya korku toplumunun 
mensubuysanız, risk alamıyorsanız bunun 
kurbanı olursunuz. Ama risk almayı sevi-
yorsanız bunu yarar geçersiniz’’ diye konuş-
tu. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Ben bunu belediye başkanlığım dönemim-
de yaşadım. Hakkımda birçok dosyalar açıl-
dı. Ama hamdolsun açılan dosyaların hiçbir 
tanesi yolsuzluk dosyası değil. Ne zaman ki 
siyasi parti genel başkanı oldum ondan son-
ra adresi değiştirdiler. Şimdi dediler (bunu 
biz yolsuzluk dosyasına çevirelim.) Tabii 
onların hepsinden de beraat ettim. Ama 
beraatımı hiçbirisi yazmadı. Taciz ederken 
atışlar acayip sürmanşetten giriyor. Ama 
beraat ettiğiniz zaman hiçbirisi yazılmıyor.’’

Devlet kapısını rekabetin önünde set, engel 
olmaktan çıkaracaklarını anlatan Erdoğan, 
‘‘Üreticinin, yatırımcının ve ihracatçının 
önündeki o bezdirici, bıktırıcı ve caydırıcı 
mevzuat kirliliğini veya mevzuat engelle-
rini bir bir kaldırıyoruz’’ dedi. Kendi yöne-
timleri döneminde mevzuat kirliliğiyle mu-
hatap olunmayacağını dile getiren Erdoğan, 
‘‘Nerede bir olumsuzlukla karşılaşırsanız, 
oda başkanı arkadaşlarınızla bizi haberdar 
edin. Biz takip edeceğiz, gereken neyse onu 
yapacağız. Çünkü çok süratli, yürüyerek de-
ğil sıçrayarak gitmeliyiz. Aksi takdirde bu 
açığı, makası kapatamayız’’ şeklinde konuş-
tu. Erdoğan, yabancı sermayeyi Türkiye’ye 
çekmek için yabancı yatırımcıların da yerli 
yatırımcıların sahip olduğu tüm haklara 
sahip olacağını söyledi.
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B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  T B M M  G e n e l 
Kurulu’nda AB konusundaki Genel Görüş-
mede yaptığı konuşmada, AB uyum yasa-
larının Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK)
ele alınmasını öne çıkaranlar olduğunu 
belirterek, bu yasaların MGK’de ele alın-
masını gerekli gördüklerini söyledi. Baş-
bakan Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili 
Onur Öymen’in ‘‘bu görüşme CHP’yi ikna-

ya yönelik mi acaba?’’ şeklindeki sözlerini 
hatırlatarak, ‘‘Bunu peşinen söylemek iste-
rim ki, bu görüşme CHP’yi iknaya yönelik 
bir görüşme değil, bu görüşme iktidarıyla, 
muhalefetiyle milletimizi bilgilendirme-
ye yönelik bir toplantıdır’’ diye konuştu. 
Öymen’in ‘‘popülizm’’ şeklindeki değerlen-
dirmesine de değinen Başbakan Erdoğan, 
şunları söyledi:

TBMM Genel Kurulunda AB 
Konulu Genel Görüşme

Ankara | 29 Mayıs 2003
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‘‘Böyle tecrübeli bir politikacının böylesi 
bir yaklaşımını yadırgıyorum. Biz, bu yüce 
çatının altında rahatlıkla enine boyuna 
tartışmalı, konuşmalı ve milletimizi de 
böylesine önemli, ülkemizin uluslarara-
sı arenadaki durumunu, tavrını ortaya 
koyma bakımından bilgilendirmeliyiz. 
Burada öyle önemli bir adım atılıyor ki 
biz, bu önemli adımda istiyoruz ki iktida-
rıyla, muhalefetiyle ortak bir bildiri olarak 
bunun altına imzamızı koyalım ve bunu 
sadece milletimize değil, sadece Avrupa’ya 
böyle duyuralım. Ama ne yazık ki CHP 
Grubu böyle bir bildiriye maalesef imzası-
nı koyamamıştır. Yanlış bilgilere ve kalıp-
laşmış önyargılara dayalı söylemlerle sık-
lıkla karşılaşıyoruz. Bu nedenle Hükümet 
olarak arzumuz; AB’nin gerçek anlamda 
Türkiye’ye getirdiği artılarla varsa eksileri 
tam bir şeffaflık içinde tartışmaktır. Yüce 
Meclis’in bu anlamda öncü rol oynayaca-
ğına ve bugün burada yapacağımız tartış-
maların AB’nin daha iyi tanınmasına ve 
iyi değerlendirilmesine vesile olacağına 
inanıyorum.’’

Türkiye’nin modernleşme ve çağdaşlaş-
ma çabalarının 150 yılı aşkın bir süredir 
devam ettiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca Av-
rupa tarihinin bir parçası olduğunu ve bu-
günkü Avrupa’nın oluşumunda önemli bir 
rol oynadığını söyledi. Türk halkının da 
Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen 
devrimlerden buyana kendini bir Avrupalı 
olarak tanımladığını kaydeden Erdoğan, 
Türkiye’nin Avrupa’nın bütün ekonomik, 
siyasi ve savunma örgütlerinde yer aldığı-
nı hatırlattı. Erdoğan, ‘‘Türkiye’yi Avrupalı 

yapan, Avrupa’nın temsil ettiği değerleri, 
katılımcı demokrasiyi, çoğulculuğu, huku-
kun üstünlüğünü, insan haklarını, laikliği, 
düşünce ve vicdan özgürlüğünü benimse-
mesidir’’ diye konuştu. 

AB sürecinin kolay ve sorunsuz bir süreç 
olmadığına dikkati çeken Başbakan Erdo-
ğan, bu sürecin Balkanlarda yaşananlar 
gibi hayli sancılı geçebileceğini söyledi. 
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye tam üye olma-
sı durumunda hem Avrupa’nın hem de kü-
resel dengelerin yeniden şekillenmesine 
katkıda bulanabileceğini belirterek, ‘‘ken-
di çıkarlarımızı, büyük Avrupa ailesinin 
bir üyesi olarak çok daha etkin ve güçlü 
bir halde savunabiliriz. Bir model ülke 
olarak, Avrupa değerlerinin daha da yayıl-
masına, güçlenmesine destek olabiliriz’’ 
dedi. Türkiye’nin eline geçen fırsatları iyi 
değerlendirmesi gerektiğini anlatan Erdo-
ğan, Aralık 2004’e kadar olan dönemin çok 
iyi değerlendirilmesini istedi. Kopenhag 
Zirvesi’nde alınan kararları küçümseyen-
ler olabileceğini ifade eden Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘3 Kasım’da yapılan bir seçim var. Se-
çimden sonra 1 aylık bile olamayan bir 
hükümet var. Ve o hükümetin sayın baş-
bakanı Abdullah Gül içerde, ben AK Parti 
Genel Başkanı olarak dışarıda 11 Aralık 
Kopenhag Zirvesi için harıl harıl çalıştık. 
14 ülkeyi dolaştık. Bu AB süreci ile ilgili 
olarak bugüne kadar Türkiye’nin hiçbir 
dönemde yapmadığı bir ataktır. Bu zirvede 
belki beklenen netice alınamadı ama daha 
önce Türkiye’nin AB’ye girip girmemesi 
konuşulurken bizim o zirveden aldığımız 



125

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

netice; Türkiye’nin girip girmemesi değil, 
Türkiye nasıl ve hangi tarihte AB’ye dahil 
edilecektir? Bu neticeyi alma başarısını gös-
terdik. Bunu gösteren 1 aylık hükümettir.’’

Erdoğan, müzakere için Aralık 2004’ün 
açıklanmasına karşın bu tarihin daha da 
öne çekilebileceğini bildirerek, bunun bir 
performans meselesi olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, dün yapılan Milli Gü-
venlik Kurulu (MGK) toplantısını ‘‘başlığa 
çekenler’’ bulunduğunu hatırlatarak, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

‘‘Biz böyle düşünmüyoruz. Biz tam aksine 
AB konusunu MGK’da görüşmeyi bu ülke 
için bir gariplik olarak telakki etmiyoruz. 
Bu Parlamento’nun alacağı kararların 
üstündeki bir kararı MGK almayacaktır. 
Zaten MGK’nın tüm mensupları da bu 
bilincin, bu anlayışın içerisindedirler. 
Ama birileri hala (burada ne yapalım da 
AB’ye girme sürecini farklı bir noktaya 
çekelim) diyor. Boşuna uğraşmayın... Türk 
askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri, bir defa 
Türkiye’nin modernleşme ve demokratik-
leşme sürecinin miladıdır. Dünyada aske-
rine Mehmetçik diye bakan başka bir ülke 
yoktur. Mehmetçik, (Küçük Muhammed) 
anlamına ifade edilmiş bir yaklaşımdır. 
Ve dikkat edin; biz kınayı bir evlilik me-
rasiminde yakarız, iki evladımızı askere 
gönderirken yakarız. Böyle bir Anadolu 
terbiyesi almış milletiz. Bunları speküle 
etmenin bir anlamı yok. Böyle bir sıkıntı, 
böyle bir dert yok. AB ile ilgili görüşme 
tabii ki yapılacak. Bu görüşmeler en geniş 
manada tabii ki yapılacak ve son kararı 
TBMM alacak.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB dı-
şında kalmak suretiyle Türkiye’nin bölge-
sinde güvenlik ve dış politika açısından 
yalnızlık içine itilmesinin hiçbir zaman 
tercihleri olmayacağını söyledi. Erdoğan, 
AB’ye uyum çalışmaları yapılırken uy-
gulamaya da önem verilmesi gerektiğini 
belirtti. Yasama’nın uyum paketleriyle, 
Yürütme’nin de uygulamayla ilgili görevle-
rini yerine getireceğini kaydeden Erdoğan, 
‘‘Biz de bunun takipçisi olacağız’’ dedi.

Çok yakında Meclis’e sunulacak 6. Uyum 
Paketi’nin AB siyasi kriterlerine uyum ko-
nusundaki eksiklikleri büyük ölçüde gide-
receğini anlatan Erdoğan, Eylül ayında ha-
zırlanacak olan 2003 İlerleme Raporu’nda 
bu yönde olumlu bir değerlendirmenin 
yer alabilmesi için mevzuat alanındaki re-
form tasarılarının Meclis tatile girmeden 
yasalaşmasının önemine değindi. Erdo-
ğan, milletvekillerine, ‘‘Bu konuda özverili 
çalışacağınıza güveniyor ve inanıyorum’’ 
diye seslendi.

6. Uyum Paketi’nden sonra eksik kalacak 
bazı husus ve uygulamalara odaklanmak 
gerekeceğine işaret eden Erdoğan, 2004 
yılı İlerleme Raporu’na kadar bu yöndeki 
çalışmaların istenen şekilde yürütülebil-
mesi halinde müzakerelerin başlatılma-
sının önünde Kopenhag siyasi kriterleri 
bakımından engel kalmamış olacağını 
hatırlattı. AB’nin Genişlemeden Sorumlu 
Üyesi Verheugen’in 2005 başlarında mü-
zakerelere başlandığı taktirde Türkiye’nin 
2011 veya 2012 yılında tam üye olabilece-
ği yönündeki sözlerini aktaran Erdoğan, 
Almanya, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya ve 
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Lüksemburg Dışişleri Bakanları ile İtal-
ya Başbakanı’nın son derece olumlu ve 
iyimser ifadeler kullandığını vurguladı. 
‘‘Lehimize olan bu havayı kaybetmememiz 
gerekir’’ diyen Erdoğan, AB konusunda 
Meclis’in desteğini hep yanlarında bul-
duklarını belirterek, muhalefet partisine 
de teşekkür etti. Erdoğan, ‘‘Önümüzdeki 
bu kritik süreçte de sizlerin desteğine ve 
yapıcı katkılarına güveniyorum. Elbirli-
ğiyle çalıştığımız takdirde, Verheugen’in 
belirttiği gibi, 2011- 2012’nin son derece 
gerçekçi bir vade olacağını düşünüyorum’’ 
dedi.

Türkiye’nin AB normlarına uyum konu-
sunda gösterdiği ve bazılarını şaşırtan 
performansının müzakerelerin başlama-
sıyla katılım gereklerini hızla karşılaya-
bileceğine de kanıt oluşturacağını ifade 
eden Erdoğan, AB’nin Türkiye’den beklen-
tilerini gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde gösterdiğini, kendilerinin de 
Ulusal Program’ı gözden geçirerek Ha-
ziran ayı ortalarında AB Komisyonu’na 
sunacaklarını bildirdi. Erdoğan, KOB’da 
yer alan hususların diğer adaylardan bek-
lentilerden farklı veya bunların ötesinde 
unsurlar içermediğini de dikkati çekti. AB 
uyum çalışmalarını ‘‘taviz vermek veya 
teslimiyetçilik’’ olarak yorumlanmamasını 
isteyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

‘‘AB’ye girmek isteyen ülkelerin karşılama-
sı gereken kriterler ortaya konulmuştur. 
Bunlar, Türkiye için de diğer adaylar için 
de standart kriterlerdir. Katılım sürecinin 
özü, AB kriterlerinin karşılanması amacıy-

la aday ülkelerin attıkları tek taraflı adım-
lardan ibarettir. Özetle, aslolan uyumdur. 
AB üyelik sürecimize ilişkin gayretleri 
taviz ve teslimiyet olarak nitelemek yanlış-
tır. Zira, tam üye olduklarında Türkiye’nin 
gelişmişlik düzeyinin gerisinde olan bazı 
ülkelerin, üyelikle kat ettikleri sıçrama 
görmezden gelinebilir mi? Tam üyelik 
hangi ülkeye siyasi ve ekonomik riskler 
getirmiş, hangi ülke için geriye gidiş ol-
muştur? AB’nin teslim ettiği hangi değer, 
Türkiye’nin kabul edemeyeceği unsurlar 
içermektedir? Demokrasi mi, hukukun üs-
tünlüğü mü, vicdan ve teşebbüs özgürlüğü 
mü, ekonomik refah mı? Biz AB’ye üyeliği 
bir amaç olarak değil, Türk halkını hak et-
tiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak 
için araç olarak görüyoruz.’’

Erdoğan, Türkiye’nin tam üye olduğunda 
laik, dışa dönük, girişimci kimliği, nüfusu 
ve büyüklüğü, siyasi ve stratejik etkinli-
ğiyle öncü rol oynayacağını ve kendi dü-
şünce ve çıkarlarını AB karar ve yönetim 
kademelerine yansıtma imkanı bulacağını 
belirtti. Başbakan Erdoğan, 1959’dan bu 
yana AB’nin çok değiştiğini, son genişleme 
dalgasının AB kurumsal yapısını yeni-
den düzenlediğini vurgulayarak, birliğin 
geleceğini tartışan AB Konvansiyonu’na 
gözlemci olarak katılması için girişimlerin 
sürdüğünü hatırlattı.

İçinde bulunulan süreçte stratejik bir 
değişim yaşandığını, 1999 Helsinki Zir-
vesi ile birlikte AB ülkeleri ve Türkiye’nin 
önüne yeni bir ‘‘tarih sayfası’’ açıldığını, 
AB’nin sınırlarının Balkanlar’dan değil, 
Türkiye’yi de kapsayacak şekilde ülkenin 
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doğusundan geçeceğini söyledi. Bunun 
Türkiye ve AB için yeni yükümlülükler 
getirdiğini kaydeden Erdoğan, ‘‘Birbirimi-
zin esenliğini, güvenliğini, bütünlüğünü 
gözetmek sorumluluğunu da üstlenme-
liyiz. Türkiye’nin AB adaylığı ülkemizin 
stratejik ve siyasal konumunu da güçlen-
dirmiştir. Türkiye’nin AB’ye girme arzu ve 
iradesinin sonuçsuz kalmaması gerekir’’ 
diye konuştu.

11 Eylül’ün medeniyetler ve dinler çatış-
masının habercisi olarak gösterildiğini, 
Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi tamam-
landığında dünyanın Doğu ile Batı, Hıristi-
yanlık ve Müslümanlığın bir arada var ola-
bileceğini göreceğini söyledi. Türkiye’nin 
üyeliğinin Türk ve İslam dünyasının 
Avrupa’ya ve genelde Batı’ya bakışını da 
olumlu etkileyeceğini belirten Erdoğan, 
‘‘Türkiye’nin kendi tarihi, coğrafyasına 
olan katkı ve sorumluluğu, AB’ye girmeye 
giderek yaklaşan bir ülke olarak giderek 
büyümüştür. Üye ülkelerin bunu gerektiği 
gibi algılamasını sağlayabilirsek, yapay 
çekincelerin kendiliğinden ortadan kalktı-
ğını göreceğiz’’ dedi. 

Yapılan tartışmalara ışık tutması için 
Türkiye’nin AB’den tamamen koptuğu-
nun düşünülmesini isteyen Erdoğan, kü-
reselleşme sürecinde bölgesel blokların 
dışında kalmanın her ülke için potansiyel 
tehlike oluşturacağını söyledi. AB’nin ge-
nişlemesini tamamladığında 600 milyon 
nüfuslu dünyanın en büyük ticari ve siyasi 
bloğu olacağına dikkati çeken Erdoğan, 
‘‘Türkiye’nin bu dev bloğun dışında kalma-
sı çıkarlarımıza hizmet edecek mi?’’ diye 

sordu. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğ-
rafyadaki sorunlar nedeniyle kuvvetli iş-
birliği ve entegrasyona girme şansı bulun-
madığına işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin 
Cumhuriyet’in kurulduğu günden beri 
başlıca tercihini Batı’dan yana yaptığını 
hatırlattı. Türkiye’nin bugün istikrara her 
şeyden fazla ihtiyacı bulunduğunu belir-
ten Erdoğan, AB’nin Türkiye’ye sürekli is-
tikrar katkısı yapacağını söyledi. Erdoğan, 
‘‘AB dışında kalmak suretiyle Türkiye’nin 
bölgesinde güvenlik ve dış politika açısın-
dan yalnızlık içine itilmesi hiçbir zaman 
tercihimiz olamaz’’ dedi. 

AB üyelik sürecinde yaşanacak gerilimin 
Yunanistan ile olan sorunları çözme şan-
sını da azaltacağını anlatan Erdoğan, aynı 
şekilde yurt dışında yaşayan Türk vatan-
daşlarının sorunlarının da giderilmesinin 
zor olacağını vurguladı. Gümrük Birliği ile 
ilgili yaşanan sorunların çözümünün de 
tam üyelikle aşılabileceğini anlatan Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

‘‘Ülkemizin birliğe üyeliği, bugüne kadar 
3 kez masaya yatırılmış ve hepsinde de 
onaylanmıştır. AB Türkiye’nin üyeliğine 
bu şekilde yaklaşırken, bizim AB niyetleri 
konusunda gayrı resmi platformlardaki 
beyanlardan ziyade resmi belge ve beyan-
lara itibar etmemiz daha yapıcı olmaz mı? 
960’larda misafir işçi olarak gelen Türk-
lere, bugün Avrupa’da 82 bin girişimciyle 
100’ün üzerinde farklı mal ve hizmet üre-
tiyor, 411 bin kişiye istihdam sağlıyorsak; 
bizim kendi potansiyelimizden kuşku 
duymamızın temeli nedir? AB’ye görünür 
gelecekte üye olacak ülkeler, bir yandan 
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ulusal kimliklerini koruyup diğer yandan 
da aralarındaki sorunları hoşgörü ve da-
yanışma kültürü ile aşabiliyorken, bizim 
kendi kendimizi bu büyük projenin dışın-
da tutmamız düşünülmemelidir. Hükümet 
ve Meclis olarak halkın isteklerine kulak 
vermek ve yerine getirmek asli görevimiz 
olmalıdır. Türk halkı tercihini çağdaş uy-
garlık ve bu bağlamda AB’den yana kullan-
mıştır. AB tam üyelik fırsatı da ilk kez bu 
kadar yakınımıza gelmiştir. Bu alanda üze-
rimize düşeni yerine getirmemiz halkımız 
ve ülkemize olan borcumuzudur. Tarih 
önündeki sorumluluğumuz bunu gerekti-
riyor. Meclis’in gerekli sorumluluk içinde 
hareket edeceğine inanıyorum.’’

AB ülkelerinde olmayan hiçbir kararı 
Meclis’in önüne getirmediklerini ve bun-
dan sonra da getirmeyeceklerini anlatan 
Başbakan Erdoğan, CHP’ye de AB ile uyum 
yasalarına verdiği destek için teşekkür 
ederek, ‘‘Atatürk’ün gösterdiği yolda batı 
medeniyetlerindeki gibi çağdaş, laik, 
demokratik, müreffeh bir Türkiye’yi hep 
birlikte kuracağız. AB de bu yolda en iyi 
araçtır’’ görüşünü dile getirdi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de-
ğerli Başkanı… Genel Kurulun değerli üye-
leri… muhalefet partilerinin değerli Başkan 
ve temsilcileri… değerli bakan ve millet-
vekili arkadaşlarım… değerli misafirler… 
basınımızın değerli temsilcileri… Hepinizi 
sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 58. Olağan 
Mali Genel Kurulu hayırlı ve uğurlu olsun. 
Buradan alınacak kararlar milletimize şevk 
ve azim versin.

Sözlerimin hemen başında ifade etmeliyim 
ki; sizler; sanayici, ticaret erbabı, üretici 
ve yatırımcılar olarak Türkiye’nin omur-
gasısınız. Sizlerin başarısını Türkiye’nin 
başarısı olarak görüyoruz. Dolayısıyla size 
hitap etmekten çok sesinize kulak vermek, 
taleplerinizi, eleştiri ve uyarılarınızı almak 
istiyoruz. Yakından izlediğiniz gibi dünya-
da son derece önemli olaylar cereyan eder-
ken bizler Türkiye’nin içeride ve dışarıda 
kaybettiği yılların telafisi için süratle koşu-
yoruz. Sık sık sivil toplum kuruluşlarımız-
la, özel sektör temsilcilerimizle bir araya 
geliyoruz. Siyasi irade olarak yakaladığımız 

büyük heyecan dalgasını yurdumuzun her 
yerine taşımaya çalışıyoruz.

Hükümet olarak, Ankara’ya, devlet dairele-
rine hapsolmuyoruz ve Türkiye’nin fotoğra-
fına bir bütünlük anlayışı içinde bakıyoruz. 
Türkiye’nin gelişme, büyüme ve adaletle 
kalkınma heyecanına yetişmek için şehir-
den şehre Koşuyoruz. Aynı anda bütün 
dünya ülkeleri ile konuşuyor, etkin bir dış 
politika yürütüyoruz. Türkiye’nin büyük 
hedefleri için dünya merkezlerinde aktif bir 
dış politika yürütürken ekonominin dün-
yaya açılması için yoğun çaba harcıyoruz. 
Türkiye’yi Avrupa Birliği standartlarına 
kavuşturmak için hükümet olarak, par-
lamento olarak azami çaba sarf ediyoruz. 
Fedakarlıklara kendi inisiyatiflerimizden 
başlayarak sarsılan dengeleri yerli yerine 
oturtmaya çalışıyoruz. 

Bizler bu yola çıkarken Türkiye’yi yıllarca 
ertelenmiş özlemlerine kavuşturacağımızı 
söylemiştik. Allah’a Şükürler olsun Türkiye, 
geçmişin ağırlıklarını süratle terk ederek 
istikrar içinde rotasına girmiş bulunuyor. 
Bu olumlu gelişmelere vesile olduğumuz, 

TOBB 58. Olağan  
Mali Genel Kurulu

Ankara | 31 Mayıs 2003
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Türkiye’nin önünü açtığımız için mutlu-
yuz, bahtiyarız.

Değerli arkadaşlar…

Her zaman ve her zeminde siyasetimizin 
ana ekseni millet olacaktır dedik. Progra-
mımızın, eylem planımızın ve taahhütle-
rimizin bir cümleyle özeti kısaca bu cümle 
oldu. 3 Kasımdan hemen sonra bunun pra-
tiğini ortaya koyduk ve şimdi halkımızın 
daralan yollarını açmakla meşgulüz. Bizler 
sadece belli kesimlere değil, toplumun bü-
tün kesimlerine kulak veriyor, herkesi din-
liyor, herkesle aynı dili konuşuyor, kendi 
heyecanımızı herkese taşımaya, herkesin 
heyecanını paylaşmaya çalışıyoruz. 

Toplumun tüm temsilcileriyle, Türkiye’nin 
birikmiş sorunlarını ve bu sorunların çö-
zümü için yoğun bir görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. Ülkemizin sorunlarına bir 
bütünlük içinde bakmaya özel bir önem 
veriyoruz. Konuştuğumuz herkesin dikka-
tini ülke fotoğrafının bütününe çekiyoruz. 
Herkesin bu fotoğrafın tamamını görme-
sini istiyoruz. Ağaca bakarken ormanı 
gözden kaçıran bir siyaset izlememeye 
çalışıyoruz. 

Değerli dostlarım…

Devlet ile toplum ilişkilerinde bütünlüğü 
gözden kaçırmanın faturasını en ağır bi-
çimde hep birlikte ödedik. İstiyoruz ki ar-
tık, halkın sesi ile devleti yönetenlerin sesi 
bütünleşsin. İstiyoruz ki artık, Ankara’nın 
gündemi ile Türkiye’nin gündemi aynı ol-
sun. Çözümlerimizi bütünlük içinde üret-

meye çalışıyor, hiçbir tarafı ihmal etmeden 
ülkenin her tarafı için, bütün sektörleri 
ayağa kaldırmak için çözümler üretiyoruz. 
Biliyoruz ki, küreselleşen dünyada güçlü 
bir ülke olmanın yolu üretimdir, rekabet-
tir, dünyaya açık olmaktır. 

Ve biliyoruz ki, omuzlarımızdaki yük yö-
netimi halkla paylaştıkça taşınabilecek bir 
yüktür. Milletimizden aldığımız bu emane-
ti layıkıyla taşıyacağız. Ve başarıyı sizlerle 
elde edeceğiz. Hükümetimiz kararlarını 
sadece Ankara’dan alan, seçimden seçime 
halkın karşısına çıkan bir siyaset anlayı-
şıyla iş görmüyor, seçimden önce bunu 
vadetmiştik, şimdi iktidarımızla da bu 
çizgide yürüyoruz. Evet, bizler toplumla, 
yani sizlerle birlikte düşünmeye, kararları 
halka rağmen değil sizlerle birlikte almaya 
azami dikkat ediyoruz. 

Amacımız, ülkemizin ve halkımızın tüm 
sorunlarını peyderpey çözmektir. Zira 
önümüzde yılların birikmiş sorunları 
duruyor. Biliyorsunuz, biriken sorunlar 
en çok umutlarımızı, kendimize güveni 
zayıflatmıştır. Oysa sosyal dokunun yara 
almasından, adalet duygusunun zede-
lenmesinden ve insanların kendilerine 
duydukları güvenin zayıflamasından daha 
kötü bir şey yoktur. Devlet ile toplum iliş-
kileri hükümetlerin Ankara’ya hapsolma-
sından, zayıf ve iradesiz koalisyonlardan 
dolayı zedelenmiştir.

Hükümet olarak öncelikle yaralı alanları 
sarmaya, sorunların kaynağına inmeye 
çalışıyoruz. Mevzuat kirliliği, hantal bir 
bürokrasi ile yorgun bir siyaset anlayışı 
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birleşince Türkiye kötürüm hale gelmiştir. 
Müteşebbisin önüne çözüm değil sorun 
konmuştur. Bizler ise mazeret üretmeyece-
ğimizi söyleyerek işe koyulduk. Sözümüz-
de durduğumuz için AK Parti iktidarıyla 
Türkiye engelli bir ülke olmaktan çıkıyor. 
Türkiye artık dünya devletleriyle eşit dü-
zeyde buluşuyor ve konuşuyor.

Bu olumlu gelişmeleri her alanda görü-
yorsunuz. Heyecanımıza ortak olduğunuz 
için sizlere teşekkür ediyorum. Son gün-
lerde İstanbul’da, Antalya’da, Samsun’da, 
Trabzon’da ve Ağrı’da siz sanayicilerle, iş 
adamlarıyla sık sık bir araya geldim. Git-
tiğim her yerde gözlerinizin parladığını 
gördüm. Özel sektöre büyük bir dinamizm 
gelmiş olması hükümet olarak bizim de 
moralimizi yükseltiyor. Türkiye, üreterek 
büyümeyi, adaletle kalkınmayı yeniden 
önüne koymuştur. Kaybedilmiş zamanla-
rın telafisi için el ele vermeli ve yeni hedef-
lere koşmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin sorunları birbirine doğrudan 
bağlıdır. Siyasetin sorunları ekonomiden, 
ekonominin sorunları siyasetten bağımsız 
değildir. Dış politika iç politikadan bağım-
sız değildir. Eğitimdeki haksız rekabet 
ticaretteki haksız rekabetten bağımsız de-
ğildir. Haksızlık ve adaletsizlik bir alanda 
varsa her alana sirayet ediyor. Ticarette 
serbest piyasacı, eğitimde totaliter, hukuk-
ta demokrat olamayız. Onurunu incittiği-
niz bir çıraktan, bir kalfadan, bir işçiden 
verimli olmasını, rekabet etmesini bekle-
meye hakkınız yoktur. 

Ekonomi, demokrasi, hukuk, adalet ve 
kalkınma hedefleri birlikte ele alınması 
gereken hedeflerdir. Herkes için demokra-
si, herkes için adalet, herkes için rekabet 
istemeliyiz. Mükemmel bir demokrasi 
zayıf bir ekonomiyle mümkün olmadığı 
gibi, ekonomik kalkınma ve büyüme de 
demokrasisiz olamaz. Sizlerden ricam tam 
bir muhasebe yapmanızdır. Zira, sadece 
siyaset kurumunu eleştirerek bir yere 
varamayız. Eğer, ülkenin omurgası olarak 
sizler risk almadan, üretim heyecanı duy-
madan, istihdam kapısı açmadan büyü-
meyi hedeflerseniz sorumluluğunuzu tam 
olarak yerine getirmiş olmazsınız.

Samimiyetime tam olarak inanacağınız-
dan emin olduğum için rahatlıkla söylüyo-
rum. Bugün devletçi bir ekonomiden hala 
şikayetlerimiz varsa bunda kendi payımı-
zın ne olduğunu da hesap etmemiz lazım-
dır. Zira, tepeden tırnağa bir kirlenme, bir 
yolsuzluk ekonomisi yaşanırken sizlerin 
sesi daha fazla çıkmalıydı. Karamsarlıkla 
mücadelede sizler daha çok ses vermelisi-
niz. Tekrar ifade ediyorum, sorunlarımız 
birdir ve birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. 
Sizin sorunlarınız işçi kesiminin sorun-
larından ayrı, işsiz milyonların sorunları 
sizin sorunlarınızdan ayrı değildir.

Değerli dostlarım…

Ülkemizin temel meselesi geçim sıkıntısı-
nı aşmaktır, üretimdir, istihdam sorununu 
çözmektir, büyümedir, kalkınmadır. Eko-
nomideki sorunları çözmek için güven 
ve istikrar lazımdır. Türkiye 3 Kasımda 
güven ve istikrarın kapısını ardına kadar 
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açmıştır. Bu millete müteşekkiriz, sizler 
de müteşekkir olunuz. Bütün kötümserlik 
propagandalarına rağmen ağır bir krizden 
çıkarak güven zeminini sağlamlaştırdık 
ve ekonomideki ağır kış mevsimini geride 
bıraktık. 

Artık geriye dönmeyelim ve sadece ileriye 
bakalım diyoruz. Güvenden sonraki en 
önemli vurgumuz istikrar oldu. İstikrarın 
anlamı statüko ya da durgunluk değildir. 
İstikrar sanayici için, iş yapacak herkes 
için önünü görebilmektir. Her gün yeni bir 
skandalla ülkenin sarsıldığı, sabah ayrı ak-
şam ayrı bir krizin çıktığı o günler geride 
kaldı. İstikrardan hemen sonraki anahtar 
kavramımız ise dinamizm olacaktır. İşte 
Türkiye o mecalsiz günlerden bugünlere 
gelmiş ve yeniden her anlamda büyüme 
trendine girmiştir. 

Ne var ki, gerçekçi olmak ve önümüzdeki 
zorlukları aşmak zorundayız. Bugün hala 
devlet büyük bir borç yükü ve yüksek faiz 
baskısı altındadır. Bu borcun çevrilmesi 
gerekiyor. Zaman içinde faizler düşürüle-
rek borcun eritilebilmesi, taşınabilir hale 
getirilerek ülke tasarruflarının yatırıma, 
üretime ve istihdama yönlendirilmesi 
lazımdır. Biz Allah’a şükür Türkiye’yi bu 
olumlu çizgiye getirdik. Faizler biz iktidara 
geldiğimizde yüzde 70 civarındaydı bugün 
gelinen nokta ideal olmasa da biliyorsu-
nuz, hala yüksek olsa da, faizler yüzde 
50’nin altına düştü.

Üstelik bu başarının yanı başımızda 
yaşanan Irak savaşına rağmen gerçek-
leştirdiğimiz bir başarı olduğunu da bili-

yorsunuz. Enflasyonda da düşme eğilimi 
devam ediyor. Yaz aylarında eksi enflasyon 
bile olabileceğini umuyoruz. Ekonomide 
hedef lerimizi mutlaka tutturacağız ve 
mutlaka Türkiye’yi hayal edilenin ötesine 
taşıyacağız. Hepiniz iş adamısınız ve iyi 
biliyorsunuz. Toplumla devlet arasında 
ciddi bir mali çatışma vardı. Vergi Barışıy-
la bu çatışmaya son verdiğimiz gibi devlete 
çok büyük bir ilave kaynak da sağladık. 
IMF başta olmak üzere herkes bu projenin 
ne anlama geleceğine ilişkin tahminle-
rinde fena halde yanılgıya düştü. Ama so-
nunda gülen biz olduk ve 6.6 katrilyon lira 
ekstra gelir imkanı oluşturduk. İşte güven 
ve istikrarın, pozitif enerjinin, iyi niyetin 
ekonomik hayata yansıması ve işte rakam-
sal olarak aldığımız sonuç.

Değerli kardeşlerim…

Sizlerle birlikte olmaya özen gösterdiğimi-
zi, yönetimi halkla paylaşmak istediğimiz 
söyleyerek iş başına geldik. Bunun pratiği-
ni ortaya koyduk. Bakınız belli başlıklarla 
neler yaptık, neler yapıyoruz? Sizlere ve-
receğim müjdeler nelerdir? Ekonomik ve 
Sosyal Konsey sembolik hale gelmişti, biz 
bu kurulu tam bir istişare kurulu haline 
getirdik. Ekonomik ve Sosyal Danışma 
Kurulu’nu kurduk ve bugüne kadar 6 kez 
toplandık. ESDK’nın kuruluşuyla Bugüne 
kadar sonuçlanan çalışmalardan birkaç 
başlık veriyorum: 

Bakınız, girişim sermayesi yeniden dü-
zenlendi, KOBİ piyasalarının kurulması 
ile ilgili yasal düzenleme yapıldı. Şirket 
kuruluşu ve sermaye artırımındaki binde 
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2’lik pay binde 1’e indirildi. Yatırım Teşvik 
Belgelerinin süreleri 1 sene uzatıldı. Zirai 
ürün ihracatında borsa tecil beyannamesi 
istenmesi şartı geri getirildi. Enflasyon 
Muhasebesine 1 Ocak 2004 tarihinde 
geçiliyor. Dampingli ithalatın önlenmesi 
konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
mutabakat sağlandı. Şirket kurmak için 
19 bürokratik kademeden geçen işlem 
sayısı 3’e indirildi. Aynı kolaylıkları yaban-
cı yatırımcılara da sağladık. Türkiye’nin 
sanayi envanterini çıkarıyoruz. İstihdam 
sağlayan yatırımcıları ödüllendiriyor SSK 
primlerini indiriyoruz. 

Değerli TOBB üyeleri…

Türk Standartları Enstitüsü bildiğiniz gibi 
sizlere ait bir kurumdu ama Türkiye’deki 
devletçi iktisadi anlayış zamanına bu ku-
rumu elinizden alarak devletleştirdi. Evet, 
şimdi biz bu kurumu sizlere iade ediyoruz. 
Az önce söylediğim gibi, Vergi Barışını ger-
çekleştirdik. Toplum ile devlet arasındaki 
bir ihtilaf alanını çözerken devlete büyük 
bir kaynak oluşturduk. 15 bin kilometre 
bölünmüş yol projemizi hayata geçirdik. 
Bütün sektörleri aynı anda harekete ge-
çirecek ve uzun vadede bütün ekonomik 
hayata yansıyacak yol projelerimiz hızla 
devam ediyor. 

1500 doların altında gelire sahip olan ille-
rimizin kalkınması için devrim sayılacak 
özendirici teşvikler getirdik. Keza aynı 
kolaylıkları yabancı yatırımcılara da sağ-
ladık. SSK ve Bağ-Kur primlerini yeniden 
yapılandırdık. Elektrik Borçlarını yeniden 
yapılandırdık ve enerji kaçağına karşı so-

nuç alacak etkin bir mücadele başlattık. 
İş Kanununu yeniledik ve Çalışma Hayatı-
mızın bir çatışma alanı olmaktan çıkması 
için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. 
Avrupa Birliği standartları için gerekli 
yasal düzenlemeleri yapmak üzere parla-
mentomuz tatilden feragat edecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Evet,  teşebbüs hürriyetinin önünde 
Ankara’yı engel olmaktan çıkaracağız. 
Antalya’da, Samsun’da, İstanbul’da üst 
üste katıldığım toplantılarda iş adamları-
mızın yatırım için, üretim için heyecanla 
parlayan gözlerini gördüm. Ve onlara da 
sizlere söylediğim gibi, “Ankara sizlerle 
aynı heyecanı taşıyacak”, dedim. Bütün 
çabalarımız bunun içindir. Yerli ve yaban-
cı müteşebbisler için bürokrasiyi mini-
mumum düzeye getiriyoruz. Türkiye’nin 
tıkanan yollarını, kanallarını, kapılarını ve 
köprülerini açıyoruz.

Bakınız burada yine sizleri doğrudan ilgi-
lendiren bir şeyden söz etmek istiyorum. 
29 Mayıs’ta Trabzon’da Dünya Merkezi’nin 
açılışına katıldım. Orada gördüğüm he-
yecanı sizlerle paylaşmaktan büyük mut-
luluk duydum. Orada bizden bir talepleri 
oldu ve hemen oracıkta yerine getirdik. Ta-
rım Bakanlığına ait bir araziyi talep ettiler 
ve hemen verdik. Gümrük Kapılarımızı ye-
niliyoruz ve bunu Özel Sektör eliyle yapı-
yoruz: Cuma Günü Gürbulak sınır kapısını 
açtık. Bu kapıyı Uluslar arası Nakliyeciler 
Birliği yaptı. Sizler İPSALA’yı yaptınız. Bu 
kapılar yurt dışına çıkanlar için birer ezi-
yet kapısı olmuştu. Şimdi 5 gümrük kapısı 
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daha aynı yöntemle yapılıp işletilmek üzere 
sizleri bekliyor.

Evet değerli arkadaşlarım…

Bu ülke bizim. Bize sonsuz nimetler sunan 
bu topraklara ve kendi insanımıza hizmet 
edeceğiz. Ülkemize hizmetimiz oranında 
şeref duyacağız. Kimsenin gözü kimsenin 
ekmeğinde olmasın istiyorsak hepimiz 
adaletin korunmasına özen gösterelim. 
Trabzon’da söyledim, burada tekrarlıyo-
rum: Siz adalet mi istiyorsunuz ayrıcalık 
mı? Evet, lütfen bu soruyu vicdanımıza so-
ralım ve cevap verelim. Devlet, eğer devletçi 
ekonomide, tekelcilikte ısrar ettiyse bunda 
risk almayan, üretmeyen, istihdam kapısı 
açmayan sermayenin de payı olmuştur. 
Bunu itiraf etmekten çekinmeyelim. 

Dostlarım…

Hepimiz tek tek sosyal dokunun korunma-
sına ve gelişmesine önem vermeli, katkıda 
bulunmalıyız. Zira yaşadığımız sosyal yara-
ların altında yoksulluk ve adaletsizlik var. 
Toplumun manevi dinamikleri sarsılırsa 
rakamlar sayesinde demokrasiyi, adaleti, 
hukuku koruyamayız. Onun için her şey 
para ve pul değildir. Bizim millet olarak en 
büyük dinamizmimiz de budur. Evet, Ser-
best Piyasa ekonomisini savunuyoruz ve 
bütün icraatımız üretimin, rekabetin önü-
nü açmak, ülkemizi dünya standartlarına 
kavuşturmaktır. Bu yüzden Türkiye’nin içe 
kapalı dönemlerinden kalma alışkanlıklar-
la mücadele ediyoruz.

Yeri gelmişken sorunlarımızın kaynağına 
inmek için şunu söylemek zorundayım: Biz, 
sınırsız bir bireyciliği savunamayız. Zira, 
bireycilik sahipsiz bireyi toplumun dışına iti-
yor. Haksız rekabet Aile kurumunu yaralıyor 
ve toplumda suç potansiyelini yükseltiyor. 
Bunun için sizlerin öncülüğünde topluma 
doğru bir seferberlik başlatmanızı rica edi-
yorum. Yaşadığınız şehrin tamamını, ülke-
nin tamamını düşünmenizi rica ediyorum. 
Bu çerçevede Türkiye odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Bingöl depreminde gösterdiği 
fedakarlığı huzurlarınızda alkışlıyorum. 
Ve tabii, Bingöl’e el uzatan basın organları 
ile yüreklerini açan işletmeleri de şükranla 
anıyorum.

Değerli kardeşlerim…

Biz adımlarımızı Türkiye fotoğrafının bütü-
nüne göre atıyoruz. Yeter ki, heyecanımızı, 
umudumuzu, güvenimizi yitirmeyelim. 
1500 doların altında Milli gelirden pay alan 
illerimizin elinden tutuyor, teşebbüsü ce-
saretle teşvik ediyoruz. Çiftçimize mazotta 
yüzde 35 ucuzluk imkanı sağlıyoruz. İşve-
renlerle işçiler aynı hedefe bakması gerekti-
ğini söylüyoruz. Birimizin menfaati ötekin-
den bağımsız değildir. Adaletle kalkınmayı 
başarırsak hep birlikte kazanacağız. Çatışma 
geleneğini bırakmak ve aynı heyecanla hede-
fe kilitlenmek zorundayız.

Hedef, sadece para kazanmak, sadece 
biriktirmek değil, sosyal fayda üretmek, 
toplumun elinden tutmaktır. Hepimizin 
başarısı bu ülke için ürettiğimiz katma de-
ğerle ölçülecektir. Hepimizin mutluluğu da 
birbirimizi gözetmemize, birbirimizi doğru 
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anlamamıza, ön yargılardan sıyrılmamıza 
bağlıdır. Bakınız, Türkiye’nin imkanlarıyla 
Türkiye’nin önünü açmaya çalışıyoruz ama 
bizler de engellerle karşılaşıyoruz. Elbette 
herkesin bizim gibi düşünmesini, bizi al-
kışlamasını beklemiyoruz. Elbette bizler de 
insanız ve yanlış yapma ihtimalimiz vardır 
ama, şunu da söylemek zorundayım ki, ül-
kenin başarısı, halkın menfaati kıskançlık 
konusu olamaz, olmamalıdır. 

Bugün burada açık seçik söylüyorum. Devlet 
ile toplumun ihtilaflı olmasından nema-
lananlar var. Bu ihtilaf alanlarını çözüme 
kavuşturmakta kararlıyız ve geri adım at-
mayacağız. İşte, Orman Arazileri projemiz 
de halk ile devlet arasındaki ihtilafı giderme 
ve Türkiye’nin büyümesi için kaynak oluş-
turma çabamızın bir ürünüdür. Bizim hükü-
metimiz Türkiye’yi yeni borçlar altına sok-
mamakta kararlıdır. Biz borca borç katmaya 
değil Türkiye’nin itibarını yükseltmek için 
ülkemizin borçlarını yok etmeye talibiz. AK 
Parti iktidarı kendi yandaşlarının değil, her 
şeye layık olan milletimizin bütün fertleri-
nin yüzünü güldürmeye çalışıyor. Buna ina-
nın ve iktidarınıza, hükümetinize güvenin.

Değerli arkadaşlarım…

Enflasyon düşüyor. Faizler düşüyor. Devlet 
net borç öder hale geliyor. Devlet ilk 25 yıldır 
tartışılan ve ama bir türlü gelmeyen enflas-
yon muhasebesini şimdi getiriyor. Türkiye 
dünyaya açılıyor. Bütün bunlar neticesinde 
varacağımız yer yatırım, üretim ve istihdam-
dır. Bu hedefe halkımıza sıkıntı çektirmeden 
varacağız. Bizden önceki iktidarlar halka 
kemer sıktırarak sonuç elde etmeyi marifet 

sayıyorlardı. Ekonomik istikrar programla-
rının faturasını insanımıza; sanayicimize, 
işçimize, köylümüze ve memurumuza ödeti-
yorlardı. Biz ise program hedeflerine ulaşır-
ken halkımıza ilave hiçbir sıkıntı yüklemedi-
ğimiz gibi onun yüklerini de hafifletiyoruz.

Doğrudan gelir desteğiyle, girişimcilerimize 
getirdiğimiz teşviklerle, devletin kapılarını 
özel sektöre açarak, herkesi rekabete ve 
üretime çağırıyoruz. Artık devlet her şeyin 
sahibi olmayacak. Devlet halkın refahı ve 
huzuru için vardır. Bizler halkımızın yükü-
nü hafifletirken popülizme de sapmıyoruz. 
Olmayan imkanları harcamıyoruz. Ülke 
imkanlarının heba edilmesine, çarçur edil-
mesine göz yummayacağız. Herkesi şaşırtan 
başarılarımızın temelinde güven ve istikrar 
olduğunun altını çiziyoruz. 

Fakat bizim başarılarımızı hazmedemeyen-
lerin bu güven ve istikrarı zedeleme çaba-
larını da esefle izliyoruz. Türkiye’yi dünya 
devletleri nezdinde küçük düşürmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Herkes, Türkiye’yi 
küçük düşürecek, halkın maneviyatını kıra-
cak beyanlardan sakınsın ve herkes bu ülke 
için neler yaptığına baksın. İhtilaf çıkarmak 
isteyenlere karşı bütün milletimi sizlerin 
şahsında uyanık olmaya çağırıyor ve şunu 
tekrarlıyorum: Biz, Türkiye Cumhuriyeti-
nin, bu milletin hükümetiyiz. Biz sizin için 
varız, İstanbul’da, Samsunda, Antalya’da, 
Trabzon’da söyledim: Biz hizmet hüküme-
tiyiz. Sizlerin emrindeyiz. Siz üreteceksiniz, 
siz başaracaksınız ve insanımızın yüzü gü-
lecek. Bu duygularla Genel Kurulunuzun 
hayırlı olmasın diliyor. Hepinize sevgiler 
ve saygılar sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, bir sivil toplum örgütü 
olan Türk Emniyet Teşkilatı Yetimleri Eği-
tim Vakfı (TEYEV) tarafından düzenlenen 
23. Geleneksel Polis Balosu’na katıldı. Bu-
rada yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet, 
ailelerine sabır dileyen Erdoğan, ‘‘Yavru-
ları yavrumuzdur. Bunda tereddüdümüz 
yok. Şehitleri yok olarak görmüyoruz. 

Onları var olarak kabul ediyoruz. Çünkü 
bizim değerlerimizin gereği budur’’ dedi. 

Burada çok açık, net bir gerçeği tespit et-
mek gerektiğini söyleyen Erdoğan, ‘‘Türk 
Polis Teşkilatı, her şeyden önce bizim gü-
venliğimizin, huzurumuzun ve yarınlara 
emin olarak bakabilmemizin adresidir. 
Eğer bu adreste tereddüt meydana gelirse, 

Ticaret ve Sanayi Odası  
Meclis Toplantısı

İstanbul | 31 Mayıs 2003
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o zaman şüphesiz ki insanımızın huzuru, 
mutluluğu, güveni yok olur’’ şeklinde ko-
nuştu. Bir Avustralya gezisinde, en güveni-
lir kurumlar arasında emniyet teşkilatının 
ilk 3 sırada olduğunu öğrendiğini kayde-
den Erdoğan, şöyle dedi:

‘‘Maalesef o dönem bizde emniyet teşkilatı 
dediğiniz zaman, halk arasında ürkülen, 
korkulan, gidildiği zaman (acaba akıbetim 
ne olacak) diye endişe edilen bir teşkilattı. 
Tabii özellikle de bilişim teknolojisiyle 
birlikte artık bizde yapılanmalar vesaire, 
bunlardaki gelişim artık emniyete, poli-
simize karşı olan güveni her geçen gün 
biraz daha artırmaktadır. Kurumsallaşma-
da eksiklerimiz var. Biraz önce İstanbul 
Emniyet Müdürü’nü dinledik. Projelerini 
anlattı. Bunlar her geçen yıl geliştikçe, 
inanıyorum ki halkımızın emniyet teşki-
latımıza olan güveni daha da artacaktır. 
Olması gereken noktada mıyız? Bana göre 
değil. Olması gereken noktaya süratle 
ulaşmamız lazım. Yani halkımıza, emniyet 
teşkilatımız sorulduğu zaman tereddütsüz 
orada rahatlıkla (huzurluyum, mutluyum) 
diyebilmelidir. Bu noktaya gelmeliyiz. 
Tabii bu maalesef bütün kurumlarımızda 
olan yozlaşmadan kaynaklanıyor. Bu yoz-
laşmayı hep birlikte aşmaya mecburuz. 
İnanıyorum ki benim bütün polis kardeş-
lerim, tecrübeli polislerimiz, müdürlerimi-
zin hepsi bu tecrübelerini de kardeşlerine 
yansıtacaklardır. Çünkü bu ülke bizim, bu 
insanlar bizim.’’

Erdoğan, bugün her zamankinden daha 
fazla huzura, mutluluğa, birliğe, beraberli-
ğe, ülkede gerilimin ve bu tür sıkıntıların 

olmaması için dayanışmaya ve yardım-
laşmaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. 
TEYEV’in de bu adreslerden biri olduğunu 
kaydeden Erdoğan, vakfın emniyet men-
suplarının yetim yavrularını eğitmek sure-
tiyle geleceğe hazırlamada ciddi bir görevi 
yıllardır üstlenip götürdüğünü söyledi. 
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

‘‘Biz bir gerçeği hep birlikte tespit edeceğiz. 
Bizim dayanışmamız asla eksik olmamalı. 
Ve bu dayanışmayla birlikte inanıyorum 
ki emniyet teşkilatımız, bilişim teknoloji-
sinin gereklerini de çoğu kurumsallaşma 
süreci içinde en ileri derecede yakalaya-
cak. Sadece teknolojik imkanlar değil, 
aynı zamanda da binalarımıza, kurumla-
rımıza varıncaya kadar oralarda da yine 
yapılanmada modernleşmeyi yakalamak 
durumundayız. Yani bir vatandaşımız bir 
karakola, emniyet müdürlüğünün herhan-
gi bir birimine girdiği zaman, oraya ürkek 
olarak girmemeli. Çok rahat, huzurlu bir 
şekilde girmeli. (Acaba ben buraya girdi-
ğim zaman ne olacak) dememeli. Huzurlu 
girmeli ve ne düşünüyorsa onu orada çok 
rahatlıkla ortaya koyabilmeli. İnanıyorum 
ki, Türkiye buraya doğru yaklaşıyor. Çok 
fazla bir zamanımız kalmadı, bunu yaka-
layacağız.’’
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1’de 
yayınlanan “Ulusa Sesleniş”ine, “Sevgili 
Anneler, babalar, nineler, dedeler, değerli 
gençler ve sevgili yavrular... Hepinizi say-
gıyla ve muhabbetle selamlıyorum” diye-
rek başladı. 

Geçen ay olduğu gibi, bu ayın ilk cuma ge-
cesinde de hükümetinin icraatını, yaptık-
larını, yapmayı düşündüklerini, projeleri-
ni anlatmak istediğini kaydeden Erdoğan, 
geçen ayki konuşmasında, paylaşmak iste-
diği pek çok icraat ve projeleri olduğunu, 
ancak gerek zaman darlığı, gerekse araya 
giren bazı aslı astarı olmayan söylentiler 
ve yapay konular yüzünden bunların hep-
sini anlatmaya fırsat bulamadığını söyledi-
ğini bildirdi. 

Başbakan Erdoğan, bu ayki konuşmasın-
da, ağırlığı son bir ay içinde gerçekleş-
tirdikleri somut işlere vermek istediğini 
belirterek, şöyle konuştu:

“Hepinizin bildiği gibi, hükümetimiz var 
gücüyle halkımızın iş ve aş sorununu çöz-
meye çalışırken, Türkiye’nin neredeyse 
kangren olmuş hastalıklarını iyileştirmek 
için atılması gereken adımları tereddütsüz 

atarken, alınması gereken cesur kararları 
gözünü kırpmadan alırken, rahatları ka-
çan, hesapları şaşan, tezgahları bozulan, 
avantaları kesilen bazı çıkar çevreleri, 
yine o bildiğiniz oyunları sahnelemeye 
ve Türkiye’de hızla tesis edilmekte olan 
güven ve istikrar ortamını sabote etmeye 
yeltendiler. Ama gördüğünüz gibi, artık 
bu oyunlar tutmuyor. Artık Türkiye’de 
herkes, neyin ne olduğunu apaçık görüyor. 
Çok yakında, iyi tarif edilmemiş bir ticari 
sır kavramıyla veya bazı eski bürokratların 
bilgi ve belge akışını önleme çabalarıyla 
önü kesilmek, eli kolu bağlanmak istenme-
sine rağmen, Meclis Yolsuzlukları Araştır-
ma Komisyonu çalışmalarını tamamladığı 
zaman, çevrilen dolaplar, üstü örtülen pis-
likler, bu milleti ele güne böylesine muh-
taç eden vurgun ve talanlar ayan beyan 
gün ışığına çıkartılınca ve bunların hesabı 
tek tek sorulmaya başlanınca, kimlerin 
ortalığı neden bulandırmak istedikleri 
daha iyi anlaşılacak. Ve bakın şimdiden 
söylüyorum: 

Ne yaparlarsa yapsınlar, ortalığı karıştırıp, 
suyu bulandırıp, paçalarını kurtarmak 
için ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu hesabı 
mutlaka soracağız.”

Ulusa Sesleniş

Ankara | 06 Haziran 2003
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Başbakan Erdoğan, geçen ayki konuşma-
sında, üzerinde spekülasyon yapılan ve 
insafsızca çarpıtılan orman vasfını kaybet-
miş arazilerin satışı konusuna kısaca de-
ğindiğini anımsattı. Erdoğan, kamuoyun-
da kısaca 2B olarak bilinen ve bazılarının 
insafsızca “Orman arazilerini yağmaya ve 
talana açacak” dedikleri yasal düzenleme-
nin aslında ne olduğunu ve bundan 22 
sene önce 12 Eylül askeri idaresi zama-
nında yapılan Anayasal bir düzenleme ile 
yaklaşık 500 bin hektar arazinin bilim ve 
fen bakımından orman arazisi olma vasfı-
nı kaybettiğinin belirlendiğini ve bunların 
tekrar ağaçlandırılmasının, orman haline 
dönüştürülmesinin mümkün olmadığını 
anlattığını kaydetti. Bu arazilere, imarsız, 
plansız, izinsiz, kanunsuz tam 400 bin 
yapı, hatta devlet binaları kurulduğunu, 
altyapı, su, elektrik, doğalgaz hizmetleri 
götürüldüğünü, artık buraları yıkamaya-
caklarını, boşaltamayacaklarını söylediği-
ni ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bütün bu gördüğünüz yapılarda oturanla-
rın, işyeri açanların, hatta bizzat bazı kamu 
kuruluşlarının, 22 yıldır doldurulmayan 
yasal boşluk sebebiyle, işgalci durumunda 
olduklarını, Anayasa’nın 170. maddesinin 
de buraları, sadece orman köylülerine, 
tahsis edebilirsin, üçüncü şahıslara sata-
mazsın dediğini, halbuki, bugün bu bölge-
lerde bırakın orman köylüsünü, üçüncü 
şahısların bile kalmadığını, bizim de hü-
kümet olarak getirdiğimiz düzenlemeyle, 
bu arazileri, yani hukuken devlet malı olan 
bu arazileri, şu anda işgalci durumunda 
olan kişi ve kuruluşlara rayiç bedeller üze-

rinden satarak, bunu hazineye gelir kayde-
deceğimizi, bu düzenlemeyle, yıllardır bu 
araziler üzerinde fiili işgalci konumunda 
yaşayan insanların, alacakları tapu ve 
ruhsatlarla yasal çerçeve içinde mülk edin-
miş olacaklarını, bu düzenlemeyle, bizim 
hesaplarımıza göre devlet kasasına 20-25 
milyar dolarlık, bir ek kaynak aktarılmış 
olacağını, bu kaynağın önemli bir bölümü-
nün, gerçek orman köylülerinin refahı ve 
gerçek orman alanlarının geliştirilmesi ve 
muhafazası için kullanılacağını, İdari yar-
gıdaki onbinlerce davanın böylece hukuki 
bir çözüme kavuşturulacağını uzun uzun 
anlatmış ve sormuştum: Şimdi bunun 
neresi orman talanı, Bunun neresi orman 
yağması?

Ama işte hepiniz görüyorsunuz: sanki bun-
ları bu kadar açık anlatmamışız gibi, hala 
birileri kalkıp orman talanından, orman 
arazilerinin peşkeş çekilmesinden dem vu-
rabiliyorlar... Üstelik şimdi bu yalanlarına 
bir de kuyruk ekleyip sadece ormanları 
değil, doğal SİT alanlarını da talana açaca-
ğımızı yaymaya çalışıyorlar.”

Başbakan Erdoğan, bu konunun aslını ve 
doğrusunu kısaca özetleyip,asıl konuları 
olan, yani son bir ay içinde yaptıkları işle-
re, icraatlarını anlatmak istediğini bildirdi. 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bakınız, bu meselenin aslı, esası şudur: 
Mevzuatımızda tarihi, arkeolojik, çevre 
koruma alanları için kriterler belirlenmiş 
olmasına rağmen “doğal SİT alanları” 
için objektif kriterler belirlenmemiş ve 
bu belirsizliğe rağmen, özel mülkiyete ait 
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bazı alanlar da doğal SİT alanı olarak ilan 
edilmiş. Bunlar için Batı’da olduğu gibi 
‘Koruma Amaçlı Kullanma Planları’ da 
yapılmamış, yalnız, bizden önceki hükü-
met döneminde bir düzenleme yapılmış 
ve denmiş ki: ‘Arazisi doğal SİT alanı ilan 
edilen kişi veya kuruluşlar değer tespiti 
yaptırsın. Bu değer üzerinden kendilerine 
hazine arazisi verilsin, yani o doğal SİT 
alanları aynı değerde hazine arazileriyle 
takas edilsin. ’

Bunun üzerine, pek çok kişi, kendi arazi-
sine yüksek değer tespiti yaptırıp Hazine 
arazilerini ucuza kapatmak için sıraya 
girmiş... Şimdi biz diyoruz ki: Doğal SİT 
alanını Koruma Kurulları gözetiminde, 
özel mülkiyete konu olan bu doğal SİT 
alanlarında, dokuyu zedelemeden koruya-
cak bir yüzde üzerinden kullanım hakkı 
tanıyalım ve Hazine üzerindeki bu baskıyı 
kaldıralım. İşte doğal SİT alanları yağma-
ya açılıyor yalanının ardındaki gerçek de 
bu...”

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ve 
çocukların geleceği bakımından hayati 
önem taşıyan ve bu nedenle hükümetinin 
en öncelikli konularından biri olan bir 
hususun da Avrupa Birliği’ne (AB) tam 
üyelik çalışmalar olduğunu ifade etti. 
Erdoğan, “Yılların ihmali, yanlış uygula-
maları ve hatta söylemeye dilim varmıyor, 
ama ‘uyutma politikaları’ yüzünden, önce 
Yunanistan’ın, şimdi de eski Demirperde 
ülkelerinin gerisine düştüğümüz Avrupa 
Birliği sürecinde, kırk yıllık bir gecikmeyi 
telafi edebilmek için nasıl yoğun bir gayret 
içinde olduğumuzu hem aziz milletimiz, 

hem de Avrupa Birliği’ndeki muhatapları-
mız görüyor ve takdir ediyor” diye konuş-
tu. 

Erdoğan, AK Parti olarak iktidarı devral-
dıkları gün, bir ilke imza attıklarını ve hü-
kümetinin ilk bir ayda, ilk üç ayda, ilk altı 
ayda, ilk bir yılda yapmayı planladıklarını 
Acil Eylem Planı başlığıyla programlayıp 
kamuoyuna deklare ettiklerini kaydetti. 
Kamu Yönetimi Reformu, Ekonomik Dö-
nüşüm Programı, Demokratikleşme ve 
Hukuk Reformu, Sosyal Dönüşüm Refor-
mu olmak üzere dört temel üzerine oturan 
Acil eylem Planı’nda toplam 205 faaliyet 
yer aldığını ve bunların tümünün belirli 
bir takvime bağlandığını söyledi. 

Ekonomik Dönüşüm Programı kapsa-
mında ise vergi politikaları, harcama 
politikaları, mali piyasalar, özelleştirme, 
reel sektör, doğrudan yabancı yatırımlar, 
ihracat, enerji, madencilik, ulaştırma, tu-
rizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde 
olmak üzere toplam 91 faaliyet, Sosyal 
Politikalar kapsamında, gelir dağılımında 
adaletin sağlanması, işsizliğin önlenmesi, 
nitelikli eğitim, sağlıklı toplum, herkese 
sosyal güvenlik, kentleşme ve yerleşme 
konularında 45 faaliyet, Demokratikleşme 
ve Hukuk Reformu kapsamında ise toplam 
24 faaliyet yer almaktadır.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılı 
için belirlenen yüzde 5’lik büyüme, yüzde 
20’lik enflasyon hedefine ulaşılmasının 
hayal olmadığını belirterek, “Yeter ki bu 
huzur, güven ve istikrar ortamının kıyme-
tini bilelim, kendimize güvenelim. Türkiye 
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bugün daha iyi yoldadır, yarın çok daha 
iyiye gidecektir” dedi. 

Başbakan Erdoğan, bugüne kadar Başba-
kanlığa bağlı ve Başbakanlıkla ilgili kuru-
luşların icracı bakanlıklara bağlanması, 
bakanlık sayısının azaltılması, lojmanların 
kira bedellerinin rayiç düzeye çekilmesi, 
mali milat uygulamasının kaldırılması, 
kamu yatırım programının etkinleştiril-
mesi gibi 14 faaliyetin yer aldığı 1 aylık 
faaliyetlerden, 13’ünün tamamen, makam 
aracı kullanımına sınırlama getirilmesi 
faaliyetinin ise amacı yönünden büyük 
ölçüde gerçekleştirildiğini kaydetti. 

Kamu hizmet binası yapımı ve makam-
hizmet aracı alımının durdurulması, ver-
gi barışının hayata geçirilmesi, elektrik 
fiyatlarındaki TRT payının azaltılması 
gibi 25 faaliyetten oluşan 3 aylık faali-
yetlerden 19’unun tamamen, 5’inin ise 
büyük ölçüde gerçekleştirildiğini ifade 
eden Erdoğan, üniversite yerleştirme sis-
teminin fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesini öngören faaliye-
tin, ÖSYM’nin yeniden yapılandırılması 
kapsamında gerçekleştirilmesinin plan-
landığını anlattı. 

Başbakan Erdoğan, ilk l ay ve 3 aylık faali-
yetlerin daha çok idari işlemle gerçekleş-
tirilebilecek faaliyetler olmasına rağmen, 
6 ay ve daha uzun süreli faaliyetlerin, ya-
pısal değişim öngören siyasal uzlaşma ve 
kararlılıkla anayasal ve yasal değişiklikler 
gerektiren belirli bir silsile içinde yapılma-
sı gereken faaliyetler olduğuna işaret etti. 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“6 aylık 38 faaliyetten, vergilerin tahsilat 
süresinin kısaltılması, çalışanların ta-
sarruflarını teşvik fonu tasfiyesi ile ilgili 
esasların belirlenmesi, esnek çalışma bi-
çimlerini düzenleyen mevzuat değişikliği 
yapılmasını da kapsayan 6’sı tamamen 
gerçekleştirilmiş olup, 7’sinin süresinde 
gerçekleştirilmesi açısından herhangi bir 
sorun görünmemektedir. Ancak, diğer fa-
aliyetlerin gerçekleştirilmesi için önemli 
mesafeler alınmış olmasına rağmen, ör-
neğin gerekli düzenlemenin zamanında 
yasalaşmasının gecikmesi gibi, faaliyetle-
rin süresinde gerçekleştirilmesinde bazı 
gecikmeler olabileceği görülmektedir.12 
aylık 73 faaliyetten, yeni bir Türk Ceza Ka-
nunu Tasarısı hazırlanmasını ve Adli Tıp 
Kurumu’nun çağın ihtiyaçlarına göre ye-
niden yapılanmasını öngören 2’si, süresin-
den önce gerçekleştirilmiş, birçok faaliyet 
için yasal altyapı tamamlanma aşamasına 
gelmiştir.”

Başbakan Erdoğan, bir yandan başta işsiz-
lik olmak üzere Türkiye’nin temel sorun-
larını çözmek için Acil Eylem Planı’nda 
yer alan temel ve acil konularla ilgili 
çalışmaların sürdüğünü, bir yandan da 
hükümet olarak, gerek komşularla, gerek 
müttefiklerle gerekse Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı ülke ve kuruluşların temsil-
cileriyle, çok yoğun bir diplomasi trafiği 
yürüttüklerini bildirdi. Son bir ay içinde 
Romanya Başbakanı Adrian Nastase, Mol-
dova Gökoğuz Başkanı Tabunşciç, İtalya 
Başbakanı Silvio Berlusconi, Pakistan Baş-
bakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı 
Roa Sıkandar, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Arnavutluk Cum-
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hurbaşkanı Alfred Moisiu, Bosna-Hersek 
Bakanlar Kurulu Başkanı Adnan Terziç, 
Malezya Kültür Sanat ve Turizm Bakanı 
Dato Paduko Fadzi, Kanada Dışişleri Bakanı 
Bill Graham, Moldova Başbakanı Tarlev’in 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, 
ayrıca, başta Başbakan Yardımcısı ve Dı-
şişleri Bakanı Abdullah Gül olmak üzere, 
bazı bakanların gerek Ankara’da, gerekse 
yurtdışında yabancı meslektaşlarıyla sık 
sık bir araya gelerek Türkiye’nin dünyaya 
açılmasına çok olumlu katkılarda bulun-
maya devam ettiklerini ifade etti. 

Recep Tayyip Erdoğan, özellikle öğrencileri 
ve velileri ilgilendiren iki projeleri olduğu-
nu da dile getirerek, bunlardan birincisinin 
10 bin yoksul öğrencinin özel okullarda 
okutulması projesi olduğunu bildirdi.”Milli 
Eğitim’le ilgili ikinci projemiz de ilköğretim 
öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtılması pro-
jesidir. Bu proje kapsamında Milli Eğitim 
Bakanlığımız 2003-2004 eğitim öğretim 
döneminden itibaren ilköğretimde okuyan 
10 milyon 107 bin 684 öğrenciye bedava 
ders kitabı verecek” dedi. 

Başbakan Erdoğan, ciddi bir kaynak sıkın-
tısı çeken eğitim sistemini bir nebze rahat-
latabilmek için sanayi tesisleri arasında 
kalmış, meskun mahal olmaktan çıkmış, 
binası itibariyle değerli ama, tescilli tarihi 
eser olmayan okulları ekonomik bir şekilde 
değerlendirerek eğitime yeni katkı sağla-
mayı planladıklarını da kaydetti. 

Bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilme-
sinin, Türkiye’de kalkınma ve refah hamle-
sinin başarıya ulaşabilmesine ve dolayısıy-

la sağladıkları güven ve istikrar ortamının 
muhafazasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu 
dile getiren Erdoğan, bu güven ve istikrar 
ortamının hemen daha başında olmaları-
na rağmen, bütün ekonomik göstergelerde 
çok olumlu bir hareketlenme başladığını 
kaydetti. Erdoğan, bu olumlu göstergeler-
den bazılarını mukayeseli rakamlarla özet-
lemek istediğini belirtti.2002 yılının ilk üç 
ayında 56.188 otomobil üretildiğini, bu ra-
kamın 2003’ün ilk üç ayı itibariyle 69.277 
olduğunu anlatan Erdoğan, 2002’de, ilk 
üç ayda bir milyon 342 bin 582 beyaz eşya 
üretildiğini, bu rakamın ise 2003’ün ilk üç 
ayında bir milyon 726 bin 665 olarak ger-
çekleştiğini ifade etti. 

Başbakan Erdoğan, 2002’nin ilk üç ayında 
imalat sanayinde üretimin yüzde 4,4 art-
tığını anımsatarak, bu yılın ilk üç ayında 
aynı sektörde bu rakamın yüzde 8.7’ye 
yükseldiğini kaydetti. İmalat sanayi kapa-
site kullanım oranlarında olumlu gelişme-
ler bulunduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“2002’nin ilk üç ayında yüzde 73.5 olan 
kapasite kullanım oranı, 2003’ün ilk üç 
ayında yüzde 75.3 olarak gerçekleşmiştir. 
Daha da önemlisi, iç talepte bir canlanma 
görülüyor. Mesela, 

2002’nin ilk dört ayında 11 bin 726 oto-
mobil satılmıştı, 2003’ün ilk dört ayında 
ise 31 bin 757 otomobil satıldı.2002’nin 
ilk üç ayında 496 bin 466 adet beyaz eşya 
satılmıştı, 2003’ün ilk üç ayında 594 bin 
510 adet beyaz eşya satıldı. Peki yatırımlar 
ne durumda? İşte rakamlar: Ocak-Mart 
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2003 döneminde yatırım malı ithalatı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüz-
de 28.2 oranında arttı. Aynı dönemde, 
verilen teşvikler ise tam 3.7 kat arttı. İh-
racattaki rakamlara baktığımızda da aynı 
şekilde olumlu bir trendi yakaladığımız 
görülüyor.2002’nin ilk beş ayında gerçek-
leşen ihracat 13.4 milyar dolardı, 2003’ün 
ilk beş ayında gerçekleşen ihracat 17.9 
milyar dolar.”

Başbakan Erdoğan “kronik sorun” olarak 
nitelendirdiği enflasyon konusunda de-
ğerlendirmeler yaparken, Irak savaşının 
yol açtığı belirsizlik ortamına, petrol fiyat-
larındaki yüksek artışa rağmen tüketici 
fiyatları endeksinin Ocak-Nisan dönemin-
de, geçen yılın aynı döneminin altında, 
yüzde 10.4 olarak gerçekleştiğini kaydetti. 
Yıl sonu enf lasyon hedefinin yüzde 20 
olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Ekonomide güvenin tesis edildiğinin en 
somut kanıtlarından biri de borçlanma 
maliyetimizdir.2002 Ocak-Mayıs döne-
minde iç borçlanma yıllık bileşik faiz 
oranı yüzde 66.1 idi.2003’ün Ocak-Mayıs 
döneminde bu oran yüzde 55.5’e, 2003 
Mayısı’nda yüzde 51’e düşmüştür. 

Dalgalı Kur Sistemi içinde dolar fiyatı pi-
yasada oluşmaktadır. Ve burada da güven 
algılaması çok önemlidir.2001 yıl sonunda 
bir milyon 439 bin 567 lira olan dolar, 
2002 yıl sonunda bir milyon 634 bin 501 
liraya çıkmışken, 28 Mayıs 2003’te bir 
milyon 442 bin 483 lira üzerinden işlem 
görmüştür. Buna paralel olarak mevdu-

atlarda yabancı paranın payı azalmakta, 
Türk lirasının payı ise artmaktadır. Kredi-
ler içinde dönüşsüz olanların payı da hızla 
azalmaktadır. Kasım 2002’de kredilerin 
yüzde 33.3’ü dönüşsüzdü, Mayıs 2003 
itibariyle bu oran yüzde 26.1’e düşürüldü. 
Bütün bu rakamlar da gösteriyor ki yanı 
başımızdaki savaşın olumsuz etkilerine ve 
istikrar ortamını zedelemeye çalışanların 
gayretlerine rağmen 2003 yılı için belirle-
diğimiz yüzde 5’lik büyüme, yüzde 20’lik 
enflasyon hedefine ulaşmamız hayal de-
ğildir. Yeter ki bu huzur, güven ve istikrar 
ortamının kıymetini bilelim, kendimize 
güvenelim.”

Başbakan Erdoğan, sözlerini, “Türkiye’ye 
güveniniz, devletinize güveniniz, hükü-
metinize güveniniz, kendinize güveniniz. 
Şunu hiç unutmayınız: Bu devlet sizin dev-
letinizdir, bu hükümet sizin hükümetiniz-
dir. Kendinize güveniniz. Türkiye bugün 
daha iyi yoldadır. Türkiye yarın çok daha 
iyiye gidecektir” diye tamamladı. 
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Sevgili denizci dostlarım… değerli basın 
mensupları… Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Türkiye’nin önünü göremediği, herkesin 
ve her kesimin gelecek endişesinin had 
safhaya çıktığı günlerden bugünlere gel-
dik. Allah’a şükürler olsun ki, son hafta-
larda her gün birkaç açılışa katılıyor ve 
her gün yeni heyecanlar yaşıyoruz. Bir 
ayağımız her zaman Ankara’nın dışında. 
Bazen aynı günde 3- 4 ayrı açılış gerçekleş-
tiriyoruz. 

Özellikle iş dünyasındaki hareketlilik ve 
dinamizm gelecek için duymamız gereken 
umutlarımızı her geçen gün biraz daha 
güçlendiriyor. Her sektörde çalışan insa-
nımızın gözünün parlaması, her gün biraz 
daha önümüzü görecek hale gelmeniz 
bizim de azmimizi, sizlere hizmet aşkımızı 
tazeliyor. 

Sizlerle birlikte olmaya, taleplerinizi din-
lemeye azami çaba sarf ediyoruz. Zira her 
yerde söylediğim gibi biz sizler için varız. 
Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Deniz Ticaret Odaları Konsey 
Toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. 

Ve bugün aynı zamanda Deniz Ticaret 
Odamızın Yeni Meclis Toplantı Salonunun 
açılışını da yapacağız. 

Hepinizin yakinen bildiği gibi ben denizci 
bir aileden geliyorum. İnsanların dünyayı 
ve hayatı kavramasında geldikleri yerin, 
dinledikleri öykülerin ve ailelerinin etkisi-
nin büyük olduğunu sanıyorum. Denizci-
lik benim gözümde her zaman gözü ileride 
olmak ve hep ufukları taramaktır. Hep 
uzaklara bakmalı ve hiçbir zaman ufuklar-
dan gözümü ayırmamalıyız. 

Yaşadığımız dünyanın üçte ikisi deniz ve 
okyanuslardan ibaret olduğuna ve ülkemiz 
üç tarafından denizlerle çevrili olduğuna 
göre bizler karaya mahkum değiliz. Bunu 
en iyi sizler biliyorsunuz ama ne yazık ki, 
bizler eşsiz imkanlara sahipken uzun yıllar 
dünyaya kapalı kaldık. Birikmiş sorunları-
mızın kaynağında da dünyaya kapalı oldu-
ğumuz günlerin etkisi var. 

Değerli dostlarım…

Türkiye’nin özeti olan İstanbul’u yönettiği-
miz günlerden sizlerin mesel elerine ne ka-
dar yakınlık duyduğumuzu biliyorsunuz. 

TOBB Deniz Ticaret Odaları 
Konsey Toplantısı

İstanbul | 07 Haziran 2003
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Bu binanın sektöre kazanılması için gös-
terdiğim çabaları dün gibi hatırlıyorum. 
Geçtiğimiz hafta TOBB Genel Kurulu’nda 
yaptığım konuşmada da değindiğim üzere 
tüm sektörler için sorunlara acil çözümler 
bulabilmek üzere 5 bakan arkadaşımızdan 
oluşan bir kurul kurduk. 

TOBB’un koordinasyonu altında çalışan ve 
kısaca E. S. D. K. adını verdiğimiz bu kurul 
6 Nisan 2003 Pazar günü Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımızda, Maliye Bakanımız Kemal 
Unakıtan, Hazineden sorumlu Devlet Ba-
kanımız Ali Babacan, Ulaştırma Bakanımız 
Binali Yıldırım, o günkü Turizm Bakanı 
Güldal Akşit, üst seviyedeki ilgili bürokrat-
lar T. O. B. B. Başkanımız Sayın Rıfat Hisar-
cıklıoğlu ve ekibi ile Deniz Ticaret Odası 
yöneticilerinin katıldığı ve 3 saati aşan bir 
toplantı yaparak sektörün tüm sorunlarını 
ele almışlardır. 

Bu toplantının sonuçları, tamamlanan işler 
ve alınan kararlar 1 Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramında ilgili Bakan arkadaşı-
mız tarafından açıklanacaktır. Biz iktidara 
gelmeden önce bugüne kadar gelen tüm 
hükümetlerden farklı olacağımızı ilan ettik. 
Kendi heyecan ve enerjimizi çalışmak ve 
üretmek isteyen herkesle paylaşacağımızı 
söyledik. Bunu bugün burada tekrarlıyo-
rum. 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, popülist po-
litikalara tenezzül etmeyeceğiz. Hiçbir şey 
ülkemizin sorunlarını toptan görmemiz-
den ve bu sorunlara çözüm üretmemizden 
daha önemli değildir. Amacımız halkımızın 
refahı ve mutluluğudur. Son hedefimiz 

Türkiye’nin gücünü ve itibarını yükselt-
mektir. Denizcilik sektörünün de yıllardır 
ertelenen sorunlarını biz çözeceğiz. 

Parti programları incelendiğinde hedefler 
arasına denizciliği alan tek parti biziz. Parti 
programımızda ilk hedef olarak yüklerimi-
zin en az % 50’sini Türk Bayraklı gemilerle 
taşımayı hedefledik. Kabotaj taşımacılığı-
mız neredeyse yok oldu. Kabotaj hakkını 
yasa ile vatandaşlarımıza tanımışız. Üstelik 
bunu her yıl 1 Temmuz’larda bayram ola-
rak kutlamışız. 

Gelin görün ki, kabotajda; Yük taşımacılığı-
nın % 3’ü deniz yoluyla yapılmaktadır. Peki 
Allah aşkına biz her yıl 1 Temmuz günü 
neyi kutlamış oluyoruz? Biz kabotaj taşıma-
cılığının önündeki engelleri kaldıracağız. 
Akaryakıttan alınan ağır vergi yükünü ka-
botajda kaldıracağız. Kabotajda liman hiz-
met tarifelerini indireceğiz. Liman hizmet 
tarifelerinin Türk lirası cinsinden alınması-
nı sağlayacağız. Ancak o zaman Kabotaj ta-
şımacılığını anlayacağız ve o zaman gerçek 
bayram kutlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülke ekonomisinin dünya ile eklemlenme-
si, yurt içindeki imkanların ve kaynakların 
herkese kolayca ulaşması öncelikle bu 
kaynaklara ve imkanlara ulaşabilmemize 
bağlıdır. Biliyoruz ki gelişmenin ve kal-
kınmanın en önemli kriterlerinden biri 
ulaşımdır. 15 bin kilometrelik karayolu 
ağından sonra demir yollarımız için dev 
adımlar atıyoruz. Aynı adımları havayolla-
rında ve deniz yollarında atacağız. 
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Yarın Ankara’da Ankara-İstanbul Hızlı-
Tren projesinin temelini atacağız. Böylece 
taşımaları hem demir yollarına ve hem 
de deniz taşımacılığına kaydırarak her 
yıl binlerce vatandaşımızın hayatına veya 
sakat kalmasına mal olan trafik canavarını 
da yeneceğiz. Yine Avrupa Birliği ile en-
tegre olmaya çalışan ülkemizde Kabotaj er 
yada geç kalkacaktır. Kendimizi buna ha-
zırlamalıyız. Bunun için Kabotajda görev 
yapan Koster filomuzun güçlendirilmesi 
için her türlü desteği vereceğiz. 

Hepinizin bildiği gibi ülkemiz Dış Ticare-
tinin % 85’ini deniz yoluyla yapmaktadır. 
Ancak bu taşımalardaki Türk Bayraklı 
Gemi oranını maalesef % 29’dur. Bu du-
rum gerçekten acıklı bir tablodur. Bu ne-
denle AK Parti olarak seçimler öncesinde 
açık ve net hedef koyduk. 

Öncelikli hedefimiz Türk Bayraklı gemile-
rin Türk yüklerini taşımadaki payının % 
50’ye çıkarmayı öngördük. Günümüzde 
takriben 8 milyon DWT’a düşmüş ve aynı 
zamanda yaşlanmış olan Türk Deniz Ti-
caret Filosunun acilen gençleştirilmesi ve 
kısa sürede 15 milyon DWT’a çıkarılması 
için gereken her türlü önlemi alacağız. 
Kamu kurumlarının alımlarını uzun vade-
li taşıma kontratlarına göre yapmalarını 
sağlayacağız. 

Gemi inşa sanayimizin önemi ortadadır. 
Son yıllarda gerek kapasite kullanımında-
ki artış gerekse ihracattaki başarılar her 
türlü takdirin üzerindedir. Burada sizlere 
bir müjde vermek istiyorum. Yıllardır 
denizcilik çevrelerince ağır eleştirilere 

hedef olan boğazlar trafik kontrol sistemi 
ve merkezini 01 Temmuz’da düzenleyece-
ğimiz büyük bir törenle ve tüm dünyadan 
davet edeceğimiz ilgililerle birlikte hizme-
te açacağız. 

Bunun yanında deniz turizmine ayrı bir 
önem vermekteyiz. Ülke turizminde % 
25’lik paya sahip olan deniz turizminden 
bugüne kadar yeterince yararlanamadığı-
mız çapıcı bir gerçektir. Oysa, ülkemize ge-
len her 100 turistin 80’inin gelme nedeni 
denizlerimiz ve kıyılarımızdır. Her türlü 
imkanın en mükemmel şeklinde bir arada 
olduğu ülkemiz; deniz turizm gelirini, 3 
milyar dolardan 10 Milyar Dolarlara çıkar-
mak şansına sahiptir. Bu konuyu gündemi-
mize aldık. En kısa zamanda koyduğumuz 
bu hedeflere ulaşmak için deniz turizm 
sektörünün önündeki engelleri aşacak uy-
gulamalara ve düzenlemelere hep beraber 
şahit olacağız. 

Değerli denizci dostlarım…

Üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesi 
olan ülkemizi mutlaka denizci bir millet 
yapacağız. Bunu başardığımız gün ülke-
mizin dövize yönelik bir ihtiyacı kalmaya-
caktır. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla yeni-
den selamlarken Sözlerimi Deniz Ticaret 
Odamızın yeni sloganı ile tamamlıyorum. 
“Denizci Ülke, Denizci Millet”. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türki-
ye İsrafı Önleme Vakfı’nca düzenlenen 
“Mikrokredi vasıtasıyla yoksulluğun azal-
tılması” konulu uluslararası konferansın 
açılışında yaptığı konuşmada, yoksullukla 
mücadelenin köklü tedbirler gerektirdi-
ğini ve burada köklü çözümler bulmak 
zorunda olduklarını söyledi. 

Yoksullukla mücadelenin ekonomik, kül-
türel ve sosyal yönleri bulunduğuna işaret 
eden Erdoğan, yoksullukla mücadele için 
toplumla devletin bütünleşmesinin şart 
olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Hükümet 
olarak görevimiz, yoksullukla etkin olarak 
mücadele etmek ve yaraları sarmaktır” 
dedi. 

Türkiye Israfı Önleme Vakfı 
Konferansı

İstanbul | 09 Haziran 2003
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Erdoğan’ın konuşması sırasında ifade ettiği 
“Biz Türkiye’ye sonsuz güveniyoruz” sözü-
nün ardından protesto gösterisi yaşandı. Er-
doğan, uyarılarına rağmen protestocunun 
salondan çıkarılmasının ardından, “Hanım 
kardeşimizin özelleştirmeye karşı çıkması, 
IMF’ye karşı çıkması, bu işi çok iyi biliyor 
olmasından kaynaklanmıyor. Tam aksine 
farklı bir galakside yaşamasından kaynak-
lanıyor” diye konuştu. Bu sırada salondan 
alkışlar yükselirken, salondaki bir kişi de, 
“Bu ülkede size güvenmeyeceksek, hiç kim-
seye güvenemeyiz” diye bağırdı. 

Başbakan Erdoğan alkışlar arasında konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Komünist dünya 
artık elindeki o hantal yapıyı tamamen terk 
etmiş, tüm fabrikalarını A’dan Z’ye özelleş-
tirmiştir. Bununla da istikrarı bulmaya baş-
lamışlardır. Ne yazık ki komünist dünyanın 
kalıntıları Türkiye’mizde var. Onlar tekrar 
sil baştan yapmak istiyor. Türkiye’nin oraya 
dönmesi mümkün değil. Artık biz devlet 
olarak ekonominin içinden çıkacak, denet-
leyen ve düzenleyen olacağız. Türkiye’deki 
müteşebbis ve yatırımcı ruhu desteklemek, 
engelleri kaldırmak için ne gerekiyorsa ya-
pacağız.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özelleş-
tirme programını kesinlikle devam ettire-
ceklerini ancak özelleştirmeye yeni kriter-
ler getireceklerini belirterek, “bu yüzden 
toplumun zayıf düşürülmek istendiği yeni 
alanlar meydana getirilmesin. Asla böyle 
bir oyunun içinde bulunulmasın” dedi. 

Erdoğan, “Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksul-
luğun Azaltılması” konulu uluslararası 

konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin yoksulluk ve yolsuzluk nede-
niyle yıllarca acı ve trajediler yaşadığını 
belirterek, şunları kaydetti:

“Toplumun gözünün içine baka baka bu 
ülkenin imkanlarını ve kaynaklarını he-
der edenler, şimdi toplumun göz önünde 
hesap vereceklerdir. Yalnızca siyasetçile-
rin hesap vermesiyle Türkiye’nin refaha 
ermeyeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Unutmamalıyız ki her işlenen suçun ta-
rafları vardır. Bizler üzerimize düşeni ya-
pacağız. Toplumda imkan sahibi olanların 
güçlerini birleştirerek sistematik projelere 
yönelmesi, devletin toplumun önünü 
açması ve sivil toplumun gücünü birleş-
tirmesi gerekiyor. Hükümet olarak gelir 
dağılımındaki adaletsizliği dikkate alarak 
toplumsal uzlaşıyı temin edecek şekilde 
ahlaki, hukuki ve meşru olmak kaydıyla 
toplumun bütün kesimlerinin adaletle 
kalkınması gerektiğini, buna olan inancı-
mız için adalet ve kalkınma kavramlarını 
temel kavramlar olarak kabul ediyoruz. Bu 
yüzden siyaseten varoluş gayemiz, adalet 
ve kalkınmadır, yoksullukla mücadeledir. 
Tüm çabamız ve gayretimiz Türkiye’nin 
adaletle kalkınmasını gerçekleştirmektir.”

Türkiye’nin fiziki ve insani sermayesiyle 
eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu ifade 
eden Erdoğan, “Biz Türkiye’ye sonsuz gü-
veniyoruz” dedi. Türkiye’deki müteşebbis 
ve yatırımcı ruhu teşvik edebilmek için 
ne gerekiyorsa onu yapacaklarını bildi-
ren Erdoğan, “Onun için ön açacağız, ön 
kesmeyeceğiz. Nerede bir tıkanıklık varsa, 
onu ortadan kaldırmak suretiyle yatırım-
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cımızın teşebbüs gayretini artıracağız” 
diye konuştu. Erdoğan, hükümet olarak 
milli gelirde kişi başına 1500 doların altı-
na olan illeri vergiden muaf tutmak, SSK 
primlerini asgariye indirmek ve yatırım-
cıya ücretsiz arazi verme gibi hedefleri 
bulunduğunu anımsatarak, bunun da yeni 
iş alanları doğuracağını vurguladı. 

Başbakan Erdoğan, 36 ilin bu ölçütler içi-
ne girdiğini, yakında bunu ilkeler bazında 
da yürürlüğe sokacaklarını bildirdi. Yeni 
istihdam alanları ile ülkenin fiziki geliş-
mesini sağlayacaklarını anlatan Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“IMF’ye karşı olabilirsin, saygı da duyarım 
ancak şunu bilmen lazım, IMF gelip bize 
yalvararak borç vermiyor. Affedersiniz biz 
gidip kuyruğa girdik, borcu biz aldık. Tabii 
ki IMF de kendisini sağlama alıyor. (Şunu 
şunu yapacaksın) diyor. (Yapmazsan ben 
sana bu parayı vermem) diyor. Şimdi sen 
borcunu ödersin, ödedikten sonra da de-
diğini yaparsın. Şu anda IMF’ye 20 milyar 
dolar borcun var.2004 yılı sonuna kadar 
koymuş olduğu programı da uygulamak 
zorundasın. Biz bütün bunlara rağmen 
belli bir mücadeleyle IMF yetkilileri ile 
oturuyoruz ve diyoruz ki sadece ekonomik 
gözlüklerle bu programa bakamayız. Biz 
sosyo-ekonomik gözlükle bu işe bakıyoruz. 
Bize anlayış gösterilsin diye mücadele edi-
yoruz. Bu sözleşmeyi 58 ve 59. hükümet 
yapmadı, ondan önceki hükümetler yaptı. 
Onun için kimse bize bunun hesabını sora-
maz. 2004’ten sonra borçlarımızı da inşal-
lah ödedikten sonra ondan sonraki süreç 
sorulabilir.”

Özelleştirme programını kesinlikle devam 
ettireceklerini ancak özelleştirmeye yeni 
kriterler getireceklerini belirten Erdoğan, 
“Bu yüzden toplumun zayıf düşürülmek 
istendiği yeni alanlar meydana getirilme-
sin. Asla böyle bir oyunun içinde bulunul-
masın” dedi. 

B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında mil-
li gelir bakımından 14 kat, en az gelir ile en 
yüksek gelir grubu arasında ise 11 kat fark 
bulunduğuna dikkat çekerek, hükümetin 
hayatın her alanında getirdiği dinamizmin 
meyvelerinin kısa zamanda alınarak toplu-
mun vicdanını karartan bu adaletsizliğin 
giderileceğini söyledi. Erdoğan, “Mikrok-
redi Vasıtasıyla Yoksulluğun Azaltılması” 
konulu uluslararası konferansın açılışında 
yaptığı konuşmada, yaşanan ekonomik 
krizlere rağmen devleti yönetenler ile halk 
arasındaki mesafe alabildiğince açıldığı 
halde, bugüne kadar sosyal patlamalar 
yaşanmamasında toplumsal dokunun sağ-
lam oluşunun, toplumsal dayanışmanın 
en üst düzeyde olmasının etkili olduğunu 
vurguladı. 

Başbakan Erdoğan, “Ne yazık ki Türkiye’yi 
bu günlere getirenler, bu durumu toplu-
mun bir zaafı olarak algılamış, toplumun 
en zayıf taraflarını beslemeyi ihmal etmiş-
lerdir. Daha açıkçası bugüne kadar siyaset 
toplumun zaafları üzerine yapılmıştır. İn-
sanların duyguları ise istismar edilmiştir. 
İktidarımız toplumun zaafları üzerinden 
siyaset yapmamaya kararlıdır” diye konuş-
tu. Başbakan Erdoğan, bugüne kadar özel-
likle yoksullukla mücadele konusunun bir 
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istismar alanı olarak toplumun önüne ko-
nulduğunu, kimilerinin bu sorunu devlet 
ile toplum ilişkilerinin zayıflatılmasında 
kullandığını belirtti. 

İnsanları üretim sürecine katan, iş ve mes-
lek sahibi olmalarını amaçlayan yeni ve 
çağdaş modellerin uygulanması gerektiği-
ni kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bunun için israfla mücadelede, haksızlık-
larla mücadelede herkese tek tek sorum-
luluk düşüyor. Türkiye’de sosyal devlet 
ilkesinin ne kadar yara aldığını, devlet ile 
toplum ilişkilerinin ne kadar zedelendiği-
ni biliyorsunuz. Bu yaraların faturasının 
çok ağır olduğunu biliyorsunuz. Bizler 
toplumsal vicdanın sesi olarak siyasete 
girdik ve başkalarınca kanatılan vicdani 
yaraları sarmak için de halkımızın verdiği 
destekle hükümet olduk. İnşallah adaletle 
kalkınma hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 
Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmaya 
devam edeceğiz.” 

Erdoğan konuşmasında, yoksulluğun zeka 
noksanlığı ya da tembellik gibi şahsi bir 
problem olmadığını, yapısal bir sorun olan 
sermaye yetersizliğinden kaynaklandığını 
vurguladı. Ülkenin toplam zenginleşmesi-
ni sağlamak için istihdam ve rekabet ka-
pılarının açık tutulması gerektiğini ifade 
eden Erdoğan, bu kapıların açıldığını ve 
Türkiye’nin yeniden kendine güvenini ta-
zelediğini belirtti.”Her gün yeni bir açılışla 
Türkiye’nin tıkanan yollarını açıyoruz” di-
yen Erdoğan, “Yoksullukla mücadele stra-
tejimizde yine topluma yaslanacağız” dedi. 

Türkiye’deki yoksulluğun kaynağında ada-
let duygusunun zedelenmesi,israfın ön-
lenmemesinin bulunduğunu dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama artık işadamları da bu yolun tıkan-
dığını, üretmeden, faiz ve para kazanma-
nın son tahlilde kendilerine mutluluk 
getirmediğini ifade etmeye başlamışlardır. 
Türkiye’de risk almadan, üretmeden, istih-
dam kapısı açmadan devletin malını deniz 
bilen zihniyet denizin bittiğini görmek 
zorundadır. Devletin malı deniz değildir, 
devletin malı -bu iyi bilinmelidir ki- mil-
letin malıdır.” Erdoğan, ülkedeki işletme-
lerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lere 
esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırma 
olanaklarının artırılması ve proje bazında 
kredi sisteminin geliştirilmesi gerektiğini, 
yabancı sermaye girişinin artırılmasının 
yanında ihracat potansiyelinin de artırıl-
masına yönelik tedbirler alınması gerekti-
ğini bildirdi. 

Erdoğan, İstanbul’un en zengin yüzde 
20’lik kesiminin toplum gelirinin yüzde 
64’ünü, yüzde 10’luk kesiminin yüzde 
52’sini aldığını, en zengin yüzde 5’inin ise 
gelirin yüzde 42’sini paylaştığını kaydet-
ti. En zengin yüzde 1’lik kesimin gelirin 
yüzde 29’una tek başına sahip olduğunu, 
bu durumun gelir dağılımındaki adaletsiz-
liği açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan 
Erdoğan, ülke nüfusunu oluşturan en alt 
yüzde 40’lık kesimin ise milli gelirden yüz-
de 13.5’luk pay aldığına işaret ederek, en 
zengin yüzde 20’lik kesimin milli gelirden 
aldığı payın en fazla olduğu ülkeler sırala-
masında, en geri ülkeler arasında yer alan 
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Türkiye’nin 92 ülke arasında 26. sırada 
bulunduğunu belirtti. 

Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında milli 
gelir bakımından 14 kat, en az gelir ile en 
yüksek gelir grubu arasında ise 11 kat fark 
bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, hükü-
metin hayatın her alanında getirdiği dima-
nizmin meyvelerinin kısa zamanda alınarak 
toplumun vicdanını karartan bu adaletsizli-
ğin giderileceğini söyledi. Erdoğan, sorunlar 
ve çözümlerin birbirine bağlı olduklarını be-
lirterek, demokrasinin gelişmesi, temel hak 
ve hürriyetlere sahip olunması, ekonomik 
adaletin sağlanması, istihdamın, eğitimde 
fırsat eşitliğinin hiçbir zaman ekonomik 
bağımsızlıktan ayrı olmadığını kaydetti. 
Erdoğan, hükümetin acil eylem planı ve ilk 
uygulamalarının da sosyal yaraları sarmaya 
dönük olduğunu ifade etti. 

Başbakan Erdoğan, anayasada yer alan 
sosyal hukuk devletinin de tam olarak 
gerçekleştiğinin söylenemeyeceğini belir-
terek, çalışma hakkı, çalışma ortamının 
sağlanması, işsizliğe karşı koruma hakkı, 
sendikalara üye olma ve sağlıklı bir şekilde 
hayatını devam ettirme hakkının sağlan-
masının önemine işaret etti. Bunun için 
yoksul vatandaşların ihtiyacı olan küçük 
kredileri alabilmesinin yollarının iki gün-
lük toplantıda tartışılacağını ifade eden 
Erdoğan, “Yoksullukla ilgili sosyal destek 
yardımı yerine, insanların kendi işlerini 
yapmaları için şartlar oluşturulması işsiz-
liğe onurlu bir çözüm oluşturacaktır” dedi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yoksul-
lukla mücadele için düzenlenen toplantıya 

katılanlara da teşekkür etti. Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Prof. 
Aziz Akgül, Başbakan Erdoğan’a bir plaket 
verdi. Başbakan Erdoğan da toplantıya 
katılan mikrokredinin fikir babası Bang-
ladeşli Prof. Dr. Muhammed Yunus’un da 
aralarında bulunduğu katılımcılara birer 
teşekkür plaketi verdi. 
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TÜSİAD’ın değerli Başkanı ve değerli üyele-
ri… değerli misafirler… basınımızın değerli 
temsilcileri… Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. 

TÜSİAD İstişare Konseyi’nin toplantısı 
hayırlı olsun. Umuyorum ki, burada görü-
şülecek fikirler Türkiye’nin geleceği için yol 
gösterici olacaktır. Hemen etmeliyim ki size 
hitap etmekten çok sesinize kulak vermek, 
taleplerinizi, eleştiri ve uyarılarınızı almak 
istiyoruz. TÜSİAD Başkanı’nın ekonomi-
den ziyade konuşmasını dış politika ağır-
lıklı bir zemine oturtması da gösteriyor ki, 
önceliklerimiz aynıdır. Artık küreselleşen 
dünyada ekonominin gerçekleri siyasetin 
ve diplomasinin belirleyicisi olmuştur. Dev-
letler arası ilişkiler ve uluslar arası hukuk 
ekonomi temelinde şekillenmektedir. 

Dolayısıyla AB sürecinin tamamlanması 
hedefi başta olmak üzere dünya ile ilişkile-
rimizde sizlere büyük sorumluluklar düşü-
yor. Bize düşen de ekonomimizi dünyaya 
açmak, üretimin, rekabetin, istihdamın 
önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. 
Tek görevimiz bu değildir ama bu asli gö-

revlerimizin birincisidir. Zira Türkiye’nin 
omurgası üretimdir, sanayidir, ihracattır, 
rekabettir, emek ve alın teridir. Bu yüzden 
taş üstüne taş koyan herkese hizmet edece-
ğimiz söylüyoruz. Bu yüzden sizleri dinliyo-
ruz. Bu yüzden Türkiye’nin içeride ve dışa-
rıda kaybettiği yılların telafisi için süratle 
koşuyoruz. Her gün ayrı bir şehirdeyiz, her 
gün yeni bir açılıştayız. Özel sektörün can-
lanması, dış piyasalarda ülkemize duyulan 
güvenin artması umutlarımız tazeleniyor 
ve güvenimizi artırıyor. Türkiye’nin her 
tarafında, her şehrinde sivil toplumla, özel 
sektörle bir araya geliyoruz. Siyasi irade ola-
rak yakaladığımız büyük heyecan dalgasını 
sizlere taşımaya çalışıyor, sizin heyecanını-
zı paylaşmaya özen gösteriyoruz. 

Kısa süre önce Türkiye Odalar ve borsalar 
Birliğimizin kongresinde söylediğim bir 
cümleyi burada tekrarlıyorum: Şikayetleri-
nizi, taleplerinizi biliyoruz, eleştirilerinizi 
dinliyoruz. Hükümet olarak, Ankara’ya, 
devlet dairelerine hapsolmuyoruz, olmaya-
cağız. Türkiye’nin fotoğrafına bir bütünlük 
anlayışı içinde bakıyoruz. Bütün zeminler-
de aynı dili kullanıyoruz ve aynı hedeflere 

TÜSIAD Yüksek Istişare  
Konseyi Toplantısı

İstanbul | 11 Haziran 2003
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vurgu yapıyoruz. Yegane hedefimiz ülkemi-
zi adalete ve kalkınmaya kavuşturmaktır. 
Bunun için azmimiz, enerjimiz ve siyasi 
irademiz var. Türkiye’nin gelişme, büyüme 
ve adaletle kalkınma heyecanını kamçılaya-
cağız. Bunun için bütün dünya ülkeleri ile 
konuşuyor ve etkin bir dış politika yürütü-
yoruz. 

Sizlerden ricam lütfen bu olumlu güven 
ve istikrar ortamına katkı sağlayınız. Biz 
kötümserliğe prim vermiyoruz, vermeye-
ceğiz, siz de bu ülkenin sanayicileri olarak 
kötümser senaryolara prim vermeyiniz. 
Bakınız ekonominin dünyaya açılması için 
yoğun çaba harcıyoruz. Allah’a şükürler 
olsun çıtayı yükseğe koyduk ve kısa sürede 
Türkiye’nin itibarını yükselttik. Avrupa Bir-
liği standartlarına kavuşturmak için azami 
çaba sarf ediyoruz. Fedakarlıklara kendi 
inisiyatif lerimizden başlayarak sarsılan 
dengeleri yerli yerine oturtmaya çalıştığı-
mızı görüyorsunuz. Bizler bu yola çıkarken 
Türkiye’yi yıllarca ertelenmiş özlemlerine 
kavuşturacağımızı söylemiştik. Türkiye’nin 
imkanlarının, yetişmiş insan gücünün, 
ekonomik potansiyelimizin bize yeter ol-
duğunu söylüyoruz. İşte Türkiye, geçmişin 
ağırlıklarını, kötürüm zamanların ataletini 
süratle terk ederek istikrar içinde rotasına 
girmiş bulunuyor. Ekonominin bütün gös-
tergeleri doğru yolda yürüdüğümüzü is-
patlıyor. Enflasyonda yüzde 20, büyümede 
yüzde 5 hedefimizi tutturacağız. 

Değerli sanayiciler…

Siyasetimizin ana ekseni millet olacak, 
Türkiye’nin kazanması olacaktır dedik. 

Şimdi biz Türkiye’nin daralan yollarını 
açmakla meşgulüz. Sadece belli kesimlere 
değil, toplumun tüm kesimlerine kulak 
veriyor, herkesle aynı dili konuşuyoruz. 
Türkiye’nin birikmiş sorunlarını ve bu 
sorunların çözümü için yoğun bir görüş 
alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizin 
sorunlarına bir bütünlük içinde bakmaya 
özel bir önem veriyoruz. Bunu özellikle 
TÜSİAD zemininde vurgulamam gereki-
yor. Herkesin dikkatini ülke fotoğrafının 
bütününe çekmek istiyoruz. Fotoğrafın 
tamamını gözden kaçırırsak demokrasi-
den, adaletten, büyümeden fedakarlık ya-
pacağız. Devlet iç ve dış borç sarmalıyla 
boğuşurken 101 milyar dolar iç borç, 64 
milyar dolar dış borç yükü altındayken 
herkes kendi önceliklerini kabul ettirmeye 
çalışırsa kalkınma hedefimizi gerçekleşti-
remeyiz. 

Değerli sanayiciler…

Devlet ile toplum ilişkileri yaralandığında 
bu durum herkese bir fatura çıkaracaktır. 
İstiyoruz ki artık, sizlerin sesi ile devleti 
yönetenlerin sesi bütünleşsin. İstiyoruz ki 
artık, Ankara’nın gündemi ile Türkiye’nin 
gündemi aynı olsun. Bu yüzden, hiçbir ke-
simi ihmal etmeden bütün sektörleri aya-
ğa kaldırmak için sorunların kaynağına 
inmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, küreselle-
şen dünyada güçlü bir ülke olmanın yolu 
üretimdir, rekabettir, dünyaya açık olmak-
tır. Milletimizden aldığımız bu emaneti la-
yıkıyla taşıyacağız. Ve başarıyı sizlerle elde 
edeceğiz. Hükümetimiz kararlarını sadece 
Ankara’dan almayacak. 
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Evet, bizler toplumla, yani sizlerle birlikte 
düşünmeye, kararları halka rağmen değil 
sizlerle birlikte almaya azami dikkat edi-
yoruz. Zira önümüzde yılların birikmiş 
sorunları duruyor. Biliyorsunuz, biriken 
sorunlar en çok umutlarımızı, kendimize 
güveni zayıf latmıştır. Oysa sosyal doku-
nun yara almasından, adalet duygusunun 
zedelenmesinden ve insanların kendileri-
ne duydukları güvenin zayıflamasından 
daha kötü bir şey yoktur. Devlet ile toplum 
ilişkileri hükümetlerin Ankara’ya hapsol-
masından, zayıf ve iradesiz koalisyonlar-
dan dolayı zedelenmiştir. Sorunların kay-
nağına inmeye çalışıyoruz. 

Mevzuat kirliliği, hantal bir bürokrasi 
ile yorgun bir siyaset anlayışı birleşince 
Türkiye kötürüm hale gelmiştir. Müteşeb-
bisin önüne çözüm değil sorun konmuş-
tur. Bizler ise mazeret üretmeyeceğimizi 
söyleyerek işe koyulduk. AK Partinin tek 
başına iktidarıyla Türkiye engelli bir ülke 
olmaktan çıkıyor. Türkiye artık dünya 
devletleriyle eşit düzeyde buluşuyor ve ko-
nuşuyor. Bu olumlu gelişmeleri her alanda 
görüyorsunuz. Heyecanımıza ortak olma-
nızı istiyorum. Son günlerde Türkiye’nin 
her tarafından iş adamlarıyla bir araya 
geldim. Artık insanların gözlerinin parla-
dığını görüyorum. Özel sektöre büyük bir 
dinamizm gelmiş olması hükümet olarak 
bizim de moralimizi yükseltiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Şu gerçeği biliyorduk ama iş başına 
geldikten sonra daha doğrudan gördük 
ki;Türkiye’nin sorunları birbirine doğru-

dan bağlıdır. Dolayısıyla çözüm de birbiri-
ne bağlıdır. Siyaset ekonomiden, ekonomi 
siyasetten bağımsız değildir. Dış politika iç 
politikadan bağımsız değildir. Eğitimdeki 
haksız rekabet ticaretteki haksız rekabet-
ten bağımsız değildir. Haksızlık ve adalet-
sizlik bir alanda varsa her alana sirayet 
eder. Ticarette serbest piyasacı, eğitimde 
totaliter, hukukta demokrat olamayız. 
Onurunu yaraladığınız bir çıraktan, bir 
kalfadan, bir işçiden verimli olmasını, re-
kabet etmesini beklemeye hakkınız yoktur. 

Ekonomi, demokrasi, hukuk, adalet ve 
kalkınma hedefleri birlikte ele alınması 
gereken hedeflerdir. Herkes için demokra-
si, herkes için adalet, herkes için rekabet 
istemeliyiz. Mükemmel bir demokrasi 
zayıf bir ekonomiyle mümkün değil. Kal-
kınma ve büyüme de demokrasisiz olmaz. 
Sizlerden ricam eksik muhasebe yapma-
manızdır. Artık, sadece siyaset kurumunu 
eleştirerek bir yere varamayız. Eğer, ülke-
nin omurgası olarak sizler risk almadan, 
üretim heyecanı duymadan, istihdam 
kapısı açmadan büyümeyi hedeflerseniz 
vatandaşlık sorumluluğunuzu tam olarak 
yerine getirmiş olmazsınız. 

Bugün hâlâ devletçi ekonomiden şikayet-
lerimiz varsa bunda kendi payımızı hesap 
etmemiz gerekir. Tepeden tırnağa bir 
kirlenme, bir yolsuzluk ekonomisi yaşa-
nırken sizlerin sesi daha fazla çıkmalıydı. 
Karamsarlıkla mücadelede sizler daha 
çok ses vermelisiniz. Sorunlarımız birdir 
ve birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Sizin 
sorunlarınız işçi kesiminin sorunlarından 
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ayrı, işsiz milyonların sorunları sizinkiler-
den ayrı değildir. 

Değerli dostlarım…

Ülkemizin temel meselesi geçim sıkıntısı-
nı aşmaktır, üretimdir, istihdam sorununu 
çözmektir, büyümedir, kalkınmadır. Eko-
nomideki sorunları çözmek için güven ve 
istikrar lazımdır. Halkımız üzerine düşeni 
yapmış, demokratik kanalları açmış 3 Ka-
sımda güven ve istikrarın kapısını ardına 
kadar açmıştır. Bu millete müteşekkiriz, 
sizler de müteşekkir olunuz. Bütün kötüm-
serlik propagandalarına rağmen ağır bir 
krizden çıkarak güven zeminini sağlamlaş-
tırdık ve ekonomideki ağır kış mevsimini 
aştık. Artık geriye dönmeyelim ve sadece 
ileriye bakalım diyoruz. Güvenden sonraki 
en önemli vurgumuz istikrar oldu. İstikrar 
statüko değil, durgunluk değil, sanayici 
için, üretici için in önünü görebilmektir. 

İstikrardan hemen sonraki anahtar kav-
ramımız ise dinamizm olacaktır. Bu dina-
mizm de başlamıştır. Ama kötümserlikle 
işimiz var bizim. Yolsuzlukla mücadele 
eder gibi karamsarlıkla, kötümserlikle 
mücadele etmeliyiz. Bakınız kimsenin 
işini kimseye tarif edecek değiliz ama, 
halkın sevincini kursağında bırakmak, 
onun sevincine ortak olmamak, olumlu 
gelişmeleri gözden kaçırmak da sorumlu-
luk gerektirir. Sadece bir örnek vereceğim: 
Türkiye aylarca 1 Milyar doları konuştu. 
Sanki bütün kaderimizi değiştirecekmiş 
gibi konuşuldu, yazıldı. Geçtiğimiz haf-
ta sonu Ankara’da Türk özel sektörü ile 
İspanyol’dan bir konsorsiyuma 1.2 milyar 

dolarlık hızlı tren projesini hayata geçir-
dik. Peki sorarım, neden bu olumlu geliş-
me gelmesi muhtemel 1 milyar dolarlık 
kredi ya da hibe kadar haber değeri taşı-
mıyor dersiniz? Karamsarlığa alışmışız, 
alıştırılmışız. 

İşte o mecalsiz günlerden bugünlere gel-
dik. Evet gerçekçi olmalı, önümüzdeki 
zorlukları aşmak zorundayız. Bugün hala 
devlet büyük bir borç yükü ve yüksek faiz 
baskısı altındadır. Bu borcun çevrilmesi 
gerekiyor. Zaman içinde faizler düşürüle-
rek borcun eritilebilmesi, taşınabilir hale 
getirilerek ülke tasarruflarının yatırıma, 
üretime ve istihdama yönlendirilmesi la-
zımdır. İktidara geldiğimizde faizler yüzde 
70 civarındaydı bugün gelinen nokta ideal 
olmasa da biliyorsunuz, hala yüksek olsa 
da, faizler yüzde 50’nin altına düştü. Enf-
lasyonda da düşme eğilimi devam ediyor. 

Hepiniz iş adamısınız ve iyi biliyorsunuz. 
Toplumla devlet arasında ciddi bir mali 
çatışma vardı. Vergi Barışıyla bu çatışmaya 
son verdik. IMF başta olmak üzere herkes 
yanılgıya düştü. Eleştiri aldık ama sonun-
da gülen biz olduk ve 6.6 katrilyon liralık 
bir imkan oluşturduk. İşte güven ve istik-
rarın, pozitif enerjinin ekonomik hayata 
yansıması 

Değerli dostlarım…

Birlikte düşünmeye, teşebbüs hürriyetinin 
önündeki bürokrasi heyulasını eritmeye 
özem veriyoruz. Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey sembolik hale gelmişti, biz bu kurulu 
tam bir istişare kurulu haline getirdik. 
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Ekonomik ve Sosyal Danışma Kurulu’nu 
kurduk ve bugüne kadar 6 kez toplandık. 
Bakınız:

-Girişim sermayesi yeniden düzenlendi

-KOBİ piyasalarının kurulması ile ilgili yasal 
düzenleme yapıldı. 

-Şirket kuruluşu ve sermaye artırımındaki 
binde 2’lik pay binde 1’e indirildi. 

-Yatırım Teşvik Belgelerinin süreleri 1 sene 
uzatıldı. 

-Zirai ürün ihracatında borsa tecil beyanna-
mesi istenmesi şartı geri getirildi. 

-Enflasyon Muhasebesine 1 Ocak 2004 tari-
hinde geçiliyor. 

-Dampingli ithalatın önlenmesi konusunda 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat sağ-
landı. 

-Şirket kurmak için 19 bürokratik kademe-
den geçen işlem sayısı 3’e indirildi. Aynı ko-
laylıkları yabancı yatırımcılara da sağladık. 

-Türkiye’nin sanayi envanterini çıkarıyoruz. 
İstihdam sağlayan yatırımcıları ödüllendiri-
yor SSK primlerini indiriyoruz. Trabzon’da 
Dünya Ticaret merkezini açtık. 

-Ankara’yı İstanbul’a, Türkiye’yi Avrupa’ya 
bağlayacak olan hızlı tren projesini başlattık. 

15 bin kilometre bölünmüş yol projemi-
zi hayata geçirdik. 1500 doların altında 

gelire sahip olan illerimizin kalkınması 
için devrim sayılacak özendirici teşvikler 
getirdik. Keza aynı kolaylıkları yabancı 
yatırımcılara da sağladık. SSK ve Bağ-Kur 
primlerini yeniden yapılandırdık. İş Ka-
nununu yeniledik ve Çalışma Hayatımızın 
bir çatışma alanı olmaktan çıkması için 
gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Avru-
pa Birliği standartları için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak üzere parlamento-
muz tatilden feragat edecektir. 

Evet, radikal sayılacak bir şey söylüyorum: 
Teşebbüs hürriyetinin önünde Ankara’yı 
engel olmaktan çıkaracağız. Şekilci, gü-
vensiz, rekabete kapalı, ticari hızı hesapla-
mayan bürokrasiyi minimumum düzeye 
getiriyoruz. Tıkanan yolları, kanalları, 
kapı ve köprüleri açıyoruz. İşimizi hız ve 
süratle yapıyoruz. Bir örnek veriyorum. 
Trabzon’da Dünya Merkezi’nin açılışında 
Tarım Bakanlığına ait bir arazi istendi 
bizden. Hemen orada karar verdik ve 
buyurun dedik. Bu kadar. Gürbulak sınır 
kapısını açtık. Bu kapıyı Uluslar arası 
Nakliyeciler Birliği yaptı. Öteki Gümrük 
kapılarını da Özel sektör eliyle modernize 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bu ülke bizim. Ülkemize hizmetimiz ora-
nında şeref duyacağız. Kimsenin gözü 
kimsenin ekmeğinde olmasın istiyorsak 
hepimiz adaletin korunmasına özen gös-
terelim. İş adamlarının toplantılarında 
birkaç kez söyledim. “Adalet mi istiyorsu-
nuz ayrıcalık mı?” Evet, bu sorunun ceva-
bı önemlidir. Hem devletçi ekonomiden 
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yakınarak hem de tamamen devletten 
beslenerek, devletçi ekonominin zaafların-
dan beslenerek buraya geldik. Bu sonuç 
refah, büyüme ve kalkınma üretmediyse 
bu durumdan sizler de bizler de üzerimize 
düşen muhasebeyi yapmalıyız. Nabza göre 
şerbet vermiyor, popülist bir siyasi dil kul-
lanmıyorum. Açık konuştuğumu biliyor-
sunuz. Sizlere sanayinin hem Türkiye’nin 
omurgası olduğunu söylüyorum hem de 
şu düşüncelerimi açıkça paylaşıyorum. 
Devlet, eğer devletçi ekonomide, tekelci-
likte ısrar ettiyse bunda risk almayan, üret-
meyen, istihdam kapısı açmayan sermaye-
nin de payı olmuştur. Bunu itiraf etmekten 
çekinmeyelim. 

Sosyal dokunun korunmasına katkıda 
bulunmalıyız. Sosyal yaralarımızın altında 
yoksulluk ve adaletsizlik var. Toplumun 
manevi dinamikleri sarsılmalıdır. Adaleti 
ve hukuku korumalıyız. Her şey para ve 
pul değildir. Biz, sınırsız bir bireyciliği 
savunamayız. Zira, bireycilik sahipsiz bi-
reyi toplumun dışına itiyor. Bizim millet 
olarak en büyük dinamizmimiz de budur. 
Haksız rekabet Aile kurumunu yaralıyor 
ve toplumda suç potansiyelini yükseltiyor. 
Bunun için sizlerin öncülüğünde topluma 
doğru bir seferberlik başlatmanızı rica edi-
yorum. Ülkenin tamamını düşünmenizi 
rica ediyorum. Toplumun sizlerden gele-
cek sıcak mesajlara da ihtiyacı var. 

Değerli kardeşlerim…

Heyecanımızı, umudumuzu, güvenimizi 
yitirmeyelim. 1500 doların altında Milli 
gelirden pay alan illerimizin elinden tutu-

yor, teşebbüsü cesaretle teşvik ediyoruz. 
Çiftçimize mazotta yüzde 35 ucuzluk im-
kanı sağlıyoruz. İşverenlerle işçiler aynı 
hedefe bakması gerektiğini söylüyoruz. 
Birimizin menfaati ötekinden bağımsız de-
ğildir. Adaletle kalkınmayı başarırsak hep 
birlikte kazanacağız. Başaramazsak hep 
birlikte kaybedeceğiz. Çatışma geleneğini 
bırakmak ve aynı heyecanla hedefe kilit-
lenmek zorundayız. 

Hedefimiz tam demokrasidir. Hepimizin 
başarısı ürettiğimiz katma değerle ölçü-
lecektir. Hepimizin mutluluğu da birbi-
rimizi gözetmemize, birbirimizi doğru 
anlamamıza, ön yargılardan sıyrılmamıza 
bağlıdır. Bakınız, Türkiye’nin imkanlarıy-
la Türkiye’nin önünü açmaya çalışıyoruz 
ama bizler de engellerle karşılaşıyoruz. 
Elbette herkesin bizim gibi düşünmesini, 
bizi alkışlamasını beklemiyoruz. 

Açık seçik söylüyorum. Devlet ile toplu-
mun ihtilaf lı olmasından nemalananlar 
var. Bu ihtilaf alanlarını çözüme kavuştur-
makta kararlıyız ve geri adım atmayacağız. 
Ama her şey yasal düzenlemelerle bitmi-
yor. 

-Demokrasimizin, iç borç yükümüzle doğ-
rudan ilgisi var. 

-Uluslararası ilişkilerimizin, dış borç yükü-
müzle doğrudan ilgisi var. 

-Sosyal sorunlarımızın adaletsizlikle doğ-
rudan ilgisi var. 
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-Eğitimin kalifiye eleman yetiştirmemesi-
nin, haksız rekabetle ilgisi var. 

-Yolsuzlukların, her şeyi devlet sırrı sayan, 
bilgiyi toplumdan esirgeyen bürokratik 
anlayışla doğrudan ilgisi var. 

Üretime ve yatırıma yönelmek yerine 
parayla para kazanmayı tercih etmenin al-
tında yatırım ortamının korunmaması var. 
Demek ki, biz bugüne kadar kendi ayak-
larımızı bağlamışız. Büyük ve aşılmazmış 
gibi görünen sorunlarımızın çoğu aslında 
aşılması kolay sorunlardır. Halk ile devlet 
arasındaki ihtilaf alanlarını çözdüğümüz-
de, hepimiz aynı hedefe kilitlendiğimizde, 
herkes için adalet istediğimizde Türkiye’yi 
şahlandıracağız. Yeter ki, Türkiye’nin bü-
yüme iradesine hepimiz omuz verelim. Ve 
yeter ki, gerilimli alanlardan zihinlerimizi 
kurtaralım. Siyasi güven ve istikrar başta 
ekonomi olmak üzere her alana sirayet 
ediyor. 

Dışarıda ülkemize duyulan güven her gün 
artıyor. AB süreciyle ilgili gelişmelerde 
eski tereddütler aşılıyor ve karşılıklı güven 
güçleniyor. AB Uyum Paketi için gecemizi 
gündüzümüze katıyoruz. Müttefikimiz 
Amerika ile ilişkilerimiz tarihi temelleri 
üzerinde güçleniyor. Arızi sorunlar soru 
olmaktan çıkıyor ve ileriye bakıyoruz. 

İç talep canlanıyor. Enflasyon “kader” ol-
maktan çıkıyor ve düşüyor. Faizler düşü-
yor. Devlet net borç öder hale geliyor. 25 
yıldır tartışılan ve ama bir türlü gelmeyen 
enflasyon muhasebesini şimdi getiriyor. 

Yatırım ortamı iyileştiriliyor. Yabacı ser-
maye girişi kolaylaştırılıyor, yerli ve yaban-
cı yatırımların önündeki bürokrasi en aza 
iniyor. Kamu Yönetimi Reformuyla devlete 
ulaşmak, sorunları yerinde çözmek müm-
kün hale geliyor. Türkiye itibarına yaraşır 
şekilde dünyaya açılımını sürdürüyor. 
Bütün bunlar neticesinde varacağımız yer 
yatırım, üretim ve istihdamdır. Yolumuz 
güven ve istikrar yoludur. Yolumuz açıktır. 
Sözlerimi bağlarken TÜSİAD camiasına, 
bütün iş camiamıza,çalışma hayatımızın 
bütün taraflarına ve bu ülke için taş üstü-
ne taş koyan herkese saygılar sunuyorum. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öncelikli 
hedefin 2004 yılı sonuna kadar ekonomik 
programı ciddiyetle uygulamak oldu-
ğunu ifade ederek, daha sonra IMF ile 
yeni bir stand-by antlaşmasına gitmeden 
Türkiye’nin yola kendi gayretleriyle de-
vam etmesini istediklerini söyledi. 

Başbakan Erdoğan, Renaissance Otel’de 
Malezya gezisi ile ilgili genel bir değerlen-
dirme yaptıktan sonra Türk ve Malezyalı 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baş-
bakan Mahathir Muhammed ile yaptığı 
görüşmede hangi alanlarda işbirliği yapı-
labileceği konusunun ele alındığını anla-

Kuala Lumpur Renaissance 
Hotel’de Basın Toplantısı

Malezya | 14 Haziran 2003
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tan Erdoğan, kendisine eşlik eden Devlet 
Bakanları Ali Babacan ve Kürşad Tüzmen 
ile Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım ve eş 
bakanlarla bir araya gelerek temaslarda bu-
lunduğunu anlattı. 

Erdoğan daha sonra, gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir soru 
üzerine, Başbakan olduktan sonra ilk ziya-
retinin Malezya ve Pakistan’a olmadığını 
anımsatarak, “Bu ziyaretler asla din eksen-
li olmaz ve olmayacaktır” diye konuştu. 
Türkiye’nin tüm dünya ülkeleri ile ilişkile-
rini geliştirme konusuna önem verdiğini 
kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin bu bağlam-
da kaybedilmiş 10 yılının bulunduğunu ve 
bunu süratle düzeltmeye çalıştıklarını ifade 
etti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muham-
med ile yaptığı görüşmede, Filistin, Irak ve 
Kıbrıs konularının da gündeme geldiğini 
belirtti. Türkiye’nin Irak sorununa barışçıl 
yollarla çözüm üretilmesinden yana oldu-
ğunu her platformda dile getirdiğini kay-
deden Erdoğan, Irak halkının geleceğine de 
büyük önem verdiklerini kaydetti. Irak’ın 
toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi 
gerektiğini ifade eden Erdoğan, Güney 
Irak’taki bazı göç olaylarının engellenme-
sinin de şart olduğunu belirtti. Erdoğan, 
Irak’ta BM denetiminde genel bir nüfus sa-
yımı ve seçimlerin gerçekleştirilmesi gerek-
tiğini ve ardından da yeni bir anayasanın 
hazırlanmasının önemine işaret ederek, bu 
aşamalardan sonra yabancıların da Irak’ı 
terk etmesi gerektiğini belirtti. 

Başbakan Erdoğan, Filistin konusunda da 
Türkiye’nin bölgeye bir ziyaret gerçekleş-
tireceğini ifade ederek, bölgedeki halkın 
birbirlerine saygılı konumda olmaları 
gerektiğini kaydetti. Kıbrıs konusunda da 
Başbakan Muhammed’e olumlu düşün-
celerini anlattığını belirten Erdoğan, bu 
yıl sonunda Malezya’da yapılacak 11. İKÖ 
Toplantısı’na KKTC’nin de tam üye olarak 
katılmasını talep ettiklerini bildirdi. Baş-
bakan Erdoğan, Malezya Başbakanı’nın 
konuna olumlu yaklaştığını ifade etti. 

Bir gazetecinin, Malezya’nın 1990’lı yılla-
rın ortalarında Asya krizi nedeniyle zor 
günler geçirdiğini, ancak IMF program-
larını reddederek, büyük bir gelişme gös-
terdiğini anımsatarak, Türkiye’nin buna 
yaklaşımını sorması üzerine Erdoğan, iki 
ülkenin şartlarının tam örtüştüğünü söyle-
menin yanlış olacağını belirtti. Türkiye’nin 
iç ve dış borç stokunun “felaket” olduğunu 
kaydeden Erdoğan, IMF’ye olan borcun 
giderek azalmaya başladığını ifade etti. 
Halen Türkiye’nin IMF’ye 21 milyar dolar 
borcu bulunduğunu, AK Parti döneminde 
önceki anlaşmalar gereği IMF’den 700 mil-
yon dolar borç alındığını anlatan Erdoğan, 
IMF’ye Türkiye’nin bir borcunun sözkonu-
su olduğunu, dolayısıyla da IMF’ye olan bu 
borcun ödeneceğini belirtti. 

Erdoğan, bir başka gazetecinin, 2004 yı-
lında IMF ile stand-by anlaşması olacağı 
yönündeki sözleri üzerine, “Öncelikli he-
defimiz 2004 sonuna kadar bu ekonomik 
programı ciddiyetle uygulamak ve ondan 
sonra da yeni bir stand-by antlaşmasına 
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gitmeden kendi gayretimizle yolumuza 
devam etmek” dedi. 

Başbakan Erdoğan, Genç Parti Genel Baş-
kanı ve Uzan Grubu’nun Başkanı Cem 
Uzan’ın, ÇEAŞ ve KEPEZ’e el konulması ka-
rarının ardından yaptığı açıklamaların so-
rulması üzerine, bu konuya girmeyi hiç dü-
şünmediğini belirtti. Malezya’ya gelmeden 
önce konuyla ilgili gerekli açıklamayı zaten 
yaptığını ifade eden Erdoğan, “Gündemi-
mizde Malezya ve Pakistan ziyareti vardır. 
Biz ülkemize birşeyler kazandırmanın gay-
reti içerisindeyiz. Bu gayretimiz aynı aşk ve 
heyecanla devam edecektir. Polemiklerin 
içerisinde ülkemizin çıkarlarını, halkımızın 
çıkarlarını azla zayi ettirmeyiz” dedi. 

Ege’de Yunanistan ile hava sahası konu-
sunda gerilimler yaşandığına ilişkin gaze-
telerde yer alan haberlerin sorulması üze-
rine de Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Bunlar yeni spekülasyonlar değil. Bu tür 
spekülatif haberler sık sık Ege’de olur. 
Onun için bunlara pek fazla bakmayın. Pek 
fazla da bunları gündeminizde tutmayın. 
Biz AB yolunda emin adımlarla yürümeye 
devam edelim. Bunlar ne kadar kaşınırsa o 
kadar zararlı olur.” 

Başbakan Erdoğan, Malezya’da yapılacak 
İKÖ zirvesine katılabileceğini, bu ülkenin 
Başbakanı Muhammed’i de Türkiye’ye 
davet ettiğini söyledi. Erdoğan, açıklama-
larından önce de, Malezya’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının Renaissance Otel’de verdi-
ği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda vatan-
daşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren 
Başbakan Erdoğan, Muhammed adında 

bir bebeği sevdi. Bir gazetecinin, “bir torun 
lazım size” sözleri üzerine de Erdoğan, “in-
şallah” karşılığını verdi. 

Alınan bilgiye göre, Erdoğan ile Mu-
hammed arasında yapılan görüşmede, 
Türk Hava Yolları’nın Malezya’ya düzenli 
sefer düzenlemesi konusu da gündeme 
geldi. Muhammed’in, Avustralya’da 300 
bin Türk yaşadığını ve bu insanların 
Türkiye’ye giderken Malezya güzergahını 
kullanabileceklerini söylediği belirtildi. 
Görüşmede, her yıl yaklaşık 80 bin Malez-
yalının Hac yada umre nedeniyle Suudi 
Arabistan’a gittiğinin ifade edildiği belir-
tilirken, bu kişilerin bu faaliyetlerinden 
önce ya da sonra Türkiye’ye de uğrayabi-
leceği ve turizmin canlanabileceği görüşü-
nün de paylaşıldığı öğrenildi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “KKTC’nin 
İslam Konferansı Örgütü’ne üye olması 
Kıbrıs konusunda Türkiye’nin elini güçlen-
dirir mi?” sorusuna, “Güçlendireceği için 
bu adımları gerçekleştiriyoruz” karşılığını 
verdi. 

Pakistan’da bulunan Başbakan Erdoğan 
ikametine ayrılan Başbakanlık konutunda, 
Türk gazetecilere yaptığı görüşmeleri değer-
lendirdi ve soruları yanıtladı. Pakistan Baş-
bakanı Mir Zaferullah Han Cemali ile dün, 
Devlet Başkanı Pervez Müşerref ile de bugün 
bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan 1996 
yılından beri hiçbir devlet başkanının bu 
ülkeyi ziyaret etmediğini, dolayısıyla ilişki-
lerde gerileme yaşandığını kaydetti. Ciddi 
bir süreci bu görüşmeleriyle başlattıklarını 
ifade eden Erdoğan, ekonomik, ticari ve 
uluslararası konuları ele aldıklarını bildirdi. 
Türk Hava Yolları’nın Karaçi’ye düzenlediği 
seferlere ilave olarak İslamabad’a da seferler 
başlatacağını kaydeden Erdoğan, 2 Temmuz 
2003 tarihinde konuyla ilgili sözleşmenin 
taraflar arasında imzalanacağını bildirdi. 

Bu arada Pakistan’da iş yapan ve bu ülkede 
sorunları olan müteahhitlerin durumlarını 
da yaptığı görüşmelerde gündeme getirdi-

ğini kaydeden Erdoğan, muhataplarının da 
konunun takipçisi olacaklarını kendisine 
ilettiğini ifade etti. Pakistan Devlet Başkanı 
ve Başbakanı’nı Türkiye’ye davet ettiğini ve 
ziyaretlerin bu yıl içinde gerçekleşeceğini 
belirten Başbakan Erdoğan, temaslarında 
Afganistan, Irak, Ortadoğu ve Kıbrıs konu-
larında görüş alışverişinde bulunduklarını 
bildirdi. Bu konulara ilaveten İKÖ ile ilgili 
olarak da fikir alışverişinde bulunduklarını 
anlatan Erdoğan İKÖ’nün 11. toplantısının 
bu yıl Malezya’da yapılacağını söyledi. 

Erdoğan, KKTC’nin İKÖ’ye alınması yönün-
deki talebine verilen yanıtın sorulması üzeri-
ne, “Talebi olumlu buldular. Bunu değerlen-
direceklerini bize söylediler. Şu an karar anı 
değil. Bunu müzakere yapıp, sonra İKÖ ile 
de görüşerek ona göre kararlarını verecekle-
rini belirttiler” dedi. “KKTC’nin İKÖ’ye üye 
olması Kıbrıs konusunda Türkiye’nin elini 
güçlendirir mi?” sorusuna karşılık Erdoğan, 
“Onu güçlendireceği içinbu adımları gerçek-
leştiriyoruz” diye konuştu. 

Bir başka soruyu yanıtlarken de Erdoğan, 
Keşmir sorunuyla ilgili Pakistan’ın yanında 
olduklarını muhataplarına ilettiğini söyledi. 
“KKTC’nin İKÖ’ye alınması talebinin Güney 

Başbakanlık Misafir Konutunda 
Basın Toplantısı

Pakistan | 16 Haziran 2003
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Kıbrıs’ın AB’ye girmesine karşı bir hareket 
olarak değerlendirmek gerekip gerekmediği” 
yönündeki soruyu, Erdoğan, şöyle yanıtladı:

“KKTC zaten İKÖ’de gözlemci. Dünya ge-
nelinde de bir haklı çalışmayla KKTC’nin 
güçlendirilmesi için bu tür çalışmaların 
yapılması lazım. Yani KKTC’nin haklı dava-
sını anlatmak lazım.” Bir gazetecinin, DSP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığı 
döneminde Hindistan’a yaptığı ziyaretten 
Pakistan’ın rahatsızlık duyduğunu belirte-
rek, bu konunun gündeme gelip gelmediğini 
sorması üzerine Erdoğan, bu konunun gün-
deme gelmediğini ifade etti. Erdoğan, “Bizim 
ziyaretimiz, kendileri için mutluluk verici 
oldu. Bunu bize ifade ettiler. Yani geçmişle 
uğraşmak gibi bir dertleri yok. Onlar hep ge-
leceğe bakıyorlar. Biz de geleceğe bakıyoruz” 
dedi. 

Erdoğan, bir gazetecinin, “Müteahhit firma-
ların sorunlarından bahsettiniz. Bayındır 
Holding’in Pakistan’da anlaşmazlık sonucu 
yarım kalan işleriyle ilgili sorunu nasıl çözü-
lecek?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Şu anda 
bir görüşmeyi taraflar karşılıklı yapsın, ta-
raflar yaptıktan sonra da eğer bu mahkeme 
yoluyla değil de mahkemeye gitmeden ara-
daki bir hakemlik yoluyla çözülebilecekse 
hakemlik yoluyla iş çözülür, iş biter.”

Erdoğan, bir soru üzerine Pakistan’ın yaptığı 
nükleer denemelerin gündeme gelmediğini 
belirtirken, savunma sanayine yönelik atı-
labilecek adımların görüşüldüğünü belirtti. 

Bir başka soruyu yanıtlarken de Erdoğan, 
Pakistan’da inşaat sektöründe yapılacak çok 

iş bulunduğunu, muhataplarının da Türk 
işadamlarını Pakistan’ın beklediğini dile ge-
tirerek, “Yeter ki müracaat etsinler dediler” 
diye konuştu. 

Erdoğan, “Malezya’da o ülkenin bir gazetesi-
ne verdiğiniz demeçte (Siyaset boşluk kabul 
etmez. Boşluk olursa asker doldurur) şeklin-
de bir yorumunuz varmış. Bununla ilgili de-
ğerlendirmeniz nedir?” sorusuna, “Siyasiler 
demedim. Ben sadece siyaset analizi yaptım. 
(Siyaset boşluk kabul etmez) dedim. (Eğer 
siyasette boşluk olursa bunu bazı güçler 
doldurur. Bu güçler de her zaman dünyada 
ordudur) dedik” diye konuştu. 

Erdoğan, Müşerref ’e bir Fenerbahçeli olarak 
Beşiktaş formasını vermesinin nasıl bir duy-
gu olduğunun sorulmasına karşılık olarak, 
“Ben Türkiye’nin başbakanıyım. Dolayısıyla 
Türkiye’nin başbakanı olarak Beşiktaş da, 
Fenerbahçe de, Galatasaray da, Trabzonspor 
da, bütün kulüplerin hepsi bu tür temsiller-
de görev alanının içindedir” dedi. 

Erdoğan, Irak ile ilgili bir soruyu yanıtlarken 
de Pakistan güçlerinin bu süreçte bölgede 
bulunmasından memnuniyet duyacaklarını 
dile getirdi. 

Erdoğan, basın toplantısından önce Başba-
kanlık konutunda, Pakistan Dışişleri Bakanı 
Mian Hurşid Kasuri, Pakistan Su ve Enerji 
Kalkınma Başkanlığı Yönetim Kurulu Başka-
nı Zülfikar Ali Han, Pakistan Ulusal Otoyol 
Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Farruh 
Cahit ve Pakistan’da yerleşik Türk inşaat şir-
ketlerinin temsilcilerini ayrı ayrı kabul etti. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malez-
ya ve Pakistan ile ilişkilerin daha ileriye 
götürülmesi konusunda her iki tarafta da 
siyasi irade bulunduğunu tespit ettiklerini 
belirtti. 

Başbakan Erdoğan, Esenboğa Hava-
limanı’nda düzenlediği basın toplantı-
sında, Malezya ve Pakistan ziyaretlerine 
ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, ziyaretlerinde 
ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları 
da ele aldıklarını, heyetteki bakanlar ve işa-
damlarının, muhataplarıyla görüşmelerde 
bulunduklarını ifade etti. Malezya’nın dost 
bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, iki 
ülke arasındaki coğrafi mesafeye rağmen 
ortak kültürel değerlere sahip bulunduğu-
nu söyledi. Erdoğan, Malezya ve Pakistan 
ile ilişkilerin daha ileriye götürülmesi 
konusunda her iki tarafta da siyasi irade 
bulunduğunu tespit ettiklerini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, Malezya ile ticaret 
hacminin 1 milyar dolara çıkarılması ko-
nusunda fikir birliğine vardıklarını vurgu-
ladı. Pakistan’daki temasları sırasında da 
Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geliştirilme-

si için aynı iradenin var olduğunu tespit 
ettiklerini kaydeden Erdoğan, bu ülkeyle 
de ticaret hacminin artırılması için bazı 
adımlar atılacağını ifade etti. Erdoğan, 
Pakistan ile kara yolu taşımacılığı, çevre ve 
uyuşturucu madde kaçakçılığına ilişkin üç 
anlaşma imzalandığını anımsatarak, kara-
yolu taşımacılığının çok önemli olduğunu, 
ayrıca Türk Hava Yolları’nın Pakistan’a 
yönelik seferlerinin artırılacağını anlattı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni böl-
gesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile 
Pakistan arasındaki istişare ve işbirliğinin 
artırılmasını gerektirdiğini söyledi. 

Erdoğan, Esenboğa Havaalanı’nda yaptığı 
açıklamada, Malezya ve Pakistan’a resmi 
ziyarette bulunduğunu, her iki ülkede de 
sıcak ve samimi görüşmeler yaptıklarını 
ifade etti. Malezya ziyareti sırasında iki 
ülke ilişkilerini ele aldıklarını, ilişkileri 
geliştirme imkanlarını araştırdıklarını ve 
bölgesel konuları görüştüklerini dile geti-
ren Erdoğan, Malezya’nın öteden beri dost 
bir ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki 
coğrafi mesafelere rağmen ortak kültürel 
değerler bulunduğunu söyledi. İki ülke 

Malezya ve Pakistan Ziyaretleri 
Sonrası Basın Açıklaması

Ankara | 17 Haziran 2003
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ilişkilerin sağlam bir zeminde geliştiğini, 
görüşmeler sırasında, ilişkileri bugün-
den daha iyi bir noktaya götürmek için 
gereken siyasi iradenin her iki tarafta da 
bulunduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye-
Malezya arasındaki ikili ticaret hacminin 
tatmin edici bir düzeyde olmadığını, 350 
milyon dolar düzeyindeki ticaretin ilk 
etapta 1 milyar dolara çıkarılması için Ma-
lezya Başbakanı ile fikir birliğine vardıkla-
rını söyledi. 

Ziyaret sırasında Türkiye-Malezya İş Kon-
seyi toplantısının da gerçekleştirildiğini, 
işadamlarını ciddi işbirliği ve yatırım 
anlaşmaları imzaladıklarını ifade eden 
Erdoğan, ayrıca iki ülke arasındaki ilişki-
leri daha da artırabilmek için başbakan 
yardımcıları başkanlığında ilgili bakanları 
da kapsayacak şekilde bir komite kurulma-
sının kararlaştırıldığını söyledi. 

Komiteye Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah Gül’ün başkanlık ede-
ceğini, karşı tarafın daha sonra isim bildi-
receğini dile getiren Erdoğan, başbakanlar 
düzeyinde de yılda bir kez, diğer yetkili-
lerin ise daha sık bir araya gelmelerinin 
öngörüldüğünü kaydetti. Erdoğan, “Bu 
ziyaretin neticesinde dost ve kardeş ülke 
Malezya ile siyasi, ticari, kültürel ve sosyal 
ilişkilerin gelişerek artacağına gönülden 
inanıyorum” dedi. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra geçtikleri 
Pakistan’da da Cumhurbaşkanı Pervez 
Müşerref başta olmak üst düzey yetkililer 
ile görüşmeler yaptıklarını, bu ziyaretin, 
1996’dan bu yana üst düzey ziyaretin ya-

pılmadığı Pakistan ile ilişkilerin yeniden 
gelişmesine vesile olduğunu söyledi. Bu ül-
keye yönelik görüşmelerin de samimi bir 
havada geçtiğini, ikili ve bölgesel konuları 
ele aldıklarını, işbirliğini her alanda daha 
ileriye götürmenin imkanlarını gözden ge-
çirdiklerini belirten Erdoğan, iki hükümet 
arasında bu konuda tam bir irade birliği-
nin mevcut olduğunu kaydetti. 

Pakistan ile tarihten gelen köklü dostluk 
ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirten 
Erdoğan, “Siyasi ilişkilerimiz mükemmel 
bir haldedir, ekonomik ve ticari ilişkileri-
miz ise geliştirilmeye muhtaçtır. Çünkü 
son 10 yılın ortalamasına baktığımız za-
man Pakistan ile aramızdaki ticaret hacmi 
maalesef 156 milyon dolar civarındadır. 
Bu gerçekten çok basit, çok komik bir 
rakam. Bunu da aynı şekilde kendileriyle 
görüştük, süratle adımlar atılması gereği-
ne inandığımızı ifade ettik” diye konuştu. 

Erdoğan, Türkiye-Pakistan arasında kara-
yolu taşımacılığı, çevre koruma alanında 
işbirliği ve uyuşturucu maddeler kaçak-
çılığına karşı mücadelede işbirliği olmak 
üzere 3 anlaşma imzalandığını, karayolu 
taşımacılığı anlaşmasının ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından 
çok önemli olduğunu belirtti. Türk Hava 
Yolları’nın (THY) da Pakistan’a seferleri-
nin artırılması konusundaki sıkıntıların 
giderildiğini, sadece Karaçi’ye haftada 
5 sefer yapılabildiğini belirten Erdoğan, 
THY’nin artık Karaçi’ye her gün, ayrıca 
İslamabad’a da sefer düzenleyebileceğini 
ifade etti. 
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Erdoğan, Devlet Su İşleri ile Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü’nün de işbirliğine başlama 
kararı aldığını, Pakistan’daki içme suyu, 
atık su, sulama suyu konularında sıkıntılar 
yaşandığını, karayolları, limanlar ve hava 
meydanları konularında da müteahhit fir-
maların görüşmesine imkan sağlandığını, 
bu alanlarda işbirliği uygulamalarına geçile-
ceğini kaydetti. 

Ziyaretinde Irak, Afganistan, Ortadoğu, 
Kıbrıs ve Keşmir gibi konularda da fikir alış-
verişinde bulunduklarını belirten Başbakan 
Erdoğan, “Yeni bölgesel ve küresel gelişme-
ler Türkiye ile Pakistan arasındaki istişare ve 
işbirliğinin artırılmasını gerektirmektedir. 
Ortak hareket etme noktasında kararlılığı-
mızı ortaya koyduk” dedi. Başbakan Erdo-
ğan, Pakistan yetkilileriyle her yıl düzenli 
üst düzey temaslarda bulunma konusunda 
da mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 
yönelik hakaretler ve saldırılarla ilgili avu-
katların gerekli takipleri yaptığını belirterek, 
“Onurumuzla kimseyi oynatmayız. Bunu 
da herkesin bilmesi lazım” dedi. Başbakan 
Erdoğan, Malezya ve Pakistan’ı kapsayan 
gezi dönüşünde, Esenboğa Havalimanı’nda 
açıklamalarının ardından gazetecilerin soru-
larını yanıtladı. 

Başbakan Erdoğan’a gazetecilerin soruları ve 
Erdoğan’ın verdiği cevaplar şöyle: 

Soru: Önümüzdeki yıl ekonomik progra-
mın sona ereceğini ve IMF ile yeni stand-
by yapılmayacağını ifade ettiniz. Bu konu-
da açıklama yapabilir misiniz? 

Cevap: Ekonomik program 2004’ün sonun-
da bitiyor. Ekonomik programı 2004’ün 
sonuna kadar bütün hassasiyetimizle, cid-
diyetimizle aynı şekilde devam ettireceğiz 
ve biz 2004’ün sonundan itibaren kendi 
ayaklarımızın üstünde durmaktan bah-
settik. Kendi ayaklarımızın üzerinde du-
racağımıza göre böyle bir şeye ihtiyacımız 
olmayacak demektir. İhtiyacımız olduğu 
zaman ayrıca görüşürüz. 

Soru: 7. Uyum Paketi kapsamında MGK ile 
ilgili bir düzenleme söz konusu mu?

Cevap: Hayır. Şu ana kadar bizden böyle 
bir şey duydunuz mu? Bu konuyla ilgili 
olarak biliyorsunuz 6. Uyum Paketi süratle 
Meclisimizden geçecek. Komisyonlarda 
görüşülüyor, Genel Kurul’a gelecek. Genel 
Kurul’dan geçtikten sonra 6. Uyum Paketi 
çıkarılacak. Daha sonra sırada 7. Uyum Pa-
keti olacak. 7. Uyum Paketi ile ilgili olarak 
Ulusal Program çerçevesinde, AB Kopen-
hag kriterleri neyi gerektiriyorsa bu konu-
da adımlarımızı en geniş manada görüş-
melerimizi yapmak suretiyle Türkiye’deki 
sivil toplum örgütleriyle, Genelkurmayı-
mızla, Çankaya ile görüşmeleri yaparak, 
konsensüs oluşturup atacağız.”

Soru: İran’da öğrenci olaylarında artış var. 
Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Cevap: Bu İran’ın kendi iç meselesidir. 
İran’ın kendi iç mesel eleri üzerinde her-
hangi bir yorumda bulunmamız doğru ol-
maz. İki ülke arasındaki hassasiyetler açı-
sından da sıkıntılı olur. Bunlara gerek yok. 
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Temenni ediyoruz ki, İran da demokratik-
leşme sürecini hızlandırarak çok daha iyi 
bir konuma gelecektir. Beklentimiz budur. 

Soru: Bir siyasi parti genel başkanı, bir ka-
rardan dolayı size karşı sert ifadelerde bu-
lundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanıyım ve AK Parti Genel Başka-
nıyım. Bu tür kişisel mesel eleri kişisel 
polemik konusu yapmaktan uzağım. Asla 
da kişisel polemik konusu yapmam. Tay-
yip Erdoğan’ın şirketleriyle bu güne ka-
dar herhangi bir polemik duydunuz mu? 
Kendimize ait birikimimiz var. O kadar... 
İlgili arkadaşlarımız bununla ilgilenir. 
Hiçbir zaman bunu kalkıp da siyaset mey-
danına dökmeyiz. Böyle bir adetimiz yok. 
Hiçbir zaman duygusallıklarımızı, gerek 
siyasette gerek şu andaki görevimizde asla 
gündeme getiremeyiz. Bunun içerisinde 
olmadık, olmayacağız. Yapılmış hakaretler, 
saldırılar şunlar, bunlar vesaire... Bunların 
hepsi siyasi tarihimizde olmuştur, bugün 
de var. Bunlarla ilgili avukatlarımız gerekli 
takipleri yapıyorlar, yapacaklardır. Çünkü, 
onurumuzla kimseyi oynatmayız. Bunu da 
herkesin bilmesi lazım. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk 
devleti içinde hukuku çiğneyenler gereken 
dersi yine hukuk alanında karşılığını bul-
mak suretiyle alacaklardır. Bizim kimseye 
özel bir kinimiz, tavrımız yok. Ama şunu 
bilmemiz lazım ki, 3 Kasım seçimlerinde 
bizi işbaşına getiren vatandaşımızın bize 
yüklediği bir görev var. Nedir bu? Bizim 
haklarımıza sahip çıkın. Kamu yararına 

sahip çıkın. Bu ülkede görüyoruz ki pis 
kokular var. Bunları yenin. Şu anda hükü-
metimizin yaptığı budur. Nitekim bu dedi-
ğiniz konu da Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı bir karar-
dır. Bu kararı uygulayacak kurum Enerji 
Bakanlığı’dır. Bu kararı uygulamıştır. Olay 
bu kadar basittir. 

Soru: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur 
Ziyal’in ABD’de temaslara başladı. Gö-
rüşmelerde stratejik ortaklığın telaffuz 
edildiği söyleniyor. Bu çerçevede, ABD ile 
ilişkilerimizin tekrar canlandırılmasına 
ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Cevap: ABD ile münasebetlerimiz gayet 
iyidir, iyi gitmektedir. Bu konuda herhangi 
bir sıkıntı, endişe yoktur. Bunu da zaten 
uygulamalardan görmüş olmanız lazım. 
Zaman zaman farklı sesler çıktığını du-
yuyoruz. Olayın bu çıkan seslerle farklı 
olduğunu bildiğimiz için rahatız. Sayın 
Uğur Bey’in de ziyaretinde bunu gördük. 
İnşallah yakın zamanda Abdullah Bey de 
ABD’ye ziyarette bulunacaklar. Orada çok 
daha net gerçekleri göreceksiniz. Türkiye 
ABD ile olan yıllara dayalı bu stratejik 
ortaklığını yine aynı minval üzerine yü-
rütecektir. Bu Irak’ta da devam etmiştir. 
Bundan sonra da devam edecektir. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, medya-
nın, Türkiye’de yaşayan her bir vatandaş 
adına bir kamu görevi yaptığının bilin-
cinde olması, bu nedenle de yayınlarında 
belli bir zümrenin, grubun, kuruluşun 
propagandasına mahkum olmamasının 
önemli olduğunu söyledi. 

Başbakan Erdoğan, Hilton Oteli’nde İME-
DİA tarafından düzenlenen “2002 Ekono-
minin Yıldızları Ödül Töreni”ne katıldı. 
Erdoğan’a burada, yılın politikacısı ödülü 
verildi. Erdoğan, 15 bin 721 kişinin inter-
net aracılığıyla oy kullandığı politika da-
lında oyların yüzde 33.53’ünü aldı. Tören-
de konuşan Erdoğan, bu tür etkinliklerle 

IMEDYA “2002 Ekonominin 
Yıldızları” Ödül Töreni

Ankara | 19 Haziran 2003
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toplumun farklı kesimlerine ulaştıklarını 
ifade etti. İnternet yayıncıları arasında 
bulunmaktan mutlu olduğunu belirten 
Erdoğan, töreni düzenleyen İMEDİA yö-
neticilerini kutladı. 

 Erdoğan, şöyle konuştu: “Son zamanlar-
da özellikle altını çizdiğim bir husus var: 
Türkiye fotoğrafının tamamına bakmak... 
Bunu biz kendimize ilke edindiğimiz gibi, 
Türkiye üzerine söyleyecek sözü olan her-
kese öneriyorum. Bu bağlamda bir ülke 
için medya kuruluşlarının varlığı hayati 
bir öneme sahiptir. Medya halkın bilgi 
alma, yönetime katılma ve denetleme gö-
revini yerine getirmesi açısından birinci 
derecede önemli unsurdur. 

Bu özelliğiyle medya ve medyanın çalış-
ma koşulları, demokrasinin de göstergesi, 
teminatı ve gelişmesi yönünde en önem-
li enstrümanlardan biridir. Medyanın 
haber alma haklarını kısıtlamak, halkın 
haber alma hakkını da kısıtlama nokta-
sında bir adım olmuş olur. Dolayısıyla 
medyanın bu noktadaki özgürlük alanına 
dikkat etmek, sanıyorum her yönetimin 
ve yöneticinin de görevidir.” 

Başbakan Erdoğan, medyanın çalışma 
alanını daraltmanın olup bitenleri halk-
tan gizlemekten başka bir şey olmadığını 
söyleyerek, bu nedenle AK Parti iktidarı-
nın, halkın haber alma hakkının sonsuza 
kadar takipçisi ve güvencesi olmanın 
yanında daha da geliştirilmesi konusun-
da tam bir kararlılık içinde olduğunu 
kaydetti. Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu’nu TBMM’ye sevk etmelerinin, 

bu niyetlerinin ve iradelerinin açık gös-
tergesi olduğunu ifade eden 

Erdoğan, şöyle devam etti: “Medyanın ça-
lışma koşullarının iyileştirilmesi ve haber 
kanallarının açık tutulması nasıl önemli 
ve Türkiye fotoğrafının ana renklerin-
den birisi ise medyanın da yayınlarında 
Türkiye fotoğrafının tamamını görmesi, 
Türkiye’de yaşayan her bir vatandaş adı-
na bir kamu görevi yaptığının bilincinde 
olması, bu nedenle de yayınlarında belli 
bir zümrenin, grubun, kuruluşun propa-
gandasına mahkum olmaması da o kadar 
önemlidir. Yani medya da en azından dev-
let, hükümet, bütün Türkiye’nin medyası 
olmalı. Objektif ve doğru haber verme 
konusunda azami gayret sarf etmelidir.” 

Demokrasinin ana unsurlarından birinin 
de uzlaşmayı sağlamak ve bir arada ya-
şamayı becerebilmek olduğunu belirten 
Erdoğan, “Bu nedenle toplumsal uzlaşma-
yı bozacak, halkı birbirinden koparacak 
ayrı ayrı kamplara çekilmesine sebep 
olacak yayınlarda bulunması, kimi kişi ve 
kurumlar adına başka birilerini rencide 
edecek ve sindirecek şekilde davranması, 
hiçbir zaman özgürlük ve demokratik 
bir davranış olarak yorumlanamaz” diye 
konuştu. 

Aslolanın öncelikle bireyin yaşam hak-
kının kutsallığı ve toplumların refahı ol-
duğunu ifade eden Erdoğan, herkesin bu 
ana ilkelere riayet etme mecburiyetinde 
olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Eğer Türki-
ye üzerine söyleyecek sözü olan herkes ya 
da Türkiye adına konuşma konumunda 
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olan herkes bu ana ilkeye dikkat ederse 
Türkiye’ye yardımcı olur” dedi. 

İMEDYA İnteraktif Yayıncılık Grubu’nun 
sahip olduğu İmedya. com web sitesi 
okuyucuları tarafından yılın siyasetçisi 
seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan’a ödü-
lünü, eşi Emine Erdoğan verdi. Sunucu 
Serap Ezgü, ödülü anons ederken, “Baş-
bakanımıza ödülünü evdeki ekonomi-
den sorumlu bakan verecek” dedi. Sivil 
toplum örgütleri dalında ödül alan Sinan 
Aygün’e ödülünü TBMM Başkanı Bülent 
Arınç verdi. Ana Haber dalında ödül alan 
Can Ataklı’ya ödülünü İMEDYA’nın sahi-
bi Münci İnci sundu. NTV spikeri Defne 
Sarısoy da ödülünü Cüneyd Zapsu’nun 
elinden aldı. Cüneyt Zapsu ödülü verir-
ken, “Beni seçmenizin nedeni kırık aya-
ğım şans getirsin diye mi” diye konuştu. 
Özel ödülleri ise Akşam gazetesinden Oya 
Berberoğlu, Milliyet gazetesinden Serpil 
Yılmaz ve TGRT adına Ankara Temsilcisi 
Nuri Elibol alırken, Oya Berberoğlu, “Bu 
ödülü mesleğini layıkıyla yapan gerçek 
gazeteciler adına alıyorum” dedi. Bele-
diye Başkanları dalında birinci seçilen 
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Sivil Toplum Örgütleri dalında İTO Baş-
kanı Mehmet Yıldırım, Ekonomi Yazarları 
dalında ödül alan Deniz Gökçe, Mahfi 
Eğilmez, Ekonomi İş Dünyası dalında 
birinci seçilen Garanti Bankası Genel 
Müdürü Ergun Özen, Oyakbank Genel 
Müdürü Mehmet Özdeniz ve İş Bankası 
Genel Müdürü Ersin Özince’nin ödülleri, 
gelmedikleri için kendilerine daha sonra 
gönderilecek. 

Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Reha Denemeç, bazı milletvekille-
ri, SPK Başkanı Doğan Cansızlar ve İMKB 
Başkanı Osman Birsen katıldı. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 
Birliği (AB) Selanik Zirvesi’nde Türkiye 
açısından alınması öngörülen en önemli 
kararın Türkiye’nin hükümetler arası kon-
feransa, gözlemci statüsü ile davet edilmesi 
konusu olduğunu söyledi. 

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan 
Selanik’e hareketinden önce gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Selanik 
Zirvesi’nin ana gündem maddesini, AB’nin 
geleceğine ilişkin konvansiyonun çalışma-
ları ve konvansiyon sonrasında başlayacak 
olan hükümetler arası konferansın teşkil 
ettiğini söyledi. 

Zirve’de Orta Doğu barış süreci ile Irak sava-
şı sonrası AB ve ABD ilişkileri başta olmak 
üzere uluslararası konuların da ele alınaca-
ğını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Sela-
nik Zirvesi’nde ülkemiz açısından alınması 
öngörülen en önemli karar, ülkemizin hü-
kümetler arası konferansa, gözlemci statüsü 
ile davet edilmesi konusudur. Başından bu 
yana çalışmalarına aktif biçimde katılmakta 
olduğumuz konvansiyon sonrası düzenlene-
cek olan hükümetler arası konferansa, işti-
rak edebilmemiz yönünde, zirvede bir karar 
alınacağını umuyoruz. Selanik Zirvesi’ne bu 
akşam AB Dönem Başkanlığı’nın düzenleye-

ceği bilgilendirme toplantısından itibaren 
dahil olacağız. Bunu takiben Yunanistan 
Cumhurbaşkanı tarafından üye, katılımcı ve 
aday ülkeler onuruna düzenlenecek resmi 
akşam yemeğine katılacağız” 

Başbakan Erdoğan, yarın Selanik’te yapı-
lacak olan AB Batı Balkanlar Zirvesi’ne de 
katılacaklarını ifade ederek, AB’nin Batı 
Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerinin gelişti-
rilmesinin ele alınacağı bu toplantıda üye, 
katılımcı ve aday ülkelerin yanı sıra istikrar 
ve ortaklık sürecinde yer alan beş Balkan ül-
kesi ve Kosova’nın da yer alacağını kaydetti. 

Erdoğan, Selanik Zirvesi’nde AB üyesi aday 
ülkeler ve Balkan ülkelerindeki muhatap-
larıyla ikili görüşmelerde bulunacaklarını 
kaydetti. 6. Uyum Paketi’ni dün Meclis’ten 
geçirdiklerini ve bu konuda bundan sonra 
yapılacak çalışmaların Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yürütüldüğünü belirten Erdo-
ğan, “Süratle 7. Uyum Paketi çalışmalarımız 
devam edecek. Hedefimiz, Meclis tatile gir-
meden önce onu da çıkarabilmektir” diye 
konuştu. Başbakan Erdoğan, hareketinden 
önce cuma namazını Keçiören’deki Ak-
şemsettin Camisi’nde kıldı. Erdoğan, cuma 
namazının ardından Keçiören Belediye Baş-
kanlığını da ziyaret etti. 

AB Selanik Zirvesi Öncesi  
Basın Açıklaması

Ankara | 20 Haziran 2003
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Kıymetli misafirler… Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği’nin değerli üyele-
ri… basınımızın değerli temsilcileri… He-
pinizi saygıyla selamlayarak konuşmama 
başlamak istiyorum. 

İktidara geldiğimiz günden beri bütün 
toplum kesimlerini dinlemeye ve onların 

sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyo-
ruz. Bu yönde birçok kuruluşla; gerek sivil 
toplum kuruluşları olsun, gerekse sendi-
kalar, iş çevreleri olsun, bunlarla her plat-
formda bir araya gelip görüş alış verişinde 
bulunuyoruz. Bugün buraya sizlerle birlikte 
olmaya da aynı anlayışla geldim. Bizler gü-
cümüzü sizlerden ve toplumdan alıyoruz. 
Sizlerle birlikte oldukça, sizleri dinledikçe 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birliği Genel Kurulu

Ankara | 24 Haziran 2003
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bu ülkenin geleceğine duyduğumuz inanç 
daha da artıyor. Türkiye’nin güzel ve aydın-
lık yarınlarını hep birlikte el ele kuracağı-
mıza dair inancımız artıyor. 

Değerli arkadaşlar…

Bizim iktidarımızın oluşturduğu güven 
sayesinde piyasada bir gözle görülür bir 
canlanma ortaya çıkmış bulunuyor. Bütün 
karamsar öngörülere rağmen, ülkemiz her 
geçen gün daha da ileriye gidiyor. Yılların 
ihmaliyle oluşan yapısal sorunlara rağmen, 
hızlı bir çalışmayla sorunların üstesinden 
gelmek için büyük adımlar atıyoruz. Hü-
kümetimiz her gün yeni, büyük ve önemli 
reformlara imza atmaktadır. Ulusal plan-
daki bu enerjimiz uluslar arası alanda da 
kendini göstermektedir. Özellikle Avrupa 
Birliği konusunda gösterdiğimiz kararlılık 
ve bu alanda atmış olduğumuz adımlar ül-
kemizin geleceği açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu konuda 6. uyum paketini 
meclisten geçirdik. Yenileri için çalışmalar 
hızlı bir şekilde sürüyor. Bu arada Avrupa 
Birliği’ne sunacağımız Ulusal Programımız 
da hazırlanmış ve tartışmaya açılmış bulun-
maktadır. 

Kuşkusuz esnaf ve sanatkarlar ekonomimi-
zin omurgasıdır. Bunun bilincinde olan hü-
kümetimiz esnaf ve sanatkarlara gereken 
önemi vermektedir. Bu çerçevede, göreve 
geldiğimiz günden beri esnaf ve sanatkarla-
rımızın yüzünü güldürecek çeşitli çalışma-
ların içine girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz 
gibi, kredi kullanacak esnaf ve sanatkarla-
rın Bağ-Kur’a borcu olmaması koşulunu 
kaldırdık. Kredi faizlerini yüzde 59’dan 

yüzde 47’ye ve bilahare yüzde 44’e düşür-
dük. Faizlerdeki bu düşüş sayesindedir ki, 
esnaf ve sanatkarlarımız günlük 3 trilyon 
TL civarında kredi kullanabilir hale gelmiş-
tir. Bu süreçte kullandırılan kredi miktarı 
toplam olarak 160 trilyon TL. ’ye ulaşmıştır. 

Öte yandan, “Borçların Yeniden Yapılandı-
rılması” uygulamasına başlanmış bulun-
maktadır. Bu ve benzer uygulamalar hem 
devlet-millet kaynaşmasının güçlendiril-
mesi, hem de ekonomik hayata hareketlilik 
geçirmesi açısından önemli gelişmelerdir. 
. Ayrıca “Borçların Yeniden Yapılandırıl-
ması” protokolü ile Kooperatiflerin takip 
oranları kademeli olarak yükseltilmiştir. 
Böylece kooperatifler kredi verebilir duru-
ma gelmişlerdir. 

Kıymetli misafirler…

Türkiye her geçen gün daha da iyiye gi-
diyor. Bu her şeyden önce, ülkede kurdu-
ğumuz güven ortamının bir sonucudur. 
Bu güven ortamının artarak sürmesi ise 
en büyük arzumuzdur. Uygulamalarımız 
şimdiden meyvelerini vermeye başladı bile. 
Çok yakında adaletin ve kalkınmanın tesis 
edilmesi yönündeki çalışmalarımız çok 
daha büyük bir ivme kazanarak, Türkiye 
üzerinde yıllardır biriken kasvet, umutsuz-
luk ve vurdumduymazlık bulutlarının son 
kalıntılarını da dağıtacak ve Türkiye dünya 
ülkeleri arasında hak ettiği yeri almış olan 
güçlü ve müreffeh bir ülke olacaktır. 

Bu vesileyle Merkez Birliğinizin Genel Ku-
rulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Polis Akademisi’nin 
Gölbaşı’nda gerçekleştirilen 58. diploma 
ve yemin törenine katıldı. Erdoğan, aka-
demiye gelişinde tören kıtası tarafından 
karşılandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye’nin artık geçmişin kötü çağrışımlarını 

belleğinden kazıyarak, insan hak ve hürri-
yetleri konusunda devasa adımlar attığını, 
birçok Avrupa Birliği (AB) standardını 
hayata geçirdiğini söyledi. Başbakan Er-
doğan, törende yaptığı konuşmada, insan 
hayatının en önemli dönüm noktalarından 
birinin mezuniyet törenleri olduğunu be-
lirtti. 

Polis Akademisi  
Mezuniyet Töreni

Ankara | 27 Haziran 2003
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Polis Akademisi’nin Türkiye için öneminin 
hayati derecede olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, akademinin emniyet teşkilatına nite-
likli personel yetiştirme konusunda çağın 
gelişmelerine uygun hızlı bir çalışma için-
de olduğunu görmekten mutlu olduğunu 
kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Emniyet teşkilatımız bilisel verilerle aka-
demik bilgi ışığında mensuplarını sürekli 
eğitiyor ve artık teşkilatın akademik bilgi 
ihtiyacı en iyi düzeyde bu çatı altında sağ-
lanıyor. Polis eğitim sisteminin yeniden or-
ganize edilmesi ve bilimsel altyapının oluş-
turulması noktasında ön lisans düzeyinde 
polis memurlarının yetiştiği Polis Meslek 
Yüksekokulları’nın, lisans düzeyinde polis 
amirlerinin yetiştiği Güvenlik Birimleri 
Fakültesi’nin polis ve iç güvenlik alanın-
da yüksek lisans çalışmalarının yapıldığı 
güvenlik birimleri enstitüsünün hayata 
geçmiş olması emniyet hizmetlerinde geli-
şimin öncüsü olmuştur. Güvenlik hizmeti 
çok özel bir eğitim gerektiriyor. Bunun 
eksikliğini ülkemiz yıllarca yaşadı. Devlet 
ile toplum ilişkilerinde polisin eğitimini 
Türkiye 1980’li yıllara kadar kavramakta 
gecikti. Ama şimdi Polis Akademisi, üni-
versitelerle rekabet edecek kadar gelişti.” 

Başbakan Erdoğan, insan hakları, demok-
rasi, hukuk devleti uzlaşma ve toplumsal 
meşruiyet kavramlarını sadece AB hedefi 
için değil, toplumsal düzen ve huzur için 
en üst düzeyde hayata geçirme mücadelesi 
verdiklerini belirtti. Eskiden polis teşkila-
tının sadece güvenlik kavramlarıyla sınırlı 
bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren 
Erdoğan, şimdi ise bu akademi öncülüğün-

de demokratik açılımlar için çağdaş geliş-
melere anında intibak eden çabalar göste-
rildiği ifade etti. Erdoğan, akademinin dost 
ve kardeş ülkelere de modern güvenlik 
eğitimi ihraç ettiğini belirtti. 

Başbakan Erdoğan, genç komiserlere de 
şöyle seslendi: “Lütfen mezun olmayı ve 
diploma almaya hak kazanmayı yolun 
sonu olarak görmeyiniz. Önünüzde reka-
bet edeceğiniz bir hayat, ilerleyeceğiniz 
yol olduğunu elde ettiklerinizle yetinme-
meniz gerektiğini unutmayın. Tamamen 
topluma dönük, tamamen insana dönük 
çok şeref li bir meslek icra edeceksiniz. 
Toplumun huzur ve güvenliğinden, emni-
yetinden, asayişinden sorumlu olacaksı-
nız. Bu meslek sizlere yetkiler verdiği gibi 
sorumluluklarda yüklüyor. İnanıyorum ki 
bu seçkin akademiden aldığınız eğitim ha-
yat boyu size kılavuzluk edecektir.” 

Yaşanılan çağda herkesin kendisini sürekli 
geliştirmesi ve çağdaş yeniliklere açık ol-
ması gerektiğini anlatan Erdoğan, “Önce-
likle insanlığın temel evrensel değerlerini 
korumak, herkesin vatandaşlık hukukunu 
korumak cumhuriyetimizin kazanımlarını 
yükseltmek zorundayız” dedi. Erdoğan, 
komiser yardımcılarından bunun için tek 
boyutlu kalmamaya özen göstermelerini 
isteyerek, polislik mesleğinin psikolojiden 
sosyolojiye, hukuktan ekonomiye, yüksek 
teknolojiden istatistik bilimine bütün 
hayat ve bilim alanlarıyla doğruda ilgili 
olduğunu kaydetti. 

“Emniyet teşkilatımız kendinden emin 
ve kendisinden emin olunan insanların 



Recep Tayyip ERDOĞAN

176

teşkilatıdır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle 
tamamladı. “Devlet ile toplum ilişkilerinin 
yaralı olmasının bedelini herkes çekecek-
tir. Türkiye artık geçmişin, kötü çağrışım-
larını belleğinden kazıyarak, insan hak ve 
hürriyetleri konusunda devasa adımlar 
atmış, birçok AB standartlarını hayata 
geçirmiştir. Huzuru, güveni ve adaleti 
kendimiz için istiyoruz. Ülke olarak yaşa-
dığız süreci biliyorsunuz. Ben de Başbakan 
olarak özellikle özlük hakları konusundaki 
sıkıntılarınızı biliyorum. İnşallah en kısa 
zamanda huzur ve güven içinde yakala-
dığımız istikrarı hepinizin mutluluğuna 
dönüştüreceğiz.” 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
“Bireylerin hak ve özgürlüklerini ve 
demokratik değerleri üstün tutan bir 
düşüncenin, çağdaş görev anlayışıyla bir-
leştirilmesi, meslek yaşamında başarının 
önemli anahtarıdır” dedi. Cumhurbaşkanı 
Sezer, Gölbaşı’ndaki Polis Akademisi’nde 
düzenlenen törene gönderdiği mesajda, 
emniyet örgütünün köklü geçmişi, çalış-
maları ve uygulamalarıyla halkın güvenini 
kazandığını ve yurttaşlardan her zaman 
destek gördüğünü belirtti.”Bireylerin hak 
ve özgürlüklerini ve demokratik değer-
leri üstün tutan bir düşüncenin, çağdaş 
görev anlayışıyla birleştirilmesi, meslek 
yaşamında başarının önemli anahtarıdır” 
diyen Sezer, Akademi mezunlarının, görev 
süreleri boyunca bu anlayışı ilke edinme-
lerini, yurttaşlarla iyi iletişim kurmalarını 
ve Türk polisine duyulan güveni zedele-
yecek tutum ve davranışlardan özenle ka-
çınmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Sezer, 
mesajında şunları kaydetti: 

“Sizlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
sorumluluklar kapsamındaki görevlerinizi 
Atatürk ilke ve devrimlerine, Anayasa ve 
yasalara başta insan hakları olmak üzere 
demokratik değerlere, ettiğiniz yemine 
bağlı kalarak yansızlık içinde yerine geti-
receğinize inancımız sonsuzdur.” 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da tö-
rende yaptığı konuşmada, gelişmiş de-
mokratik ülkelerde polisin, birey hak ve 
özgürlüklerinin kısıtlayıcısı değil güven-
cesi olduğunu belirterek “Bu bağlamda 
polisimizde insan hakkı ihlali iddialarına 
asla tahammülümüz olmadığını belirtmek 
isterim. Bu iddiaların gündemden kesin 
olarak çıkması için, bakanlık olarak gerek-
li her türlü önlemi almaya kararlıyız” dedi. 

Aksu, emniyet teşkilatının her kademede-
ki personelinin hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitiminin önemini vurguladı. Sadece 
geleneksel polis yaklaşımlarıyla toplumda-
ki suça ilişkin tüm problemlerin tespitinin 
ve çözümün mümkün olmadığını belirten 
Aksu, “Suç olgusuna uzun vadeli ve kalıcı 
çözüm bulunabilmesi için suç işlenmesi-
nin sebeplerinin araştırılması yanında, bi-
limsel veri ve yöntemler kullanılarak suçla 
mücadelenin yasal ve meşru sınırlar içinde 
yürütülmesi gerekmektedir” diye konuştu. 
Toplumun çağdaşlık düzeyinin polisiye 
uygulamalarda insan hak ve özgürlükleri-
ne gösterilen saygı ile ölçüldüğüne dikkati 
çeken Aksu sözlerini söyle sürdürdü: 

“Suçlulara endekslenmiş bir iç güvenlik 
yönetimi, toplumun sağlıklı kesimlerine 
yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanma-
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sını artırdığı gibi normal vatandaşın birey-
sel özgürlüklerden yararlanmasını da en-
gellemektedir. Oysa gelişmiş demokratik 
ülkelerde polis, birey hak ve özgürlükle-
rinin kısıtlayıcısı değil bizatihi güvencesi 
konumundadır. Bu bağlamda polisimizde 
insan hakkı ihlali iddialarına asla taham-
mülümüz olmadığını ayrıca belirtmek 
isterim. Bu iddiaların gündemden kesin 
olarak çıkması için bakanlık olarak gerekli 
her türlü önlemi almaya kararlıyız.” 

Aksu, suçların olumsuz sosyal koşulların 
sonucu olduğunu vurgulayarak bu koşul-
ların ortadan kaldırılması amacıyla özel 
ve kamu kurumları ve sivil toplum örgüt-
lerini göreve çağırdı. Mezun olan genç po-
lislere de seslenen Aksu, “İnsan haklarına 
riayeti özümsemiş, hukukun üstünlüğüne 
inanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına yü-
rekten bağlı, bağrından çıktığı milletine 
hizmet için can atan siz değerli genç komi-
serlerimizin, gideceğiniz görev yerlerinde 
çok büyük başarılara imza atacağınızdan 
asla şüphem yoktur” dedi. 

Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner 
de tüm polis eğitim kurumlarının bilim 
ve teknolojinin en son gelişmelerini takip 
ederek modern araç gereç ve metotlarla 
çağdaş eğitim vermekte iddialı olduğu-
nu söyledi. Aydıner, “Bu iddiayı devam 
ettirmek, bilgi toplumuna geçmek, insan 
haklarına saygıyı uygulamaya aktarmak, 
huzur ve güveni tesis ederken vatanda-
şın memnuniyet ve desteğini sağlamak, 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkmak, ancak eğitimle müm-
kündür. Bunun bilincindeyiz” diye konuş-

tu. Aydıner, mezun olan Akademililere 
seslenirken de “Sizler, mütecaviz olmadan 
cesur, mürai olmadan terbiyeli, dalkavuk 
olmadan vakur, patavatsız olmadan doğru 
sözlü, zalim olmadan disiplinli ve şahsiye-
tini yitirmeden mütevazı olarak yetiştirilip 
hizmete koşuyorsunuz. Sizlere güveniyor 
ve başarılı olacağına inanıyoruz” dedi. 

Polis Akademisi Başkanı Tuncay Yılmaz 
ise törene katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan Avrupa Konseyi’nin 1979 
yılında kabul ettiği iki kararda öngörülen 
“polisin örgütlenmesi konusuna teveccüh 
göstermesini” istedi. Yılmaz, çocuklarının 
emniyet teşkilatında görev almasını teşvik 
eden velilere şükran duyduğunu ifade 
ederek, Akademi’de her kademede görev 
alan öğretim görevlisi ve yöneticilere de 
teşekkür etti. 

Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tülin İçli ise organize suç ve terör ol-
gularıyla başarılı mücadele için eğitimin 
önemine dikkat çekti. Fakülte’den bu öğre-
nim döneminde mezun olan 183 komiser 
yardımcısını, ülkeye hizmet etmek üzere 
uğurladıklarını anlatan İçli, 10 ülkeden 
247 misafir öğrencinin da Fakülte’de eği-
tim yaptığını ve bunlardan 75’inin bugün 
diplomalarını aldıklarını kaydetti. 

Mezunlar adına konuşan dönem birincisi 
Komiser Yardımcısı Ertan Arslan da “Biz-
ler omuzlarımıza yüklenen ağır ve onurlu 
görevin bilincindeyiz” diyerek Türkiye’ye 
layıkıyla hizmet etmeyi amaçladıklarını 
söyledi. 
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Törene Başbakan Erdoğan ve İçişleri Ba-
kanı Aksu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Genel Sekreteri Kemal Nehrazoğlu, Milli 
Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ankara Va-
lisi Yahya Gür, Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet 
Müdürü Ercüment Yılmaz, işadamı Sakıp 
Sabancı öteki yetkililer katıldı. 

Başbakan Erdoğan, konuşmalarının ta-
mamlanmasından sonra ilk üç dereceye 
giren mezunlara diploma ve plaketlerini 
verdi. Dereceye giren diğer mezunlara da 
diploma ve plaketleri Nehrazoğlu, Gönül 
ve Aksu tarafından verildi. İşadamı Sakıp 
Sabancı da mezuniyet derecesinde ilk 
25’e giren polislere 80 cumhuriyet altını 
tutarında para ödülü verdi. Helikopter ile 
bir gösteri de sulan törende dönem birinci 
Ertan Arslan yaş kütüğüne plaket çaktı. 
Törenin sonunda 58. Dönem mezunları 
diplomalarını alarak yemin ettiler. 
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Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baş-
kanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan, 
Başbakanlık Merkez binadaki toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, ekonomi-
deki gelişmeleri değerlendirdi, AB’ye üye-
lik sürecinde yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Erdoğan, ekonomideki büyü-
me ve sanayi üretimindeki gelişmelerin, 
enf lasyonda tedrici düşüşün yaşandığı 
bir dönemde sağlanmış olmasının, önü-
müzdeki dönemde makro büyüklüklerin 
orta vadeli denge değerlerine ulaşacağı 
beklentisini güçlendirmekte olduğunu 
söyledi.

Başbakan Erdoğan, ekonomideki büyüme 
sürecinin devam ettiğini, 2001 yılında 
yüzde 9.5 küçülen, 2002 yılının son üç 
çeyreğinde oldukça yüksek büyüme gös-
teren Gayrı Safi Milli Hasıla’nın, bu yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 7.4’lük artış göstere-
rek, bu eğilimini sürdürdüğünü bildirdi. 
Ayrıca ilk 5 aylık dönemde toplam sanayi 
üretiminin ortalama olarak bir önceki yı-
lın dönemine göre, yüzde 6.7’lik bir artış 
sağlamış olmasının “olumlu işaretler” ola-
rak algılandığına dikkati çeken Başbakan 

Erdoğan, “bu gelişmelerin enf lasyonda 
tedrici düşüşün yaşandığı bir dönemde 
sağlanmış olması önümüzdeki dönemde 
makro büyüklüklerin orta vadeli denge 
değerlerine ulaşacağı beklentisini güçlen-
dirmektedir” dedi. 

Yatırım malı ithalatının da 2003 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 23.7 artış 
gösterdiğine işaret eden Başbakan Erdo-
ğan, “ayrıca önceki 3 yılda düşük artış 
gösteren yatırım teşvik belgesi tutarı, 
bu yılın Ocak-Nisan döneminde önceki 
yılın aynı dönemine göre oldukça hızlı 
şekilde, yüzde 159.2 oranında artmıştır” 
dedi. Ekonominin krizlerden çıkarak to-
parlanması sürecinde büyük bir payı olan 
ihracat gelirlerinin ise yılın ilk yarısında 
21 milyar doların üzerine çıktığını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, “İthalatımızda 
da, gerek talep gerekse büyüme artışına 
bağlı olarak canlanma yaşanmaktadır. 
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde bütçe he-
deflerinin de olumlu sinyaller verdiği gö-
rülmektedir. Nitekim bu dönem için faiz 
dışı fazlada hedef aşılarak, 9.3 katrilyona 
ulaşılmıştır” şeklinde konuştu.

Ekonomik ve  
Sosyal Konsey Toplantısı

Ankara | 10 Temmuz 2003
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Gelecek için ümitli olunmasını sağlayan 
diğer bir gelişmenin, devlet iç borçlanma 
senetlerinin faizlerinin düşmesi olduğunu 
belirten Erdoğan, 2002 yılı Haziran ayında 
149 gün olan ortalama vadenin, bu yılın 
Haziran ayında 276 güne ulaştığını söyle-
di. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu gelişmeleri, hükümetin ekonomik po-
litikaları için oluşmakta olan güvenin işa-
reti olarak değerlendirmek mümkündür. 
Ancak ekonominin temel göstergelerinin 
uzun dönemli denge değerlerine yaklaştı-
rılması için, hükümetimizin daha büyük 
bir çaba içinde olacağını da vurgulamak 
isterim. Bu çerçevede uygulanmakta olan 
ekonomik programın titizlikle sürdürül-
mesinde, sizlerin temsilcisi olduğunuz 
toplumsal kesimlerin desteği büyük önem 
taşımaktadır.”

“Hükümetimiz Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde gerekli yasal düzenlemelerin 
ve değişikliklerin gerçekleştirilmesinin 
yeterli olmadığı bilincindedir. Zira bu dü-
zenlemelerin etkili bir şekilde hayata geçi-
rilmesi de büyük önem taşımaktadır. Hü-
kümetimiz bu konuda gerekli tüm çabayı 
gösterecektir. Şu ana kadar muhalefet tüm 
desteğini vermiştir inanıyorum ki bundan 
sonrada verecektir. Parlamento dışı par-
tilerin büyük bir kısmı desteğini sürdür-
mektedir. Başta TOBB, TÜSİAD, İKV ve 
sendikalarımız olmak üzere sivil toplum 
örgütleri bütün desteklerini vermektedir. 
Ve medyamız büyük kısmıyla desteğini 
vermektedir. Halkımız yüzde 75’iyle bunu 
desteklemiş ve desteğini vermektedir.”

Erdoğan, hükümetlerinin, özverili ça-
lışmalarını, Kopenhag siyasi kriterleri 
uyumunun yanı sıra, AB üyeliği yönünde 
önem taşıyan müktesebat uyumu konu-
sunda da yoğunlaştırdığını söyledi. Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Yeni Ulusal Program, Kopenhag Siyasi ve 
Ekonomik kriterlerine ve ayrıca 24 başlık-
tan oluşan müktesebata uyum amacıyla 
yapılması gereken çalışmaları içermekte-
dir. Hükümetimiz, AB’ye üyelik sürecinde 
yapılacak tüm çalışmalarda katılımcılığın 
sağlanmasına önem vermektedir. Demok-
ratik işleyişin önemli unsurlarından biri 
olan sivil toplumun gelişiminin teşvik 
edilmesi hükümetimizin üzerinde has-
sasiyetle durduğu konulardandır. Milli 
meselemiz olan AB’ye üyelik yolunda top-
lumsal uzlaşma ve işbirliğine zemin teşkil 
eden Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bugün 
burada yapacağı çalışmalar hükümetimize 
yol gösterecektir.” 
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Başbakanlık İnsan Hakları Danışma 
Kurulu’nun 4. toplantısında bir konuşma 
yapan Erdoğan, çağın vazgeçilmez temel 
kavramlarından birinin insan hak ve öz-
gürlükleri olduğunu belirterek, insan hak-
larını, “bütün insanların hiçbir ayrım gö-
zetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından 
dolayı, eşit, özgür ve onurlu yaşama hak-
kına sahip olması” şeklinde değerlendir-
di. İnsanlık tarihinin bir anlamda bütün 
milletler için insan hakları mücadelesinin 
tarihi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 

küreselleşme ile bütün dünyanın birbirine 
yakınlaştığı günümüzde devlet ve toplum-
ların artık birbirine doğrudan ve dolaylı 
olarak müdahil oldukları gerçeğinin göz 
ardı edilemeyeceğini kaydetti. Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bireyin temel haklarının kanuni güven-
ceye alınması ve kanunların evrensel stan-
dartlara ulaştırılmasından daha önemli 
olan insan haklarında bizatihi insanın 
kullandığı inisiyatifin insani olmasıdır. 

Başbakanlık Insan Hakları 
Danışma Kurulu 4. toplantısı

Ankara | 14 Temmuz 2003
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Yani aslolan pratik ve uygulamalarımız-
dır. Tabii ki devletin asli vazifesi ve var 
oluş nedeni de vatandaşların huzur ve 
mutluluğunu sağlamaktır. Bugün modern 
dünyada temel insan hakları ve özgür-
lükler konusunda devasa bir literatür ile 
sayısız ulusal, uluslararası kurum ve kuru-
luş oluştuğu halde ne yazık ki insanlığın 
hala en büyük meselesi insan haklarının 
sağlanamamış olmasıdır. Hükümetimiz, 
Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki 
itibarını yükseltmeyi insan hakları ko-
nusunda alacağımız mesafe ile doğrudan 
alakalı olarak görüyor. Yalnızca dünya dev-
letleri arasındaki itibarımızın yükselmesi 
için değil, Türkiye’de vatandaş ile devlet 
arasındaki bağın güçlenmesi de devletin 
insan hak ve özgürlüklerine bakışıyla doğ-
rudan ilgilidir.”

“Biliyoruz ki insan haklarına dayanmayan, 
vatandaşını dinlemeyen ve insani talepleri 
anlamayan yönetim modellerinin meşru-
iyeti bütün insanlık tarafından sorgulanı-
yor ve bu sistemler halklarına yaslanma-
dıkları için ayakta duramıyorlar” diyen 
Erdoğan insan hakları sorununun insanın 
vazgeçilmez tüm haklarının korunması so-
runu olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu ne-
denle bu sorunun sadece kolluk kuvvetle-
rinin, yargı mensuplarının, mülki erkanın 
değil herkesin sorunu olduğunu belirtti. 

Özellikle sivil toplum kuruluşlarını kamu 
vicdanının sesi olarak görmek ve onlara 
kulak vermek gerektiğine işaret eden 
Erdoğan, “Aksi takdirde ifade özgürlüğü, 
düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlü-
ğü, inanç ve inandığını yaşama özgürlüğü 

alanlarında ülkemiz hep tartışmalı bir 
ülke olacaktır” diye konuştu. Ülkelerin 
kalkınmışlık kriterleriyle demokrasileri 
arasında doğrudan kurulan ilişkideki 
“anahtar kavramlardan” birinin insan 
hakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
“İnsan hakları ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı 
ve birleştirici bir kavramdır. Yani insan 
hakları toplumsal dayanışmanın ve barı-
şın çimentosudur” diye konuştu. Erdoğan 
şöyle devam etti:

“Dar anlamıyla bugün insan hakları me-
selesine yanlış çağrışımlar yüklenmiştir. 
Oysa yolsuzluklar, rüşvet ve irtikap, görevi 
kötüye kullanma, bilginin vatandaştan 
esirgenmesi, konuşma, yazma, eleştirme, 
örgütlenme hakkı, bireyin ve sivil top-
lumun korunması insan hakları kapsa-
mındadır. Dolayısıyla kamusal düzenin 
sağlanması, sağlam bir hukuk ve demok-
rasi geleneğine, insan haklarının korun-
masına bağlıdır. Hükümetimiz, ekonomik 
ve sosyal kalkınmada toplumla birlikte 
düşünmeyi ve birlikte karar almayı esas 
almıştır. Ekonomik ve Sosyal Konsey ör-
neğinde olduğu gibi insan hakları konu-
sunda Başbakanlık İnsan Hakları Danışma 
Kurulu’nu sembolik bir kurum olmaktan 
çıkardık ve sivil toplumun bir platformu 
haline getirdik. Her zeminde söylediğimiz 
gibi, hükümetim adına burada bir kez 
daha tekrarlıyorum: Bizler her eylemini 
mutlak doğru kabul eden, herkesin bizim 
gibi düşünmesini isteyen, eleştirilmez 
insanlar değiliz. Hükümet olarak bütün 
vatandaşlarımızın hak ve hürriyetleri-
nin, barış ve huzurunun sorumluluğunu 
omuzlarımızda hissediyoruz. Bu anlamda 
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bütün dikkatimizle toplumun sesine kulak 
veriyoruz. Türkiye’yi çağdaş standartlara 
kavuşturmak, ülkemizi adaletle kalkındır-
mak için çaba sarf ediyoruz. Herkesten bu 
dikkatimize ortak olmasını rica ediyoruz.”

Başbakan Erdoğan, toplumsal barışa 
ve huzura katkıda bulunmak isteyen 
herkesin önyargılarından, tabularından 
kurtulması ve zihnini açması gerektiğini 
vurguladı. Kimsenin “sorgulanmaz ve he-
sap vermez” durumda olmaması ve kendi 
gücünü başkalarının haklarını ihlal ederek 
koruma çabasına girmemesi gerektiğini 
belirten Erdoğan, “Millet olarak insanlık 
tarihinde çok şerefli bir yerimiz var. Bu 
itibarlı yerimizi çağdaş dünyada yükselt-
mek için çatışma ve gerilim alanlarında 
değil, uzlaşma ve kardeşlik alanlarında el 
ele vermeliyiz” dedi. İnsan hakları konusu-
nun öncelikle bir duyarlılık meselesi oldu-
ğunu kaydeden Erdoğan, bu duyarlılığın 
derinleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, 
şunları söyledi: 

“Ekonomiden yönetime, eğitimde kalite-
nin yükselmesinden üretime, yolsuzluk-
ların önlenmesinden asayiş ve güvenliğe 
kadar insan hakları meselesi bütün hayat 
alanlarıyla ilgilidir. Unutmayalım ki aşa-
mayacağımız bir sorunumuz, çözemeye-
ceğimiz bir problemimiz yoktur. Yeter ki, 
adalet duygusundan kopmayalım. İnsan 
hakları alanında güçlü bir kurumsallaşma-
nın temelinin birlikte düşünerek, birlikte 
tartışarak, karar vererek bu çalışmadan 
çıkacağına ve hepimize yol göstereceğine 
inanıyorum. Burada yapılacak çalışmanın 
özellikle Aralık 2004 için, daha önce de 

gerçekleştirilecek bir kurultay için çok 
daha farklı bir zemin oluşturacağına inanı-
yorum. Bununla da kalmayıp artık uyum 
dönemini bir kenara bırakıp uygulamayla 
Türkiye bu beklediği, arzuladığı hak ve öz-
gürlükler zeminini yakalamalıdır.”
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Başbakan Erdoğan, TOBB tarafından 
Diyarbakır’da gerçekleştirilen Güneydoğu 
Ekonomi Zirvesinde yaptığı konuşmada, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yapılan, kaçak elektriğin önlen-
mesi amacıyla illere göre farklı fiyat uy-
gulamasıyla ilgili çalışmalara değinerek, 
şöyle diyordu: 

“ Konu ,  Ener j i  P iyasası  Düzenleme 
Kurumu’ndan bize  geldi .  Bakanlar 
Kurulu’ndan geçmiş değil. Sözünü sizlere 
veriyorum. Kesinlikle enerji fiyatlarında, 
enerji kaybından dolayı oluşacak farkların 
bedelinin illere farklı şekilde ödetilmesi 
olmayacaktır. Böyle bir yanlış uygulama 
olamaz. Bakanlar Kurulumuzdan böyle bir 
şey geçemez.”

TOBB Güneydoğu  
Ekonomi Zirvesi

Diyarbakır | 18 Temmuz 2003
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Türkiye’nin mesel elere bütünlük içeri-
sinde baktığını belirten Erdoğan, geçmiş 
yılların, kaynağına inilmeden sorunların 
çözümlenemeyeceğini herkese öğrettiği-
ni, hukuk ve adaletin yara aldığı yerde 
ekonomik büyüme, yatırım ve istihda-
mın mümkün olmadığını bildirerek, 
Türkiye’nin çözümlenmeyecek sorunu 
olmadığını söylüyordu. Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu: 

“Ülkemizin insanlarını değerlendire-
bilseydik, bölgesel kalkınmaya önem 
verseydik, sorunların hepsini Ankara’ya 
taşımasaydık ve sorunlar yerinde çözül-
seydi, bugün milli gelirimizi AB’ye üye 
ülkelerle karşılaştırabilirdik. Ama biz, ta-
rihin hızlı akışı içerisinde geç kaldık. İlkel 
sorunlarımız bir gün unutulacaktır. Bu 
süre, uzun değildir. Türkiye’nin önceliği 
adalet ve kalkınmadır. Öteki sorunların 
hepsi bu iki düğümü çözdüğümüz zaman 
çözülecektir. Ülkemizin önceliklerinden 
vazgeçmiyor, milletimizin taleplerine 
öncelik veriyoruz. Vatandaş ve devletin 
birbirine ulaşacağı yolları açıyoruz. Yerli 
yatırımcı hangi hakka sahip ise yabancı 
yatırımcı da aynı hakka sahiptir. Bunu, 
uygulamaya koyduk. Milli geliri 1500 do-
ların altında olan illerde yatırım yapacak 
müteşebbislerimizden vergi almıyoruz, 
araziyi ücretsiz veriyoruz ve SSK primle-
rini düşürüyoruz.” 

Başbakan Erdoğan, devletlerin güçlerini 
öncelikle vatandaşından aldığını ve on-
dan sonra da güçlü devletin vatandaşın 
hizmetine girdiğini belirtti. Erdoğan, söz-
lerini şöyle sürdürüyordu: 

“Hiçbir zaman devlet kalkıp hakim devlet 
olmaz. Eğer hakim devlet olursa orada 
adaleti bulamazsınız. Devlet, hizmetkar 
devlet olmak zorundadır. Çünkü efendi 
olan millettir, halktır. Devlet ise hizmet-
kardır. Artık kimse ‘dolaylı yoldan sesini 
Ankara’ya ulaştırmasın’ istiyoruz. Bunun 
için kamu yönetimi, özel idare ve yerel yö-
netimler reformlarını yapmak istiyoruz. 
Bunlar süratle bitiriliyor. Eşzamanlı şe-
kilde inşallah önümüzdeki dönem bunu 
kanunlaştıracağız. İktidarımız, ülkenin 
birikmiş mesel elerini tek tek çözüme 
kavuşturuyor. Demokrasimizi ayıplardan, 
ekonomimizi soygunlardan ve imtiyazlı 
hortumculardan kurtarmakta kararlıyız. 
Bunu bilmenizi istiyorum. Ülkemizin in-
sanına güveniyoruz. Bürokratik engeller 
kalktığında, bu insanların onurlarıyla ve 
alın terleriyle neler kazandırabileceğini 
iyi biliyoruz.” 

Kabinedeki arkadaşlarıyla ilgili gerek 
muhalefetin ve gerekse bazı medya grup-
larının, “iftira at, tutmazsa iz bırakır” 
mantığıyla yaklaşım tarzlarının “hiç hoş 
olmadığını” kaydeden Erdoğan, şöyle de-
vam ediyordu: 

“Bakan olmadan önce yapmış oldukları 
faaliyetleri, dürüst faaliyetlerini farklı 
bir şekilde yansıtmak suretiyle ne yazık 
ki bekledikleri bazı menfaatlerine bugün 
engel konulduğu için gerek muhalefet ve 
gerekse bazı medya gruplarının bu kara-
lama veya köşeye sıkıştırma mantığıyla 
yapma yollarına başvurmaları beyhu-
dedir. Böyle bir yol, bizim iktidarımızda 
açılmayacaktır. Bunu da bilmelerini isti-
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yorum. Bu tür yaklaşımlardan netice bek-
liyorlarsa asla netice alamayacaklardır. 
Boşuna kendilerini yormasınlar.” 

Başbakan Erdoğan, Habur Sınır Ka-
pısı’ndan günde 2 bin ile 10 bin arasında 
kamyon ve TIR’ın geçiş yaptığını belirte-
rek, çalışmalar sonucunda 20 kilometre 
uzunluğundaki kuyruğun 2 kilometreye 
düştüğünü söyledi. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu ve TOBB yönetimine de sesle-
nen Erdoğan, “Sizlere diyorum ki süratle, 
hemen Habur’u size verdik. Hemen gelin 
burayı modernize edin. Nasıl Gürbulak’ı 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği mo-
dernize ettiyse, siz de Habur’a başlayın. 
Bizim için Habur önemli. Habur’dan son-
ra Ovacık’ı yapalım. 2’nci kapımız olsun. 
Oradaki nakliye sıkıntımızı giderelim” 
diyordu. 

2002’nin ilk 6 ayında Irak’a yapılan ih-
racatın 225 milyon dolar olduğunu, bu 
yıl yaşanan savaşa rağmen Irak’a yapılan 
ihracatın 250 milyon doları bulduğunu 
ifade eden Erdoğan, şunları söylüyordu: 

“Irak’a yapılan ihracatta Haziran ayında 
geçen yıla oranla yüzde 187 artışı oldu. 
Dünkü tarih itibariyle Irak, ithalat kapı-
sını açtı. Bundan sonra sınır ve transit 
ticaretinde tam bir patlama bekliyoruz. 
Bundan sonra mazot tankerleri  boş 
yatmayacak. Sınır ticaret merkezleri 
çoğalacak. Bu konuda komşu ülkelerle 
müzakeremizi sürdürüyoruz. Sınır ticaret 
merkezlerinde makul vergiyle ticaret ya-
pılmasını sağlayacağız.” 
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Başbakan Erdoğan, TOBB tarafından or-
ganize edilen Ege Ekonomi Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmada, sanayici ve işadamla-
rına yardımcı olmak istediklerini, tıkanan 
bir yol, engel veya köstek olanlar varsa, 
bunu aşacaklarını kaydetti. Erdoğan, “Ama 
gücümüz yettiği kadar... Burada samimi 
bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. 
Sistemin kendi içinde ön tıkama yapısı, 
ruhu var. Böyle bir sistemle çalıştığımızı 
unutmayın” diye konuşuyordu. Birçok uy-
gulamada farklı yaklaşımları gördüklerini 
kaydeden Erdoğan, şöyle devam ediyordu:

“İş Kanunu’nu çıkarırken neler çektiğimizi 
sizler takip etmediniz mi? Biz böyle popü-
list bir yaklaşım yapsaydık, kanunla ilgili 
adımı bu şekilde atamazdık. Niye? (Bütün 
sendikaları karşına mı alacaksın?) Hep 
söylenen bu... Ama biz sendikaları karşımı-
za alıp almamakla ilgili bir anlayışla, işin 
üzerine gitmedik. Ülkenin geleceği buydu. 
Bunun yapılması gerekiyordu. Önce işyeri 
güvencesi, ondan sonra iş güvencesi olma-
lıdır. İşyeri güvencesi yoksa, iş güvencesi 
olsa ne olur? Bizim önce bacaları tüttür-
memiz gerekiyor. Bazı sendikacı dostlar 
(Sokağa dökülürüz) diyorlar. Ben ne di-
yeyim bu ülkenin Başbakanı olarak? Dö-
külecekseniz dökülün kardeşim... Olması 
gereken neyse, onu yapıyoruz.”

“Fakir öğrencilerin özel okullarda oku-
tulması” konusuna da değinen Başbakan 
Erdoğan, bu öğrencilerin, devlete mali-
yetlerinin çok çok altında okutulacağını 
kaydederek, şunları söylüyordu:

“Danıştay’ın açıkladığı kararı gördünüz. 
Müracaat eden Memur-Sen... Memurların 
sendikasının bu işle ne alakası var? Bunlar 
bu çocukların bu okullarda okumasını, 
eşitlik ilkesine aykırı buluyor. Hele bakın, 
bu nasıl iştir, nasıl anlayıştır? Efendim, 
özel okullara para aktarma yoluymuş... 
Bu okullar kimin? Tayyip Erdoğan’ın mı? 
Partisinin mensuplarının mı? Hepsi, bu 
ülkenin Milli Eğitimi’ne bağlı görev yapan 
okullardır. Bunu farklı yere kaydırmanın 
anlamı yok. Mesafe almamız lazım. Bir 
taraftan (Derslik açığımız var) diyoruz. Bir 
taraftan da (mesafe alalım) istiyoruz. Ama 
ondan sonra da bakıyoruz ki bir sendika 
çıkıyor, böyle bir yola gidiyor. Bunlarla 
çağdaşlaşmanın, modernleşmenin adımı-
nı atmakta zorlanırız.”

Türkiye’nin yeniden büyümeye başladığı-
nı belirten Başbakan Erdoğan, 2 aydan bu 
yana eksi enflasyonun yakalandığını kay-
dederek, eksi enflasyonun yakalanmasına 
da “farklı tavır gösterenler” olduğunu dile 
getiriyordu. 

TOBB Ege Ekonomi Zirvesi

İzmir | 19 Temmuz 2003
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Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu olma-
dığını, dayanışma ve elbirliği ile her so-
runun çözülebileceğini belirten Erdoğan, 
“AB için de çok şeyler söylendi. Ama bakın 
şu anda çok farklı bir yerdeyiz. AB ülkeleri 
de artık (Türkiye giremez, Türkiye’nin yeri 
yok) demiyorlar. İnanıyorum ki, 2004’de 
müzakereler başlayacaktır. 7. Uyum paketi 
taslak çalışmaları da son aşamasına geldi. 
Temennimiz, Ağustos’ta bunu çıkarmak. 
Olmazsa, 2004’de uygulamaya koymak” 
diyordu.

Türkiye’nin bu yıl 40 milyar dolarlık ihra-
cat hedefini yakalayacağına inandığını da 
bildiren Erdoğan, Haziran’da Irak’a 105 
milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti. 
Başbakan Erdoğan, 13 ayrı sınır ticaret pa-
zarı kurmak istediklerini, şu anda komşu 
ülkelerle bu konuyu görüştüklerini dile 
getiriyordu. 

Başbakan Erdoğan, sivil toplum örgütle-
rinin özelleştirme konusunda görevlerini 
yerine getirmediğini belirterek, “Özelleş-
tirme konusunda TOBB da TÜSİAD da 
üzerine düşeni yerine getirmedi. Üzerleri-
ne düşen yapılmış olsaydı, bugün bu halle-
re gelmezdik. Bütün özelleştirilecek tesis 
ve kurumlar, bizzat bakanlar tarafından 
yerinde incelendikten sonra özelleştirile-
cek. Bizzat görmelerini istedim. Çünkü bu 
milleti çok oyuna getirdiler” diye konuşu-
yordu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) düzenlediği, Doğu Anadolu Bölge-
si Ekonomi Zirvesi sonunda bir konuşma 
yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin farklı kaynaklar bulması ge-
rektiğini belirterek, bu kaynaklardan bir 
tanesinin de orman arazileri ile ilgili oldu-
ğunu söylüyordu. Bu konunun bugün ye-
niden TBMM Genel Kuruluna geleceğini 
kaydeden Erdoğan, orman arazilerinden 
Türkiye’nin asgari elde edeceği paranın 25 
milyar dolar olduğunu hatırlatıyordu.

Konuşmasında Erzurum’un ve çevre illeri-
nin dert küpü haline geldiğine de değinen 
Erdoğan, yeni bir kampanya başlattıkları-
nı, bu kampanyanın da teşvik olarak de-
ğerlendirilebileceğini vurguluyordu. Söz 
konusu kampanya ile ilgili bilgi veren Er-
doğan, milli geliri bin 500 doların altında 
olan illerde önce o yöreden olanların kendi 
yörelerine yatırım yapmalarını öngördük-
lerini belirterek, “Erzurum’a önce Erzu-
rumlu sahip çıkacak” diyordu. Geçmişte 
uygulanan yanlış ekonomik politikalar 

TOBB Doğu Anadolu  
Ekonomi Zirvesi

Erzurum | 23 Temmuz 2003
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nedeniyle Erzurum’da tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili zenginliklerin yok edildiğini 
vurgulanan Erdoğan, bunu yeniden ayağa 
kaldıracaklarını, Tarım Bakanı’nın konuya 
gerekli önemi vereceğini söylüyordu. 

Hükümetin batıda et kombinalarını ka-
patırken doğuda teşvik amacıyla açık 
tuttuğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
6 ayda bu konuda yapılan sübvansiyonun 
40 trilyon lirayı bulduğunu kaydediyordu. 
Türkiye’nin basiretsiz politikalar nedeniy-
le dinamizmini kaybettiğini de vurgulayan 
Başbakan Erdoğan, “Besi Organize Sanayi 
Bölgesi için kamulaştırma yetkisini veri-
yoruz, ancak 2004 yılı yatırım programına 
bunların konması gerekiyor. Sadece altya-
pı için ödenek veriyoruz” diye konuşuyor-
du.

 Kurulduğu günden bu yana AB sürecinde 
dördüncü paketi meclise getirdiklerini 
anlatan Başbakan Erdoğan, “Çıkaracağız. 
Uygulanacak. Bu medeniyet projesini Tür-
kiye tahakkuk ettirmek zorundadır. Bizi 
almazlarsa, bu kriterlerin adını Ankara 
Kriterleri koyarız. Biz biliyoruz ki bu kri-
terler bizim insanımız için gereklidir. Güç-
lü olduğumuz zaman her yerde yerimiz 
olacaktır” diyordu.

Konuşmasında dış politika ile ilgili geliş-
melere de değinen ve hükümetin dış poli-
tika ile ilgili haksız eleştirildiğini anlatan 
Erdoğan, Irak Savaşı sırasında hükümetin 
Irak’ın siyasi ve fiziki yapılanmasında 
Türkiye’nin yer alacağını dile getirdiğini 
hatırlatarak, şu anda da gelinen zeminin 
bu olduğunu söylüyordu. 

Başbakan Erdoğan, Erzurum Pasinler Bö-
lünmüş Devlet Yolu’nu da hizmete açıyor-
du. Erdoğan, 15 bin kilometre duble yol 
projesinin bir bölümünü de bugün hizme-
te açtıklarını söylüyordu. Trafik kazaların-
da, savaşlarda kaybedilenden fazla insan 
yitirildiğini, kazaların ekonomiye yılda 5-6 
milyar dolar zarar verdiğini anlatan Erdo-
ğan, “çağdaşlaşmanın, modernleşmenin 
bir adımı” olan yol projelerini önemsedik-
lerini belirtiyordu.
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Türkiye İhracatçı lar  Meclisi  Genel 
Kurulu’nun değerli delegeleri… iş dün-
yamızın saygıdeğer temsilcileri… değerli 
basın mensupları… Hepinizi sevgiyle ve 
dostlukla selamlıyorum. Genel kurulunuz 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Türkiye her geçen gün itibarına itibar ek-
leyen bir seviye yakalamıştır. Umuyor ve 
inanıyorum ki, bu gelişmelerden en çok 
sizler memnun ve mutlu oluyorsunuzdur. 
Yılların telafisi için gece gündüz demeden 

çalışıyoruz. Ülkenin birikmiş mesel elerini 
bir bütünlük anlayışı içinde ele alıyoruz. 
Demokrasiye yatırım yaparak ekonomiyi, 
ekonomiye yatırım yaparak demokrasiyi 
geliştireceğimize inanıyoruz. Bu anlayışa 
omuz veren, destek veren herkese teşek-
kür ediyorum. 

Uzun vadede bu yatırımlarımız ülkemi-
zin yüzünü güldüreceği gibi kısa vadede 
de bunun semerelerini almaya başladık. 
Türkiye, güçlü siyasi irademiz sayesinde 

TIM 10. Seçimli Olağan  
Genel Kurulu

Ankara | 31 Temmuz 2003
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Avrupa Birliği hedefine her zamankinden 
daha yakın bir konumdadır. İş başına gel-
diğimizde Türkiye’nin ertelenen talepleri-
ne kavuşacağını söyledik. Popülist siyasi 
taahhütlere iltifat etmedik. Sarsılan den-
geleri yerli yerine oturtmamızın zaman 
alacağını biliyorduk. Türkiye’yi kendi im-
kanlarıyla ve kendi kaynaklarıyla düzlüğe 
çıkaracağımızı söyledik. Toplumla birlikte 
düşünmeye, kararlarımızı toplumla birlik-
teye almaya özen gösterdik. 

Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarımızın 
hemen bütün etkinliklerine katıldım. Dün 
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın kongresin-
deydim, bugün sizlerleyim. Devletin kapı-
larını ardına kadar toplumu temsil eden 
kuruluşlara açtık. Milletimize yukarıdan, 
yüksek rakımlı tepelerden bakmıyoruz, 
fırsat buldukça birlikte olmaya çalışıyoruz. 
Gittiğimiz her yere kendi heyecanımızı ta-
şıyor her yerden heyecanla dönüyoruz. 15 
Mart tarihinden bu yana beş ayda 51 kez 
sivil toplum kuruluşumuzla görüştüm. 
Yine beş ay içinde 60’a yakın açılışa, temel 
atma törenine katıldım. 60’a yakın ülkenin 
devlet başkanı, başbakanı, dışişleri baka-
nıyla görüştüm. Bu süreçte felaket tellalla-
rının hevesleri kursaklarında kaldı ve Tür-
kiye tarihi önemini dünyaya duyurdu. AB 
konusunda yıllardır biriken kaygıları nasıl 
bertaraf ettiğimizi gördünüz. AB karar me-
kanizmaları bundan böyle Türkiye’yi eski 
argümanlarla değerlendiremeyecekler. 

Değerli arkadaşlarım…

Evet, Türkiye, sivil toplum örgütleriyle, 
devlet kurumlarıyla bu süreçte tam bir 

uyum ve ahenk içinde uyum paketlerini 
yasalaştırmıştır. Uygulamalarımızda da 
aynı titizliği ve dikkati göstereceğiz. Evet, 
Türkiye, kendi değerleriyle, kendi dina-
mikleriyle, kendi insan gücüyle dünyaya 
açılıyor. Biz, bu güvenle dostlarımızla, 
müttefiklerimizle iş tutuyoruz. Ulusla-
rarası planda yaşanan bütün gelişmeler 
Türkiye’nin artan önemine işaret ediyor. 
Ekonomik bütün göstergeler iyi yönde 
seyrediyor. İşte hükümet olarak biz bu 
krediyi, bu gücü ülkemizin gerçek gücüne 
tahvil edeceğiz. İçeride ve dışarıdaki bü-
tün çabamız budur. 

Toplumla birlikte düşünüyor, birlikte ha-
reket ediyoruz. Her gün bir bankanın içi-
nin boşaldığı günler geride kaldı. Bakanlık 
sayısını 38’den 23’e düşürdük. Öncelikle 
devletin iki yakasını bir araya getirmeye 
çalıştık. Bu anlamda büyük mesafeler 
aldık. Kamu vicdanında bir yara haline 
gelen milletvekili lojmanlarına girmedik. 
Sermayeyi kaçırtan Mali Milat’a son ver-
dik. Vergi yükünün tabana yayılması için 
gerekli düzenlemeleri yaptık. Temel gıda 
ve ilaçta KDV indirimine gittik. Vergi 
barışını sağladık ve devlet ile vatandaşın 
davalı, kavgalı olmasına büyük ölçüde son 
verdik. Türkiye ilk defa eksi enflasyonla 
buluştu. Enflasyonu dize getirdik. 2003 
yılının ilk üç ayında 7.4’lük bir büyüme 
sağladık. Reel faizler yüzde 70’lerden yüz-
de 50’nin altına düştü. 

Türkiye’nin itibarını yurt dışında yükselt-
tik ve yabancı yatırımcılar için kolaylıklar 
sağladık. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu’nu çıkardık. Hazineye uzun süreli 
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borçlanma imkanı sağladık. Türkiye’nin 
çıkış kapılarını ve yollarını genişletmeyi 
esas aldık. Doğu ve Güneydoğu bölgele-
rimizde sınır ticaretini ihya edecek Sınır 
Ticaret Merkezleri kurulması için Bakan-
lar kurulumuz karar aldı. KOBİ’ler için 
Avrupa Yatımı Bankasından kredi temin 
edildi. İhracatçılarımız, yatırımcılarımız 
için bürokratik engeller en aza indirildi.

Değerli dostlarım…

Hep birlikte Türkiye’nin yüzünü güldüre-
ceğiz. Türkiye’nin kurtuluş kapısı insan 
potansiyelini, iş potansiyelin, ekonomik 
potansiyelini dünyaya açmaktır. Bunun 
yolu önce üretimden, sonra ihracattan 
geçiyor. Bunun için geleneksel bürokratik 
zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Bü-
yükelçilerimizin, diplomatlarımızın, dış 
temsilciliklerimizin asli görevlerinden biri 
de bulundukları ülkelerle ekonomik ilişki-
lerimize katkıda bulunmak olmalıdır. Bize 
göre dünyaya ihracat yapan, bu ülkenin 
emeğini, alınterini, ürününü satan herkes 
Türkiye’nin elçisidir. Dolayısıyla bürok-
rasinin birinci görevi, iş yapmak isteyene 
engel olmak değil yatırımcının, müteşeb-
bisin önünü açmaktır. Zira Türkiye iyi bir 
rotaya girmiştir. 

Bu büyüme heyecanının herkesçe pay-
laşılması gerekiyor. Bu yolda ilerlemek 
için hepimize görevler düşüyor. Devletin 
itibarı ile toplumun itibarı birbirini ta-
mamlamalıdır. Devletin gücü ile toplumun 
gücü birleşmelidir. Biz buna inanıyoruz ve 
üretenlerle üretim heyecanını yaşıyoruz. 
Bunun için 5 ayda 60 açılışa, temel atma 

törenine katıldım. Bu yüzden her yerde, bu 
ülke için taş üstüne taş koyan herkesin ba-
şımızın üstünde yeri olduğunu söyledim. 

Biz şehirlerimizi birbirine, ülkemizi dün-
yaya bağlıyoruz. Bugün dünya ile ilişkile-
rimizde, dünyadaki itibarımızın artışı dış 
ticaret hacmimizle doğrudan ilgilidir. Zira 
yaşadığımız dünyada ekonomik ilişkiler, 
diplomatik ilişkilerin, siyasi, hatta askeri 
ilişkilerin bile temel belirleyenidir. Ama 
biz daha Akdeniz bölgemizdeki ürünü 
İstanbul’a kolay ulaştıramıyorsak bilelim 
ki, Türkiye ihracattaki büyük hedeflerine 
ulaşamaz. Ankara’daki bürokrat, ülkenin 
büyüme heyecanını yaşamazsa, maaşını ve 
ek göstergesini düşünmekten ülkesine hiz-
mete vakit bulamaz. O zaman, “bugün git 
yarın gel” kısırdöngüsünü kıramayız. İşte 
biz, bu yüzden şehirleri birbirine bağlayan 
duble yollarla ülkemizi dünyaya açacak 
gümrük kapılarımızı birlikte ele alıyoruz. 
Gümrük kapılarını öncelikle kendi vatan-
daşlarımıza açmalıyız ki, dışarıdan yaban-
cı sermaye, yabancı yatırım gelsin.

Değerli dostlarım…

Sorunları birlikte ele alalım, çözümü de 
birlikte bulalım. Türkiye’nin geleceği-
ne yapılacak en büyük yatırım adalete, 
hukuka yapacağımız yatırımdır. Adalet, 
mülk kadar önemlidir ve vazgeçilmezdir. 
Kalkınmanın temel dinamiği de adalettir. 
Türkiye tam demokrasiye geçebilmeyi yıl-
larca konuştu. Demokrasi eksiğini yalnızca 
toplum-devlet ilişkilerinde yaşamadık 
ihracat yapmak, mal satmak isterken de 
karşımıza çıktı. 
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Bu yüzden, lütfen yalnızca kendi alanları-
mıza sahip çıkmakla yetinmeyelim. Toplu-
mun vicdanını yaralayan bütün alanlarda 
sesiniz yükselsin. Toplumsal dokunun 
korunması, sosyal barışın korunması, de-
mokrasinin gelişmesi ülkenin geleceğine 
yapılmış en büyük yatırımdır. Bugüne 
kadarki yanlışlardan hepimizin hissesine 
düşen bir pay var. Bugüne kadar kötü para 
iyi parayı kovdu. Haksız rekabet piyasa-
da çoğu kez alınterini, emeği tasfiye etti. 
Toplumda bir öfke birikti. Biriken bu öfke 
hepimize bedeller ödetti. 

Artık üretime, yatırıma, istihdama, rekabe-
te, ihracata yönelmeliyiz. Para ile para ka-
zananlar uzun vadede kazanmış olmuyor-
lar. Ülkemizin kaderinde pay sahibi olmak 
istiyorsak hepimiz adalete, kalkınmaya, 
kaliteye omuz verelim. Hükümet olarak 
biz her türlü desteği vereceğimize söz ve-
riyoruz. Bakınız, toplumsal hayatımız üze-
rinde yıkıcı etkileri olan bir ekonomik kriz 
yaşadık ve bu krizi aşıyoruz. Türkiye eğer 
o ağır ekonomik krizi yaşamasaydı bugün 
ihracatımız ne durumda olacaktı. Ülkemi-
zin döviz girdisine en çok ihtiyaç duyduğu 
bir dönemde krize rağmen Türkiye yerin-
de durmadı ve ihracatını en ağır şartlarda 
35.8 milyar dolara çıkarabildi.

Ekonomik büyümenin itici gücü kuşkusuz 
ihracattır. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 
ihracatta büyüme yüzde 30 olarak gerçek-
leşti. Kaldı ki bu dönemde uluslararası 
ilişkilerde ne büyük bakireler aştığımızı 
biliyorsunuz. İşte biz yılın o zor ilk beş 
ayında bile 17.8 milyar dolarlık ihracat 
yaptık. İhracatımızın yüzde 93.9’unun 

imalat sanayi ürünlerinden sağlandığını 
hiç unutmamalıyız. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranındaki açığımızı gidermek için 
ihracata daha fazla yönelmeliyiz. İnanıyo-
rum ki, aldığımız ve alacağımız tedbirler 
uzun vadede ihracatımızın yüzünü daha 
fazla güldürecektir. Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum. Türkiye İhracatçı-
lar Birliğinin kongresi hayırlı olsun.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlarda yaptığı 
Ulusa Sesleniş konuşmasında, TBMM’nin 
çok yüksek tempolu bir yasama dönemini 
başarıyla tamamlayarak tatile girdiğini 
ifade etti. “Demokrasinin kalbi, özgür-
lüğün beşiği, milli iradenin tecelli yeri 
TBMM’dir. Meclis’i önemsemek, milleti 
önemsemek, Meclis’i yüceltmek, halkı 
yüceltmek demektir. 22. dönem birinci 
yasama yılında Meclisimiz saygınlığına 
yaraşır bir şekilde yasama ve denetim faa-
liyetlerini başarıyla tamamlamıştır” diyen 
Erdoğan, Meclis’in yaklaşık 600 saat çalı-
şarak tarihi bir örneği ortaya koyduğunu, 
daha önceki dönemlere göre bu dönem, 
yüzde 40 daha fazla çalışılarak çok önemli 
kanunlara imza atıldığını kaydetti. Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Yani milletimizin iradesi Meclis’e en gü-
zel şekilde yansımış, Meclis bu iradeyi en 
iyi şekilde kullanmıştır. Bugün sizlere bu 
takdire değer çalışmalardan bahsetmek 
istiyorum. Milletimizin Meclisi’ni tanıma-
sı ve sevmesi öncelikle yeterli derecede 
bilgilenmesine bağlıdır. Birinci yasama 
yılında 58’inci ve 59’uncu Hükümetleri-
miz tarafından TBMM Başkanlığı’na 205 
adet Kanun Tasarısı verilmiş, bunlardan 
153’ü kanunlaşmıştır. Ayrıca 9 Kanun Tek-
lifi kanunlaşmış, 49 uluslararası sözleşme 

onaylanmıştır. Yine bu dönemde 119 Mec-
lis Araştırması talep edilmiş, 8 adet komis-
yon kurulmuş ve bunlardan 3’ü raporunu 
tamamlamıştır. Denetim çalışmalarını 
yürüten KİT Komisyonu, 47 kuruluşun 
1999 yılı hesabını denetlemiş, bunlardan 
42’sini ibra etmiş, 39’unu genel görüşmeye 
sunmuş ve 18 tanesini de ibra etmemiştir. 
İbra edilmeyen hesaplarla ilgili işlemler de 
hemen başlatılmıştır.”

Başbakan Erdoğan, bu yasama döneminde 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu 
ile katılım sürecinde Avrupa Birliği’ndeki 
gelişmeleri takip etmek üzere bir komis-
yon görevlendirildiğini, Adli Tıp Kanunu 
ile Adli Tıp Kurumu’nun çağın gereklerine 
paralel olarak yeniden düzenlenmesinin 
sağlandığını ve suç faillerinin yakalanma-
sı için mahkemelere kolaylık sağlayacak 
bir adım atıldığını belirtti. Çek İle Ödeme-
lerin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da 
yapılan değişiklikle, çek ile ödemelerin 
yeniden düzenlendiğini, suiistimallere yö-
nelik yaptırımların miktar ve kapsam ola-
rak artırıldığını anlatan Erdoğan, Nüfus 
Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştiril-
mesiyle nüfus işlemlerinin hızlandırıldı-
ğını, Merkezi Nüfus İdare Sistemi Projesi 
olan MERNİS’in uygulamaya geçirildiğini 
ifade etti. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 08 Ağustos 2003
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MERNİS Projesi’nin herkesin gündelik 
hayatını kolaylaştıracak bir uygulama 
olacağına işaret eden Başbakan Erdo-
ğan, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun’daki değişiklik ile uluslararası 
mevzuata uyum sağlandığını, uygulama-
da yaşanılan problemler ve boşlukların 
giderildiğini, vatandaşların kredi kartla-
rında yüksek faiz ödeme mağduriyetinden 
kurtulduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, 
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişikliği ak-
tarırken şunları kaydetti:

“Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikle 
yatırım istisnasından yararlanmak için 
Yatırım Teşvik Belgesi alma zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Yine bu kanunla okul ve 
yurt yaptıran veya bağışlayanlara masraf-
larını yıllık beyannameden düşme olanağı 
verilmiştir. Hayırsever vatandaşlarımız 
artık gönül rahatlığıyla okul ve yurt yaptı-
rabileceklerdir. Asıl olan zaten her hizmeti 
devletin yapması değil, devletin organiza-
tör olarak hizmetlere öncülük etmesidir. 
Ülkemizin biriken sorunlarını çözmek 
için herkes ve her kesim elini taşın altına 
koymalıdır.”

Başbakan Erdoğan, kamuoyunda “vergi 
barışı” olarak bilinen yasayla kayıt dışında 
bulunan birçok faaliyetin, kayıt içine alın-
dığını, böylece mahkemelerin yükünün 
azaldığının, toplanan gelirlerin arttığını 
ifade etti. İş Kanunu ile çalışma hayatına 
ilişkin birçok kavramın yeniden tanım-
landığını, başta işçi kavramı olmak üzere 
çalışma hayatına ilişkin pek çok hususun 
işçiler lehine yeniden düzenlendiğini 
ifade eden Erdoğan, doğrudan Yabancı Ya-

tırımlar Kanunu ile yabancı yatırımların 
özendirildiğini bildirdi. Başbakan Erdo-
ğan, ayrıca bu dönemde Aile Mahkemeleri 
Kanunu, İcra İflas Kanunu, Yargıtay Kanu-
nu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
değiştirilerek adli konularda da rahatlama 
sağlandığını belirtti. Meclisin, örnek bir 
davranışla bu yıl tatilini kısaltarak daha 
uzun süre görev yaptığını, son birkaç hafta 
içinde çok önemli yasalar çıkardığını anla-
tan Erdoğan, şöyle konuştu: 

“2-B olarak bilinen düzenlemeyle 1981 
yılından önce orman niteliğini kaybetmiş 
yerlerin satışına dair Anayasa değişikliği 
gerçekleştirilmiştir. Kimi çevrelerce çok 
haksız bir şekilde ormanların talan edile-
ceği gibi bir görüntü verilmek istenmesine 
rağmen Meclisimiz bu oyuna gelmemiştir. 
Vatandaşlarımız çok iyi bilmektedir ki ko-
nunun ne ormanla, ne talanla hiçbir ilgisi 
yoktur. Burada önemli olan 2 husus var-
dır. Birincisi; bu alanların, orman vasfını 
kaybettiği 22 sene önce tescil edilmiştir. 
İkincisi; bu alanlar, o tarihten beri işgal al-
tındadır. Aradan geçen 22 yıl içinde bura-
lar düpedüz yerleşim yerine dönüşmüştür. 
Yani 22 yıldır bu araziler üzerinde imarsız, 
plansız, izinsiz tam 400 bin yapı kurulmuş, 
bunların altyapı, su, elektrik, doğalgaz gibi 
her türlü ihtiyacı karşılanmıştır. Bizim 
öngördüğümüz uygulama hem bu bölge-
leri yasal bir statüye kavuşturmak, hem de 
devletin işgale uğramış yerlerinin bedelini 
tahsil ederek, gelir elde etmek aynı zaman-
da adaleti tesis etmektir. 473 bin hektarlık 
bu alanda, bugün 1 milyon insan oturmak-
tadır. Biz, arazi değeri yüksek olan bu yer-
lerin birilerine peşkeş çekilmesine kesin-
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likle müsaade edemezdik. Buralarda her 
vatandaşımızın hakkı vardır. 2-B arazileri-
nin değerlendirilmesi konusu kendi seçim 
taahhütleri arasında da bulunduğu halde 
ana muhalefet partimizin bu konuyla ilgili 
muhalefetini anlamak mümkün değildir. 
Bu arazilerin doğrudan orman köylüsü-
ne verilmesi artık hukuken de, fiilen de 
mümkün değildir. Bu alanlarda artık ne 
ormandan, ne de orman köylüsünden söz 
edilebilir. Buralar artık düpedüz yerle-
şim birimleri haline gelmiştir. Kendimizi 
aldatmayalım. Bizim yaptığımız haksız 
kazancı ortadan kaldırarak, milletimizin 
menfaatini korumaktır. Buradan elde ede-
ceğimiz gelirin ülkemiz açısından önemini 
sizler elbette çok iyi biliyorsunuz.” 

Erdoğan, yine kısa süre içinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı’nın 
yasalaştırıldığını, bu düzenlemeyle va-
tandaşların yıllardır çektikleri önemli bir 
çilenin giderildiğini belirterek, SSK, Bağ-
Kur ve Türkiye İş Kurumu’nun tek çatı 
altında birleştirilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kurumu oluşturulduğunu kaydetti. Son 
Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının 25’e 
indirildiğini ifade eden Erdoğan, “Lafa 
geldiğinde hepimiz Türkiye’nin çok genç 
ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu 
gururla söylüyoruz. Madem Türkiye’nin 
en büyük zenginliklerinden birisi genç nü-
fusudur, o zaman bundan siyaset kurumu 
da yararlanmalıdır diyoruz. Biz gençleri-
mize güveniyoruz ve onlardan daha fazla 
yararlanmak istiyoruz. İşte onun için bu 
düzenlemeyle gençlerin önünü açıyoruz 
ve seçilme hakkını kendilerine veriyoruz” 
diye konuştu. 

Erdoğan, bu dönemde Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu’nun yasalaştığını, Kadının Statü-
sü Genel Müdürlüğü kurulmasının karar-
laştırıldığı, Kamu İhale Kanunu’nun ye-
niden düzenlendiğini anımsattı. Erdoğan, 
Türkiye’nin bugün AK Parti hükümetiyle 
yıllardır unuttuğu kalkınma ve refah ham-
lesini, çağdaş dünyaya entegre olma bilin-
cini yeniden yakaladığını ifade etti. Hükü-
metin, Türkiye’yi dünyaya açma ve çağdaş 
dünya ile bütünleştirme yolunda en büyük 
adım olarak gördüğü Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğini bir an önce gerçekleştirmek için 
elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin üyeliği hem bize, hem AB 
üyelerine katkılar sağlayacaktır. Bunu tek 
taraflı bir katkı olarak görmemek gerekir. 
Türkiye, AB’nin geleceğinde en önemli 
ülkelerden biri olacaktır. Unutmamak 
gerekir ki, Cumhuriyetimizin çağdaş ideal-
leri ile AB’nin öngördüğü çağdaş yönetim 
normları birbiriyle uyum içindedir. Tür-
kiye, ne kendi değerlerini dış dünyadan 
soyutlayarak içe kapanacaktır, ne de dış 
dünyaya ilkesiz biçimde açılarak kendi 
değerlerini zedeleyecektir. Türkiye, kendi 
eşsiz değerleriyle çağdaş idealler arasında-
ki uyumu sağlayacak ve bu potansiyele, ka-
rarlılığa sahip olduğunu da gösterecektir.”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin, stratejik 
konumu, tarihi ve kültürel zenginliği, eko-
nomik potansiyeli ve tabii kaynaklarıyla 
bölgesel bir güç olarak AB’ye yeni bir soluk 
getireceğini ve bu büyük uygarlık projesi-
ne yepyeni bir ivme kazandıracağını vur-
gulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
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“Türkiye, öz değerlerini, kazanımlarını ve 
temel tercihlerini koruyarak dünya siste-
miyle entegre olacaktır. Türkiye’nin yüzü 
çağdaş dünyaya dönüktür. Türkiye’nin 
yönü kalkınmış, müreffeh dünyaya dönük-
tür. AB üyeliği, Türkiye’nin gelişme ve çağ-
daşlaşma yolundaki en önemli süreçlerden 
biridir. Hükümetimiz, göreve başladığı an-
dan itibaren ortaya koyduğu performansla 
bu süreci hızlandırmış, yıllardır ağır aksak 
yürüyen bir ilişkiyi en ideal noktaya getir-
miştir. Hükümetimiz, AB üyeliği konusun-
daki çabalarıyla güçlü bir siyasi irade ve 
kararlılık ortaya koymuştur.”

Türkiye’de, AB üyeliği konusunda tam bir 
mutabakat yaşandığını da belirten Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“İktidar, muhalefet ve sivil toplum ku-
ruluşları, AB üyeliği için el ve söz birliği 
halinde bir tutum geliştirmiştir. Halkımı-
zın demokratik ve zengin bir Türkiye için 
arzuladığı AB üyeliği, bu dönemde yapılan 
çalışmalarla en yakın noktaya gelmiştir. 
2004 yılı sonunda müzakerelerin başlama-
sı halinde, Türkiye kısa sürede kendisini 
tam üyeliğe hazırlayacaktır.”

Başbakan Erdoğan, yasama yılı boyunca çı-
karılan uyum yasaları ve demokratikleşme 
paketlerinin de önceki dönemlerde hayal 
bile edilmeyecek adımlar olduğuna işaret 
ederek, yasama yılı boyunca yoğun bir me-
sai ile çalışan ve önemli yasalara imza atan 
AK Partili ve CHP’li milletvekillerine ve 
destek veren diğer milletvekillerine teşek-
kür etti. Meclisin, yüz ağartacak bir çalış-
ma içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, 

meclisin ve siyasetçilerin itibarının her 
geçen gün yükselmesinde de TBMM’de or-
taya konulan bu performansın ve seviyeli 
ilişkilerin büyük önemi bulunduğunu kay-
detti. Siyaset kurumunun itibar kazanma-
sının herkesin yararına olduğunu belirten 
Erdoğan, “Artık meclise önem vermenin, 
millete önem vermek demek olduğunu 
herkes anlamaktadır” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş ko-
nuşmasında, AB’yi “günün modası” ol-
duğu için değil, Avrupalılık kimliğinin 
arkasında oluşturulan evrensel değerlere 
Türkiye’de işlerlik kazandırmak amacıyla 
istediklerini söyledi. “Bu evrensel değer-
lerin maddi temelini oluşturmak için de 
halkımızın refah seviyesini yükseltmek, 
çocuklarımıza onurlu, müreffeh ve saygın 
gelecek sunmak zorundayız” diyen Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için Meclisimizden çıkan uyum 
yasalarıyla çok ciddi mevzuat değişiklik-
leri gerçekleştirilmiştir. Şimdi bütün bu 
değişikliklerin kağıt üzerinde kalmaması 
ve günlük hayatımıza yansıması için hep 
birlikte gayret göstermemiz gerekiyor.”

İnsan haklarının geliştirilmesine de bu 
kapsamda büyük önem verdiklerini dile 
getiren Erdoğan, politikalarının temeline 
“insanı” koyduklarını söyledi. Erdoğan, de-
mokrasinin nihai amacının başta düşünce, 
inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs öz-
gürlüğü olmak üzere bütün sivil ve siyasi 
özgürlükleri güvence altına almak, vatan-
daşlara korku ve endişeden uzak bir yaşam 
sunmak olduğunu belirtti. Son dönemde 
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işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meç-
hul cinayet gibi insan hakları ihlallerinin 
“yok denecek kadar azaldığını” ifade eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu olumsuzlukların sıfırlanması belki 
hiçbir ülkede mümkün değildir. Ancak 
bizim hedefimiz insan hakkı ihlallerine 
sıfır toleranstır. Temel hak ve özgürlük-
ler alanındaki eksikliklerin giderilmesi 
için diğer siyasi partiler ve sivil toplum 
örgütleri arasında mutabakat ve işbirliği 
imkanlarını arıyoruz.”

Vatandaşlardan da haklarını korumak ve 
yasal yollarla aramak konusunda duyarlı 
olmalarını isteyen Erdoğan, “hukuku, 
korkutmanın ve cezalandırmanın değil, 
adaleti sağlamanın aracı olarak gördükle-
rini” söyledi. Çağdaş bir devlet ve toplum 
olmanın, “milletin bu değerleri koruma 
ve geliştirme azmine” bağlı olduğunu 
ifade eden Erdoğan, “Türkiye, kanunla-
rını hukuka, hukukunu evrensel adalet 
ve insan hakları esaslarına dayandırarak 
gerçek anlamda bir hukuk devleti olacak 
ve uluslararası camiada saygın bir yer 
kazanacaktır” dedi. Erdoğan, yapılması 
gerekenin terörü besleyen koşulları tü-
müyle ortadan kaldırmak olduğunu ifade 
ederek, şöyle konuştu: 

“Bunun için de ekonomik, sosyal ve si-
yasal açıdan halkımızın güvenli, mutlu 
ve huzurlu olabileceği bir ortamı üret-
meliyiz. Hükümetimiz, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
sosyal ve ekonomik farklılıkların en aza 
indirilmesi için projelerini bir bir haya-

ta geçirmektedir. Topluma Kazandırma 
Yasası’nı da bölgedeki huzur ve toplumsal 
kaynaşma açısından gerekli bir adım ola-
rak görüyoruz. Teröre bulaşmayan, adam 
öldürmeyen, yerinden yurdundan olmuş 
ve pişmanlık içinde olan vatandaşlarımı-
za yeni bir şans vermek, öncelikle barışa 
bir şans vermek demektir. Bildiğiniz gibi, 
kimileri bunu çok istismar etti. Bu geliş-
meleri, teröre prim vermek gibi sunma 
gafletine düşenler oldu. Oysa biz, sivri-
sineği doğuran bataklığı kurutmak için 
adım atıyoruz. Böylece terörün yatağını 
kurutuyoruz. Bu adımımız, teröre karşı 
vatan müdafaası yapmış olan aziz şehitle-
rimizin ve kahraman gazilerimizin güçlü 
mücadelesinin siyasal ve sosyal boyutunu 
oluşturmaktadır. Bundan herkesin ders-
ler çıkarması ve devletin bu şefkat elini 
samimiyetle tutması gerekir.”

Seçimlerden önce yolsuzlukla mücadele-
yi en öncelikli hedeflerinden biri olarak 
ilan ettiklerini anımsatan Başbakan Er-
doğan, bu yüzden, işbaşına gelir gelmez, 
gerek meclis grubu, gerekse hükümet 
olarak bu konuda çok köklü ve kapsam-
lı bir çalışma içine girdiklerini anlattı. 
Erdoğan, mecliste kurulan Yolsuzlukları 
Araştırma Komisyonu’nun, çalışmalarını 
tamamladığını ve sonuçları rapor halinde 
TBMM Başkanlığı’na sunduğunu belirtti. 
Bu çalışmada emeği geçen bütün millet-
vekillerine teşekkür eden Başbakan Er-
doğan, yolsuzlukla mücadele konusunun 
zannedildiği gibi sadece Meclis Araştırma 
Komisyonu’nun çalışmalarıyla da sınırlı 
olmadığını söyledi. 
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Erdoğan, bakanlıkların da kendi bünyele-
rinde yaptıkları kapsamlı araştırmaların 
devam edeceğini, bunlardan bazılarının 
yargıya intikal ettirilmeye başladığını bil-
dirdi. Bazılarının işi sulandırmak için, ba-
zılarının da eski dönemlerin alışkanlığıyla 
bütün bu çalışmalardan elle tutulur bir 
sonuç çıkmayacağı duygusunu yaymaya 
çalıştıklarını ifade eden Başbakan Erdo-
ğan, “Bu tür söylentilere prim vermeyin. 
Şundan kesinlikle emin olunuz; hiç kimse-
nin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Hu-
kuk kuralları içinde bütün yolsuzlukların 
hesabı tek tek sorulacak” diye konuştu. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda, sadece 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde usulsüz 
keşif artışları yoluyla yapıldığı tespit edi-
len yolsuzlukların toplamının 714 milyon 
dolar olduğuna işaret eden Başbakan Er-
doğan, bu dosyaların gereğinin yapılmak 
üzere Yargıtay’a ve Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderildiğini kaydetti. 
Erdoğan, bunun gibi bütün bakanlıklarda, 
bütün devlet birimlerinde ne kadar usul-
süzlük ve yolsuzluk yapılmışsa hepsinin 
tek tek tespit edildiğini ve peyderpey yar-
gıya intikal ettirileceğini söyledi. 

Erdoğan, bölgedeki durum ve ekonomi 
konusunda da değerlendirmeler yaptı. 
Türkiye’nin Irak Savaşı’nı en az zararla ve 
saygınlığını artırarak atlattığını ifade eden 
Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi 
konumunun en ufak bir tahribata uğra-
madığını söyledi. “Fırtına dinmiştir, ancak 
sorunlar bitmemiştir” diyen Erdoğan, 
Türkiye’nin, bölgesindeki konumunu ve 
etkinliğini her geçen gün dikkatle değer-

lendirmek ve atacağı adımları yeni gelişen 
şartlara göre belirlemek durumunda oldu-
ğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bölgemizde olup bitenlere sessiz kalma-
mız veya görmezden gelmemiz mümkün 
değildir. Ulusumuzun ve devletimizin 
çıkarları ne gerektiriyorsa onu yapmak 
durumundayız. Hükümetimizin, bu çer-
çevede ulusal çıkarlarımızı koruyacak en 
uygun ve en gerçekçi adımları atmakta 
olduğundan kimsenin şüphesi olmama-
lıdır. Türkiye, dünyada ve bölgesinde ba-
rışın, istikrarın, refahın ve demokrasinin 
sağlanması ve geliştirilmesi için elinden 
geleni yapmaktadır. Yapmaya da devam 
edecektir.”

Ekonomik programın kararlılıkla uygulan-
dığını, büyük fedakarlıklar gerektirmekle 
birlikte güçlü ve disiplinli maliye politika-
larına devam edildiğini belirten Erdoğan, 
kamu borçlarının azaltılması için alınan 
önlemlerin büyük bir kararlılıkla sürdü-
rüldüğünü söyledi. Erdoğan, bankacılık 
sektöründe suiistimalleri en ağır şekilde 
cezalandıracak yasal düzenlemeler gerçek-
leştirildiğini, 2001 yılında yüzde 9.4 kü-
çülen Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH), 
2002 yılında yüzde 7.8’lik büyümenin 
ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 
7.4 artış kaydettiğini anlattı.

Enflasyon cephesindeki gelişmelerin de 
çok umut verici olduğunu kaydeden Baş-
bakan, toptan eşya fiyatlarının son 3 ayda, 
tüketici fiyatlarının ise son 2 ayda art arda 
düşüş gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, “Bu, 
Türkiye ekonomisinde ilk defa gerçekleş-
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mektedir ve aynı zamanda ilk defa 16 yıl 
aradan sonra eksi enf lasyonla ülkemiz 
tanışmıştır” diye konuştu. Hazine’nin bu 
yılın ilk yarısında yüzde 96 olan iç borç 
çevirme oranının, ikinci yarıda yüzde 80’e 
düşmesinin öngörüldüğünü ifade eden Er-
doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomideki olumlu gelişmeler ve eko-
nomi politikalarına olan güvenin artması, 
en net şekilde faiz, kur ve güven endeks-
lerine yansımıştır. Hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında ihraç ettiğimiz borçlanma 
senetlerinin faizleri düşmektedir. Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri 
Kurulu, 01 Ağustos’ta ekonomik progra-
mın 5’inci gözden geçirmesini sonuçlan-
dırmıştır. 500 milyon dolar tutarındaki 
kredi dilimini serbest bırakmıştır. Aynı 
toplantıda Türkiye’nin Uluslararası Para 
Fonu’na 2004 ve 2005 yıllarında yapacağı 
kredi geri ödemelerinin, daha geniş bir 
zamana yayılması da kararlaştırılmıştır. 
Bu gelişme, uluslararası kuruluşların, eko-
nomi politikalarımıza olan güven ve des-
teğinin önemli bir göstergesidir. Hüküme-
timiz, ekonomik istikrarın sağlanması ve 
Türkiye’nin bir an önce borç kıskacından 
kurtulup düze çıkması için elinden geleni 
yapmaktadır, yapmaya devam edecektir. 
Onun için, her zaman söylediğim gibi 
Türkiye’ye güveniniz, devletinize güveni-
niz, hükümetinize güveniniz. Bu devlet 
sizin devletinizdir. Bu hükümet sizin hü-
kümetinizdir. Devletinize, hükümetinize; 
yani kendinize güveniniz.”
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Gemi inşa sanayimizin güzide mensupla-
rı… basınımızın değerli temsilcileri… kıy-
metli dostlar… Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.

İnsanlarımızın önünü göremediği, öz güve-
nini kaybettiği, gelecek endişesiyle kıvran-
dığı günlerden, bu günlere ulaştık. Şimdi, 

karamsarlığın yerini umut, güvensizliğin 
yerini cesaret ve bitkinliğin yerini azmin 
aldığını müşahede etmekteyiz. Ankara’ya 
bağlı kalan, hareket etmekten kaygı duyan 
bir başbakan olmayı hiç düşünmediğimiz 
için bir ayağımız Ankara’nın hep dışında. 
Gittiğimiz her yerde halkımızla kucakla-
şıyor, sorunlarını yerinde görüyor, katıl-

Gemi Inşa Sanayicileri Birliği  
32. Kuruluş Yıldönümü

İstanbul | 08 Ağustos 2003
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dığımız açılış ve temel atma törenlerinde 
yeni heyecanlar yaşıyoruz. İş dünyasında 
görülen dinamizm, umutlarımızı güçlen-
diriyor, hizmet aşkımızı tazeliyor. Her yer-
de söylüyorum, burada yine tekrar ifade 
ediyorum, “Biz sizler için varız”.

Değerli denizci dostlarım…

Gemi inşa sanayi, yabancı sermayeyi ve 
teknoloji transferini davet etmesi, ülke sa-
vunmasına katkıda bulunması, yan sanayi 
ile birlikte 1’e 6 oranında istihdam sağla-
ması itibarıyla ülkemizde büyük önem ve 
değer ifade eden bir ağır sanayi koludur. 
Gemi inşaat sanayii, yurtdışına ihraç edi-
len gemiler ve yabancı bayraklı gemilerin 
bakım onarımı sayesinde her yıl büyük dö-
viz girdisi sağlamaktadır. Tersanelerimiz, 
bugünkü durumuyla, yani kapasitesinin 
yüzde 56’sını kullanarak 14 bin kişiye doğ-
rudan, 500 iş kolundaki yan sanayi çalı-
şanlarıyla 55 bin insanımıza dolaylı olarak 
istihdam alanı meydana getirmektedir.

Gururla ifade etmeliyim ki, kimyasal tan-
ker inşasında Avrupa’da 1. sırada, Mega 
yat inşasında dünyada 4. sırada yer alan 
ve her geçen gün hizmet kalitesini artıran 
tersanelerimiz, tam kapasite ile çalışabil-
meleri halinde, ülke ekonomisine gemi 
inşası faaliyetiyle 1,5 milyar dolar, bakım 
onarım çalışmalarıyla 1 milyar dolar, top-
lam 2,5 milyar dolar döviz girdisi katkıda 
bulunabilecektir. Öte yandan 25 bin insa-
nımız için doğrudan ekmek kapısı olan 
tersanelerimiz, yan sanayi ile birlikte 100 
bini aşkın kişiye iş imkanı verebilecektir.

Değerli misafirler…

Biz, iktidara gelmeden önce bugüne kadar 
gelen tüm hükümetlerden daha farklı ola-
cağımızı ilan etmiştik. Kendi heyecan ve 
enerjimizi, çalışmak ve üretmek isteyen 
herkesle paylaşacağımızı söylemiştik. Nez-
dimizde, hiçbir şey, ama hiçbir şey, ülke-
mizin sorunlarına çözüm üretmemizden 
daha önemli değildir. Türkiye’nin gücünü 
ve itibarını, halkımızın refah seviyesini 
yükseltmeyi hedef leyen Hükümetimiz, 
gemi inşa sanayicilerine ve bu sektörün 
emekçilerine tam destek vermeye devam 
edecektir. 

Parti programları incelendiğinde, hedef-
leri arasına denizciliği alan ve buna geniş 
yer ayıran tek partinin AK Parti olduğu 
görülecektir. Şüphe yok ki, denizcilik sek-
töründe yıllardır ertelenen sorunları AK 
Parti iktidarı çözecektir. En büyük derdi-
miz, müteşebbis ruhun önünü açmaktır. 
Bu ülkede taş üstüne taş koyan müteşebbi-
sin başımız üzerinde yeri var, bunu açıkça 
ifade ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizi, daha önce de defalarca belirtti-
ğim gibi, bir deniz ülkesi, bir deniz milleti 
yapmakta kararlıyız.

Sözlerime son verirken hepinizi say-
gıyla selamlıyor, “gemi inşa sanayici-
leri bayramı”nın ve “Gemi İnşa Sana-
yicileri Birliği ’nin kuruluşunun 32. 
yıldönümü”nün hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. 
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Değerli kardeşlerim… değerli Sakaryalı-
lar… Gölcüklüler, İzmitliler, Bolular… aziz 
milletimiz… 17 Ağustos Marmara Depre-
minin dördüncü yıldönümünde hükümet 
olarak yanınızdayız.

Buraya “yalnız değilsiniz”, “sizinle birlik-
teyiz” demeye geldik. Devletin ve hükü-

metimizin en üst düzeyde sizin yanınızda 
olduğunu, yaralarınızı sarmakta, ihtiyaç-
larınızı gidermekte kararlı olduğumuzu 
ve sizleri asla unutmadığımızı söylemeye 
geldik. 17 Ağustos günü de buradaydım. 
O büyük acıyı bizzat yaşadım. O gün tarife 
sığmayan acı millet olarak yüreklerimizi 
yaktı. Cumhuriyet tarihinde millet olarak 

Bakanlar Kurulu Toplantısı 
Sonrası Basın Açıklaması

Sakarya | 18 Ağustos 2003
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yaşadığımız en büyük acıydı. O gün ne 
yazık ki, 18 bin insanımızı kaybettik ve 
binlerce insanımız yaralandı. Yalnızca 
Sakarya’da 3 bin 891 insanımız hayatını 
kaybetti ve 5180 insanımız yara aldı. Al-
lah bir daha milletimize 17 Ağustos gibi 
bir felaket yaşatmasın diyorum. O büyük 
acı günümüzde hayatlarını kaybeden 
bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet 
diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

O gün, 17 ağustos günü, Ankara’nın 
Sakarya’ya, Gölcük’e, Bolu’ya, İstanbul’a 
Kocaeli’ne ne kadar uzak olduğunu anla-
dık. Hüzünle hatırlıyoruz, o günkü hükü-
met ne yazık ki, 3 gün sonra Sakarya’ya 
ulaşabilmişti. Allah milletimize öyle fe-
laketler de yaşatmasın. O günden sonra 
Marmara depreminin acılarıyla birlikte 
ülkemizin bütün sorunlarını tartışmaya 
başladık. Zira enkaz altında yalnızca kar-
deşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, ço-
cuklarımız kalmamış, hükümet de enkaz 
enkaz altında kalmıştı. 

Bu nedenle, 17 Ağustos depreminden bü-
yük milletimizin çıkardığı en önemli ders 
malzemeden çalanlara yetki vermemek 
olmuştur. Malzemeden çalanlar bilelim 
ki, yalnızca müteahhitler, taşeronlar de-
ğildir. Denetim birimlerinin de, yönetici 
iradenin de malzemeden çalması deprem 
felaketiyle ortaya çıkarmıştır ki, asıl fe-
laket zihinlerdedir. Başkasının malına, 
başkasının canına kasteden zihniyet mal-
zemeden çalmakta sakınca görmeyecek-
tir. Bunun için iki elimizle malzemeden 

çalanların, milletimizin malına, canına 
kastedenlerin yakasına yapışmış durum-
dayız. Allaha şükürler olsun, millet ile 
devlet kaynaşmasında milletimiz çok 
daha büyük ve anlamlı adımlar atmıştır. 
Bir bir yaralarımızı sarmaya, geçmişin 
eksiklerini telafi etmeye çalışıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bilesiniz ki, şu anda Ankara’ya hapsol-
mayan, Ankara’ya mahkum olmayan 
bir irade iş başındadır. Temmuz ayında, 
Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 
Erzurum’da Bakanları kurulumuz top-
ladık. Bugün Sakarya’da Bakanlar Kuru-
lunu topluyoruz. Eylül ayında Sivas’ta 
olacağız. Dört yıl sonra devletin bütün 
birimleriyle felaketin yaralarını sarmakta 
kararlı olduğunu söylemek için bugün 
bütün bakan arkadaşlarımla birlikte bu-
radayız. 

Bugün burada Bakanlar kurulumuz 
toplamamızın birden çok anlamı var. 
Erzurum’da da ifade ettiğim gibi hükümet 
olarak bütün meselelerimizi birlikte ve 
bir bütünlük içinde ele alıyoruz. Devlet 
ile toplumun kucaklaşmasını, bütünleş-
mesini en üst düzeyde göstermek istiyo-
ruz. Depremle birlikte yaşamaya, tedbirle-
rimizi ona göre almaya mecburuz. Bunun 
için bilimsel verilere uymak, kanunları-
mızı bilimin ışığında yenilemek, denetim 
birimlerimizi eksiksiz çalıştırmak zorun-
dayız. Bunun için vatandaş olarak, devlet 
olarak, yerel yönetimler olarak atmamız 
gereken adımlar, yapmamız gereken işler 
var. 
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Hükümetimiz bütün felaket bölgelerinde-
ki yaraları saracaktır. Depremin üzerinden 
dört uzun yıl geçtiği halde konut açığını 
büyüklüğünü biliyorum. Buraya gelirken 
eli boş gelmedik. Bundan sonra yapılması 
gerekenleri burada tartışacağız. Aynı za-
manda 812 konut için temel atacağız. 12 
kilometrelik bölünmüş yol projemizle eski 
şehri yeni merkeze bağlayacağız. Ayrıca 
Yeni bir Yapı Denetim Yasası çıkarıyoruz. 
Yasalaşma süreci başlamıştır. En kısa 
zamanda tamamlanacaktır. Ayrıca, kamu-
nun yönetiminin yeniden yapılandırılması 
projemizle sorunların yerinden çözümü 
için yerel yönetimler güçlendirilecektir. 
Zira Ankara’dan sorunlar tam olarak tespit 
edilemiyor ve görülemiyor. Bakınız, geçici 
konutlarla devletimiz büyük zaman ve 
imkan kaybetmiştir. Biz ise Bingöl depre-
minde hemen oradaydık ve hemen sorun-
ları tespit ederek kalıcı konutlar yapmaya 
başladık.

Gazetecilerin Soruları

Başbakan Erdoğan, Sakarya’da gerçekleş-
tirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonra-
sında yaptığı açıklamanın ardından ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 
bir gazetecinin, İstanbul Valisi Muammer 
Güler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali 
Müfit Gürtuna’nın “depremde zarar gören 
50 bin konutun devlet eliyle yıkılacağını 
söylediğini” ifade ederek, olası bir deprem 
konusundaki çalışmaları sorması üzeri-
ne, Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla 
ilgili çalışma yaptığını, çalışmalarla ilgili 
Gürtuna’dan bir brifing alacaklarını söy-
ledi. 

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı olarak konuya ilişkin düşüncelerini de 
anlatan Erdoğan, “İstanbul’un belirli böl-
gelerinde zemin etütleri yapılarak, depre-
me en dayanıklı bölgelerde konut yapımı 
gerçekleştirip, depreme dayanıklı olmayan 
bölgelerdeki vatandaşlarımızı buralara 
nakletmek suretiyle, hem modern, çağdaş 
konutları yapma hem de bu tür bir riski 
ortadan kaldırma düşüncesindeyiz” diye 
konuştu. Erdoğan, TOKİ’nin uzun vadeli 
konut uygulamasının 10 yıl gibi bir vadeyi 
içerdiğini, dışarıdan kaynak bulunması 
durumunda bu sürenin daha da uzatıla-
bileceğini ifade ederek, “Böylece adeta 
vatandaşlarımız kira öder gibi daire sahibi 
olma fırsatını buralarda yakalamış olur-
lar” dedi.

Bir gazetecinin, fındık fiyatı konusunda bir 
açıklama yapıp yapamayacağını sorması 
üzerine Başbakan Erdoğan, geçen yıl “son 
defa fındık fiyatını açıklıyoruz. Bizden bir 
daha fiyat açıklaması beklemeyin. Ürün, 
kendi borsası içinde fiyatını belirleyecek” 
dediklerini anımsatarak, şu an fiyat açıkla-
mak gibi bir düşünce içerisinde olmadık-
larını söyledi. Erdoğan, “Bu konuyla ilgili 
borsa kendi fiyatını belirlemelidir diyoruz. 
Nitekim Karadeniz’deki gerek fındık tüc-
carları gerekse orada oluşan borsa bu fiyatı 
çok kısa bir süre içerisinde açıklayacaktır 
diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımın bana 
verdiği bilgi de budur” şeklinde konuştu.

Adapazarı’ndaki hasarlı binaların ne 
olacağına ilişkin bir başka soru üzerine 
Erdoğan, TOKİ’nin başlattığı binaların en 
fazla 10 ay içerisinde biteceğini kaydetti. 
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TOKİ’nin proje üzerinden daire satışlarını 
başlatması durumunda, yeni konutlara da 
başlanabileceğini anlatan Erdoğan, “Hede-
fimiz burada 10 yıl vade ile, yüzde 10 ile 25 
arasında peşinat almak suretiyle... Burada 
kar amacı yoktur, 6 ay aralıklarla inşaat 
malzemelerinde Sakarya Ticaret Odası 
neyi belirlerse enflasyon oranı olarak, bu 
takside yansıyacaktır...” dedi.

Erdoğan, orman vasfını yitirmiş arazile-
rin satışıyla ilgili Anayasa değişikliğinin 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ta-
rafından geri gönderildiği anımsatılarak, 
bu konuda ne düşündüğünün sorulması 
üzerine, Orman Yasası diye gündeme gelen 
2/B konusunu millete duyurmak istediği-
ni söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: 

“İkinci defa Meclis’ten geçerek Sayın 
Cumhurbaşkanı’na gönderdiğimiz bu 
yasada, Sayın Cumhurbaşkanımız 169. 
maddenin kaldırılmasını ve 170. madde-
nin içerisinde bazı değişikliklerin olması 
gerektiğini gerekçe göstererek, bunu 
Meclis’e göndermişti. Biz de 169. mad-
deyi çıkararak, 170. maddede de Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın talep ettiği değişik-
likleri yaparak Anayasa değişikliğini gön-
derdik. Doğrusu ben tekrar bize Meclise 
geri gönderilmesini anlamış değilim ve 
bundan dolayı da millet adına üzüntümün 
ne kadar büyük olduğunu anlatmakta 
zorlanıyorum. Orman vasfını yitirmiş olan 
ve şu anda üzerinde bir işgalin yaşanmış 
olduğu bu arazilerin satılmak suretiyle 
Hazine’ye bir gelir kaydedilme imkanı sağ-
lanacak. Yoksa şu andaki mevcut orman 
arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesine 

zemin hazırlayacak bir yasal düzenleme 
getirmiyoruz. Bundan dolayı biz yapmış 
olduğumuz bu düzenlemenin doğru oldu-
ğuna inanıyoruz. Ve tekrar bu yasayı Mec-
lisimizden geçirmek suretiyle Sayın Cum-
hurbaşkanına aynen göndereceğiz. Çünkü 
bu atılan adım doğrudur. Ülkemizin, mille-
timizin menfaatinedir diye düşünüyoruz.” 

Yerel bir gazeteci, “Erdoğan’ın açıklama-
larından hayal kırıklığına uğradıklarını” 
savunarak, temel sorunlara ilişkin açık-
lamalarda bulunmasını beklediklerini 
söyledi ve bölgenin sorunlarının yer aldığı 
yerel bir gazeteyi Başbakan Erdoğan’a 
verdi. Erdoğan da bunun üzerine gazetede 
yer alan SSK Hastanesi’nin yapımı, Şeker 
Fabrikası’nın durumu ve diğer sorunlarla 
ilgili gazetede yer alan haberlere tek tek 
yanıt verdi. Erdoğan, Bakanlar Kurulu 
toplantısında Irak’a asker gönderme konu-
sunun ele alınıp alınmadığının sorulması 
üzerine, gündeme gelmediğini, daha sonra 
ele alınacağını söyledi.
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Başbakan Erdoğan, İstanbul Valisi Muam-
mer Güler’i ziyaret etti. Erdoğan, Cağaloğ-
lu’ndaki İstanbul Valiliği’ne gelişinde, İçiş-
leri Bakanı Abdülkadir Aksu, Vali Güler ve 
Vali yardımcıları tarafından törenle karşı-
landı. Kendisini karşılayanlarla tokalaşan 
Başbakan Erdoğan, tören birliğini selamla-
dı. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler 
daha sonra Vali Güler’in makamına geçe-
rek, burada kısa bir süre basın mensupla-
rına görüntü verdiler. Vali Güler, ziyaretin 
anısına Başbakan Erdoğan’a bir çini tabak 
ile 19 Mayıs’ta Atatürk ve silah arkadaşla-
rının Samsun’a ayak basışını gösteren bir 
maket hediye etti. 

Daha gerçekleştirilen brifingde Vali 
Güler’in, Başbakan Erdoğan’a, İstanbul’da-
ki güvenlik, trafik, özel idare yatırımları, 
sağlık, deprem master planı ile sokakta ça-
lışan ve çalıştırılan çocuklar konularında 
bilgi sundu. Başbakan Erdoğan, yaklaşık 
1.5 saat süren brifingin ardından valilik-
ten ayrılırken basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu ve İstanbul Valisi Muammer Güler 
ile deprem konusunu enine boyuna görüş-
me fırsatı bulduklarını söyledi. İstanbul’da 
depremle ilgili ne gibi bir dönüşüm planı 
uygulanabileceği konusunu ele aldıklarını 

kaydeden Erdoğan, bu bilgileri Bakanlar 
Kurulu’nda görüşmek suretiyle gereken 
tedbirleri alacaklarını belirtti. Başbakan 
Erdoğan, “Türkiye genelinde bir Deprem 
Üst Kurulu kurulmasıyla ilgili çalışmayı 
başlatmak istiyoruz. Yeni yasama döne-
minde gerekli adım neyse bunu atacağız” 
diye konuştu. Brifingde ele alınan bir diğer 
konunun da, bilişim teknolojisi ile ilgili 
İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı çalışma 
olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, şun-
ları söyledi: 

“Bu çalışmayı İstanbul genelinde de başlat-
mak istiyoruz. İlk etapta 8 milyon dolarlık 
bir proje çalışması başlatılmış vaziyette. 
Daha sonra bu çalışmayı tüm sivil şirket-
lere, evlere varıncaya kadar ulaştıracak şe-
kilde açık uçlu bir çalışma devam edecek. 
İsteyen tüm vatandaşlar, şirketler, kuruluş-
lar buna girmek suretiyle buradaki bilişim 
ağı genişletilmiş olacak.” 

Başbakan Erdoğan, brifingde, İstanbul’da-
ki son zamanlarda kapkaç olaylarıyla ilgili 
emniyet birimlerinin yaptığı çalışmaların 
da anlatıldığını söyledi. Kapkaça karşı 
emniyet teşkilatının kararlı bir çalışma 
yürüttüğünü ve olumlu neticelerin alın-
maya başlandığını ifade eden Erdoğan, 

Valiliği Ziyaret

İstanbul | 19 Ağustos 2003
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“Bu konudaki gerilemenin gayet iyi bir 
şekilde geliştiğini ve bunun üzerine kararlı 
bir şekilde gideceklerini bana söylediler” 
dedi. Basın mensuplarının sorularını da 
yanıtlayan Başbakan Recep Tayip Erdo-
ğan, kurulacak Deprem Üst Kurulu’nun 
nasıl çalışacağına ilişkin bir soru üzerine, 
şunları söyledi: 

“Üst kurulu oluşturduktan sonra bu ko-
nuda görev vereceğimiz ilgili arkadaşlar, 
bununla ilgili çalışmayı yapıp Türkiye ge-
nelinde bütün illerimizin zemin etütlerine 
varıncaya kadar, buralardaki dönüşüm 
projelerine varıncaya kadar atılacak adım-
lar neyse ortaya çıkacak.” 

Erdoğan, bir gazetecinin, “Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 
dün İstanbul Deprem Master Planı’nın 
açıklandığı toplantıda, 2B arazilerinin 
satışından elde edilecek gelirin Master 
Planı’nda kullanılabileceğini söyledi. Bu 
yönde bir plan ve çalışmanız var mı?” şek-
lindeki sorusu üzerine, bu konuda haberi 
olmadığını, burada duyduğunu söyledi. 
“Gelirin tamamının Master Plan için har-
canması diye bir şey olamaz” diyen Başba-
kan Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Master plan için hükümetin de yapacağı 
harcamalar olabilir. O ayrı mesele. Zaten 
master plan çalışmalarını şehirlerde be-
lediyeler yapar. Kaldı ki, biz önümüzdeki 
dönemde hükümet olarak belediyeler ve 
il özel idarelerini güçlendireceğiz. Kamu 
yönetimi reformu ile ciddi bir adım ata-
rak, merkezden yerinden yönetime geçişin 
adımlarını atıyoruz. Yerinden yönetim 

güçlendiği zaman master plan konusun-
da da ciddi sıkıntı kalmayacak. Kaldı ki, 
İstanbul’un master planı var. İstanbul’un 
bu konuda sıkıntısı yok. Master planı, 
dönüşüm planına dönüştürme çabamız 
vardır. Dönüşüm planına dönüştürürken 
bunu devlet eliyle yapmak değil, devletin 
milletle beraber yapması önemlidir. Gerek 
İkitelli, Üsküdar ve Pendik’te yaptığımız 
konutlarla esasında bunun adımlarını at-
tık. Şimdi de geliştirmek suretiyle çarpık, 
plansız, zemin etütleri yapılmadan inşa 
edilmiş binalar yerine tüm zemin etütle-
rini yaparak İstanbulluyu çağdaş, modern 
ideal konutlara kavuşturma çabasındayız.”
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Başbakan Erdoğan, Karabük’e hareke-
tinden önce Esenboğa Havalimanı’nda 
gazetecilerin soruları üzerine, Kerkük’teki 
olayları değerlendirdi. Konu ile ilgili ola-
rak hem Washington’da hem de Ankara’da 
gerekli takibin yapıldığını belirten Er-
doğan, müdahale edildiğini ve olayların 
kontrol altına alındığını söyledi. Erdoğan, 
Kerkük’teki saldırıda 1 veya 2 kişinin öldü-
ğü yönünde haberler geldiğini belirterek, 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül başkanlığında tüm gelişme-
lerin izlendiğini kaydetti. Başbakan Erdo-
ğan, “Irak’taki arkadaşlarımız durumu ta-
kip edip gerekli bilgiyi aktarıyorlar” dedi.

Erdoğan, “bu olayların Türkiye’nin Irak’a 
asker göndermesiyle ilgili kararı etkileyip 
etkilemeyeceği” şeklindeki soru üzerine 
de, “Bunlar sürecin, takvimin içerisinde 
hepsi saati geldiğinde değerlendirilecek 
şeylerdir. Bunlar, bir bütün olarak ele 
alınır” diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 
KESK’in Ankara’daki eylemiyle ilgili bir 
soru üzerine de, “Çok açık ve net bir şey 
söyleyeyim. Adı geçen sendika demokratik 
bir eylemin içinde değildir, antidemokra-
tik bir eylem yapmaktadır. Maalesef halkı-
mızın huzurunu kaçırmak için elinden ne 

geliyorsa onu yapmaktadır” yanıtını verdi. 
İçişleri Bakanlığı’nın Ankara’da miting 
yapılabilecek alanlarla ilgili izin verdiğini 
belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat onlar, ısrarla miting yapılamaya-
cak alanı tercih etmek suretiyle orada, 
polisimizle bir çatışmanın içine girmek 
ve huzursuz bir ortamı meydana getirme 
gayreti içindeler. Ne yazık ki, muhalefet 
partisi de, antidemokratik ve özgürlüklere 
müdahale edebilecek bir zeminin yaratıl-
dığı bir ortamdan nemalanmak istemek-
tedir. Bunu çok çirkin bulmaktayız. Biz 
hukuk devleti içerisindeki tüm yetkileri 
vatandaşlarımıza vermek ve onu güvence 
altına almak vadimizi her zaman yerine 
getirmekte kararlıyız.”

Karabük Ziyareti Öncesi  
Basın Açıklaması

Ankara | 23 Ağustos 2003
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Başbakan Erdoğan, SSK Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaptı-
ğı ziyaretten sonra AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’na geçti. Burada partililerle 
basına kapalı olarak bir toplantı yapan 
Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının 
gündemdeki konulara ilişkin sorularını 
yanıtladı. Bir gazetecinin “Kerkük’te hare-
ketler sürüyor. Gözaltına alınanlar oldu. 
Bilgi akışı ne durumda, Türkiye ne yap-
mayı düşünüyor?” diye sorması üzerine 
Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: 

“Size gelen bilgilerle bize gelen bilgiler 
ne kadar örtüşüyor bilemiyorum. Ancak, 
şu anda ortada olan, iki peşmergenin gö-
zaltına alındığıdır. Türkmenlerle ilgili bu 
yapılan tacizin, buna yönelik olarak bugün 
büyükelçiliğimiz önünde, büyükelçimizin 
Türkmenlere yaptığı konuşmayla daha 
sakin havaya büründüğü istikametinde 
haberler aldık.” 

Konuyla ilgili ABD cephesinde yaptık-
ları girişimlere de işaret eden Erdoğan, 
“ABD cephesinde dışişlerimiz, bu olaya 
müdahil olmalarını, bu sıkıntılı sürecin 
bir an önce aşılmasına yönelik irtibatlar 
ve yetkilileri de buna müdahale etmeleri 

konusunda kendi kararlılığını bildirmiş-
tir. Gerek Washington’da, gerekse Bağdat 
ve Ankara’da bu çalışmalar an ben an 
izlenmektedir. Şu anda durumda bunun 
dışında fevkalade bir gelişme düne göre 
olmamıştır” dedi. Başbakan Erdoğan, bu-
gün Ankara’da Irak Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (IKYB) ofisine yönelik yapılan bir 
hareket olduğunu da ifade ederek, şunları 
söyledi: 

“23 polisimiz yaralanmıştır. Bu tür adım-
ları kınadığımızı belirtmek istiyorum. 
Bunlar, Irak’taki gelişmeleri arzu ettiğimiz 
olumlu istikamette çözmez. Tam aksine 
oradaki gelişmelerin sıkıntı boyutunu 
artırır. Burada herhangi bir duygusal 
davranış, hissi bir davranış bunu çözme 
noktasında değil, tam aksine çözümsüzlük 
noktasında sıkıntıya götürür. Halbuki ya-
ralanan 23 tane polisimizdir. Polis bizim 
polisimizdir, bu milletin evladıdır. Kendi 
evladımıza karşı böyle bir tavrın içerisine 
girmek, eylemin içine girmek, ne bir fikir-
le, ne bir düşünceyle ne milli bir duyguyla 
örtüşmez.” 

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, “Kuzey 
Irak’taki olaylarda taraflardan birisi Irak 

AK Parti Il Başkanlığında  
Basın Açıklaması

İstanbul | 24 Ağustos 2003
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Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) peş-
mergeleri. IKYB lideri Celal Talabani ile 
temasa geçildi mi?” şeklindeki sorusu üze-
rine de, “Bu konuyla ilgili ABD’ye gerekli 
düşünceler aktarılmıştır. Buradan bu tür 
girişimlerin yapılması şu anda beklenmek-
tedir” diye konuştu. Erdoğan, “Yaşanan 
olaylardan sonra Irak’a gönderilecek as-
kerlerin bir bölümünün Kerkük bölgesine 
gönderilmesi düşünülüyor mu?” şeklinde-
ki soruya da, şu karşılığı verdi: 

“Irak’a asker gönderilmesi bir süreç. Bu sü-
reci bir bütün içinde Hükümetimiz değer-
lendirecektir. Konuyla ilgili Genelkurmay 
Başkanlığı en geniş boyutuyla çalışmasını 
yürütmektedir. Dışişleri de aynı şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda heyet-
lerimiz de Irak’tadır. Oradan çalışmaların 
neticesi alınacak. Bundan sonra Hükümet 
olarak bu süreci Eylül ayında yapacağımız 
Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) konuyu 
tekrar değerlendirip ona göre de kararımı-
zı vereceğiz.” 

Erdoğan, bir gazetecinin, “ABD ile Türk-
menler arasında daha önce bir sorun ya-
şanmadığını, son olaylarda ABD askerleri-
nin 3 kişiyi öldürdüklerini, bu kişilerin de 
cenazelerinin ailelerinden kaçırıldığını” 
hatırlatarak, “ABD’nin tavrı nedir?” şek-
lindeki sorusu üzerine, “Son gelişmeler 
aslında Türkiye’nin de istediği doğrultuda. 
ABD’nin orayı koruma altına almak ve ora-
daki tedbirlerini geliştirmek gibi bir çalış-
mayı şu anda görüyoruz, izliyoruz. Irak’ta 
bize gelen bilgiler bu istikamette...” dedi. 
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B a ş b a ka n  Erd o ğ a n ,  At a t ü rk  Hava -
limanı’nda yaptığı açıklamada, 9. Dünya 
Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre 
finalinde Türkiye’yi temsil edecek Sürey-
ya Ayhan’ı izlemek üzere Paris’e gittiğini, 
buradan Almanya’nın başkenti Berlin’e 
geçeceğini bildirdi. Erdoğan, bu ziyaretin, 
Başbakan sıfatıyla Almanya’ya yapacağı ilk 
resmi ziyaret olduğunu kaydetti. Başbakan 
Erdoğan, ziyaretinde gerek AB konusunda, 
gerekse Almanya’daki işçilerimiz ile ilgili 
birçok görüşme yapacağını, Başbakan Ger-
hard Schröder ve Dışişleri Bakanı ile bir 
araya geleceğini bildirdi. Erdoğan, ziyareti 
sırasında Alman Hıristiyan Demokrat Par-
ti lideriyle de bir görüşme yapacağını ifade 
etti.

Erdoğan, ziyaretinde ayrıca, TÜSİAD’ın 
Berlin Bürosu’nun açılışını gerçekleşti-
receğini, Türk derneklerinin temsilcileri 
ile bir araya geleceğini, MÜSİAD’ın bura-
daki temsilciliğinin Türk işadamlarının 
katılımıyla düzenleyeceği toplantıya da 
katılacağını kaydetti. Türkiye ile Almanya 
arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandı-
ğını vurgulayan Erdoğan, özellikle 1960’lı 
yılların başında Türkiye’den Almanya’ya 
giden işçilerin aradaki bağı çok daha kuv-

vetlendirdiğini ifade ederek, şu anda bu 
ülkede 2.5 milyon Türk bulunduğunu ve 
bunların yaklaşık 600 bininin de Alman 
vatandaşı olduğunu vurguladı. Erdoğan, 
“Bu, aramızdaki bağların ne noktaya geldi-
ğinin de çok açık bir ifadesidir” dedi. Baş-
bakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir entegrasyon sıkıntısı olduğunu zan-
netmiyorum. Eğer varsa böyle bir sıkıntı, 
hükümet işbaşındadır ki hiçbir zaman 
böyle bir şeyin olduğu, olacağına ihtimal 
vermiyorum. Bu yılın başından itibaren şu 
ana kadar AB sürecinde süratle geçirmiş 
olduğumuz 4 uyum paketiyle ilgili olarak 
sayın Schröder ile açık ve net görüşmeleri-
miz olacak.”

Erdoğan, Almanya’nın AB sürecinde 
Türkiye’ye verdiği desteğe de değinerek, 
“AB sürecinde bugüne kadar Almanya’nın 
bize vermiş olduğu desteği 2004 Aralık sü-
recinde de aynı şekilde vermesini isteyece-
ğiz. Selanik Zirvesi’nde de bunu bize ispat 
etmişlerdi. İnanıyorum ki bu aynı şekilde 
devam edecek” diye konuştu. 

Fransa Ziyareti Öncesi  
Basın Açıklaması

İstanbul | 31 Ağustos 2003
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Başbakan Erdoğan, Türk Sanayiciler ve 
İşadamları Derneği TÜSİAD’ın Berlin bü-
rosunun açılış resepsiyonuna katıldı. Er-
doğan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde AB ile 
müzakerelere başlanması için öngörülen 
2004 yılı sonu hedefine yönelik olarak 
Alman kamuoyunun en doğru biçimde 
bilgilendirilmesi ve Almanya’da bu amaç-
la etkili bir kamuoyunun oluşturulması 
önem taşımaktadır” dedi.

Almanya’nın Türkiye’nin bir numaralı ti-
cari ortağı olduğunu belirten Erdoğan, “Ül-
kelerimiz arasında 2001 yılında 10 milyar 
700 milyon dolara gerilemiş olan ticaret 
hacminin 2002 yılında yeniden eski düze-
yine yükselerek 13 milyar dolar seviyesini 
yakalaması olumlu bir gelişmedir. Türkiye 
genel ihracatının yüzde 16,6’sını, ithalatı-
nın da yüzde 13,7’sini Almanya ile gerçek-
leştirmektedir. Görüleceği üzere, Türkiye 
ile Almanya arasında değerlendirilmesi 
gereken büyük bir potansiyel bulunmakta-
dır” diye konuştu.

Almanya’daki Türk işletmelerinin sa-
yısının 60 bine yaklaştığını kaydeden 
Erdoğan, bu işletmelerin 25 milyar euro 

tutarında iş hacmine sahip olduklarını ve 
yaklaşık 300 bin kişiye istihdam imkanı 
sağladıklarını söyledi. Alman firmalarının 
Türkiye’deki turizm sektörüne daha yoğun 
yatırım yapmalarının da teşvik edilmesi 
gerektiğini ifade eden Erdoğan, 50 binden 
fazla Alman vatandaşının da yaşamak 
için Türkiye’yi seçmiş olmalarının diğer 
bir memnuniyet verici gelişme olduğunu 
söyledi.

Ortadoğu’nun yanı sıra Hazar havzasında-
ki hidrokarbon kaynaklarının değerlendi-
rilerek, uluslararası pazarlara taşınması ih-
tiyacı Türkiye’yi bir enerji koridoru haline 
getirmiştir” diyen Erdoğan, Almanya’nın 
Türkiye üzerinden geçen enerji nakil hat-
larını daha somut biçimde desteklemesini 
beklediklerini kaydetti. Almanya ile Tür-
kiye arasındaki diğer bir fırsat alanını da 
elektrik enerjisinin oluşturduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, Türk elektrik şebekesinin 
Avrupa elektrik şebekesine bağlanmasının 
sadece Avrupa entegrasyonuna katkı sağ-
lamayacağını, aynı zamanda Ortadoğu ile 
Avrupa’nın birbirine daha da yakınlaşma-
sını sağlayacağını ifade etti.

TÜSIAD Berlin Bürosu Açılış 
Resepsiyonu

Almanya | 02 Eylül 2003
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Başbakan Erdoğan, Berlin’deki temasları 
sırasında Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin (MÜSİAD) Almanya’da 
kuruluşunun 10. yılı nedeniyle verilen 
toplantıda konuştu. Erdoğan, Almanya’da 
faaliyet gösteren işadamlarına hitaben 
yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin sosyal, 
kültür, bilim ve siyaset alanına yaptıkları 
katkılardan dolayı kendilerine teşekkür 
etti. Türklerin Alman vatandaşlığına geç-
me konusunda tereddüt etmemelerini iste-
yen Erdoğan, “Alman vatandaşlığına geçin 

ve topluma entegre olun. Bu toplumun iyi 
bir ferdi olmaya çalışın. Alman vatandaşı 
olmaktan kaçınmayın. Size bunun aksini 
önerenler doğru söylemiyor. Bundan ka-
zancınız olacak” dedi. 

Erdoğan, Türkiye’deki ekonomik progra-
mın ve reformların Almanya ile Türkiye 
arasındaki ikili ilişkilere olumlu yansıdığı-
na dikkati çekerek, “Gerçekten Almanya şu 
anda ticaret hacmi açısından Türkiye’nin 
olumsuzluk yaşamadığı tek ülkedir. Maa-

MÜSIAD’ın Almanya’da  
10. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı

Almanya | 03 Eylül 2003



Recep Tayyip ERDOĞAN

216

lesef diğer bazı ülkeler ile olumsuzluk ya-
şamaktadır. Sizin gayretleriniz ve dayanış-
manız ile bu durum daha da iyi olacaktır” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin AB ülkeleri tarafından zaman 
zaman eleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, 
AB’nin ekonomik bir oluşum olmadığını, 
siyasi bir oluşumsa Türkiye’nin bu siyasi 
oluşumda yerini alması gerektiğini bildir-
di. Türkiye’nin AB’ye alınmasının dünya 
barışına önemli katkı sağlayacağını kay-
deden Erdoğan, “Medeniyetler çatışması 
değil medeniyetler arası buluşmanın ad-
resi olacaktır. Demokrasiyi İslamiyet ile 
yaşayan bir ülke olan Türkiye dünyadaki 
1.5 milyar Müslüman için de bir model 
olacaktır” şeklinde konuştu. 

Türkiye’ye sadece işçi dövizi olarak giren 
para miktarının 60 milyar dolar olduğuna 
işaret eden Erdoğan, “Bu konuda bize sa-
dece vatandaşlarımızı tebrik etmek düşer. 
Artık tüm umutlarınıza karşılık verecek, 
size köstek olmayacak bir hükümet iş-
başındadır. Sizler Türkiye’deki yatırımcı 
ruha da destek olabilirsiniz” diye konuştu. 
Almanya’da yaşayan Türklere birlik ve be-
raberlik çağrısı da yapan Erdoğan, “Bizler 
Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında 
bütünleşmişiz” dedi.
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Değerli misafirler… sevgili Sivaslılar... He-
pinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Ülkemizin bu müstesna köşesini sıkıntıla-
rından arındırmak ve geleceğin Sivas’ına 
katkıda bulunmak için böyle bir toplantıya 
iştirak eden ve fikirlerini, projelerini, açı-
lımlarını bizden esirgemeyen değerli ka-
tılımcılara da teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hayırlısıyla sıkıntılarını yavaş yavaş at-
makta olan ülkemize ve ekonomimize 
yapılmış en küçük katkıyı bile son derece 
önemsiyoruz. Kaldı ki Sivas’ı tarihi ve kül-
türüyle layık olduğu yere taşımak amacıy-
la yeni bir vizyon geliştirmek, Sivas’a yeni 

sosyal ve ekonomik açılımlar kazandırmak 
amacıyla toplanmış bulunan bu Kurultay’ı 
bu yolda atılmış önemli ve büyük bir adım 
olarak görüyoruz. Biliyorsunuz bizim kal-
kınma anlayışımız, sadece genelden yerele 
doğru değil, aynı zamanda yerelden genele 
doğru şekillenen topyekun bir gelişmeyi 
ve atılımı öngörüyor. Mevcut Ankara mer-
kezli işleyişle Türkiye’nin hiçbir sorununu 
tam olarak çözmek mümkün değildir. 

Ekonominin yükünü ve yetkilerini tek 
merkezde toplamak, yıllardır gördüğü-
müz ve yaşadığımız gibi sistemi ağırlaştır-
makta, hızla büyüyen sorun ve ihtiyaçlar 

Ekonomi Kurultayı

Sivas | 04 Eylül 2003
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karşısında sistemin zafiyet göstermesine 
neden oluyor. Yeni yasa ile inşallah yerel 
yönetimleri güçlendirecek, yetki ve so-
rumluluklarını arttıracak ve Ankara’nın 
sırtındaki kamburu bir parça gidereceğiz. 
Bu sayede hem sorunlar yerinde ve hızlı 
şekilde çözülecek, hem de merkezi yöne-
tim kendisini ağırlaştıran yüklerinden 
kurtularak asıl yapması gerekenleri daha 
etkin ve daha pratik gerçekleştirebilecek 
bir işleyiş kazanacaktır.

Türkiye’nin kurtuluşu, yetki ve sorumlu-
lukların paylaşıldığı, merkezi yönetim ile 
yerinden yönetim unsurlarının en verimli 
biçimde organize edilmesiyle mümkün 
olacaktır. Gereken bütün hazırlığın ta-
mamlandığını ve sistemimizi işler hale 
getirecek bu yeniden yapılanma programı-
nın çok yakın zamanda hayata geçirilece-
ğini buradan müjdelemek istiyorum. 

Değerli dostlar...

Bir ülkeyi ayakta tutan dinamik, vatan-
daşlarının birbirine ve ülkesine bağlılığı, 
ortak bir millet iradesinin bir uçtan diğer 
uca bütün bir vatan toprağında tecelli et-
mesidir. Ama bir o kadar önemli bir başka 
dinamik daha vardır ki, o da ekonomidir, 
ekonominin güçlü ve sağlam temeller üs-
tünde yükseltilebilmesidir. Günümüzde 
bir ülkenin bağımsızlığı bile, ekonomisi-
nin kendi başına ayakta durabilecek bir 
olgunluğa, bir sağlamlığa, bir üretkenliğe 
sahip olması ile sağlanabilmektedir. 

Bu nedenle iktidara geldiğimiz günden 
beri birinci önceliğimizi, ekonomimizin 

sağlam temeller üzerine oturtulabilmesine 
yönelik program ve uygulamalara verdik. 
Şükürler olsun ki bugün artık ekonomi-
mizin dişlileri yeniden işlemeye, ülkemiz 
yeniden nefes almaya başlamıştır. Aynı 
kararlılık ve istikrar ile yola devam etme 
becerisini gösterirsek, inşallah Türkiye’nin 
yolu açıktır. Bildiğiniz gibi çok verimli ve 
faydalı geçmiş bir Almanya seyahatinin 
akabinde aranıza katılmış bulunuyorum. 
Gelişmeler medyaya da yansıdı, Avrupa 
Birliği yolundaki yolumuz oldukça kısal-
mış, rahatlamış görünüyor. 

Almanya’nın üyeliğimiz konusundaki 
desteğinin artarak devam etmesinden 
memnuniyet duyduk. Bu gelişmeler sade-
ce hükümet olarak bizim değil, piyasaları-
mızın da moralini yükseltiyor. Moralimizi 
yükselten gelişmeler bununla da sınırlı 
değil. Uyguladığımız dikkatli ve gayretli 
ekonomik program yavaş yavaş meyveleri-
ni vermeye başlamış bulunuyor. Ekonomi-
miz yüksek bir büyüme hızı yakalamış du-
rumda... Yıl sonu itibariyle öngördüğümüz 
yüzde 5’lik büyüme hızını Allah’ın izniyle 
zorlanmadan yakalayacağız. Rakamlar yıl-
lık yüzde 20 enflasyon hedefimizde de bir 
sapma olmayacağını gösteriyor. Son üç ay-
lık dönemde Cumhuriyet tarihimizde bir 
ilk gerçekleşti ve son üç ayı üst üste eksi 
enflasyonla geçirdik. Yine son ayın faiz dışı 
fazlası da 4.5 katrilyon gibi çok iyi bir ra-
kama ulaştı. Yılın ilk yarısında ihracatımız 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
34 artış kazandı. 

Bu genel iyileşme tablosunun sektörleri ra-
hatlattığını, piyasanın canlanmaya başla-
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dığını, istihdamda artış yaşandığını mem-
nuniyetle görüyoruz. Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için bütün düzenlemeler 
yapılmış durumda... Türkiye’nin yakın za-
manda bir yatırım cenneti olacağını gönül 
rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bunlar son 
derece önemli göstergelerdir, Türkiye’nin 
uzun yıllardır şahit olmadığı gelişmeler-
dir. Halkımız da yavaş yavaş ekonomik 
tablolardaki bu iyileşmelerin hayırlı so-
nuçlarını hissetmeye başlayacaktır. Bugü-
ne kadar hissetmediği kadar hissetmeye 
başlayacaktır. Sıkılan kemerler yavaş ya-
vaş gevşetilecek, insanımız nefes almaya 
başlayacaktır. Çalışanların iki yakaları ni-
hayet bir araya gelebilecektir. Mutfaktaki 
yangın, fabrikadaki yangın, işyerlerindeki 
yangın sönecektir. 

Çok az kaldı, inşallah çok yakında ben 
bu kürsülerden milletime çok daha güzel 
müjdeler veriyor olacağım. Onlara layık 
oldukları hayat standardını kazandırmak 
benim ve arkadaşlarımın boynumuzun 
borcudur, ne gerekiyorsa zerre kadar 
gevşeklik gösterilmeden yapılacaktır. Va-
tandaşımıza sokakta rahat dolaşabileceği, 
esnafın önünden rahat geçebileceği, ço-
cuklarının yüzüne rahat bakabileceği ve 
gece başını yastığa koyduğunda rahat uyu-
yabileceği bir hayat borçlu olduğumuzun 
bilincindeyiz, herkesin içi rahat olsun.

Değerli arkadaşlar...

Çok vaktinizi almayacağım. Sivas şehrimi-
zin sosyal ve ekonomik geleceğine katkılar 
sağlamak ve mevcut potansiyelin duru-
munu değerlendirmek amacıyla toplanan 

Sivas Ekonomi Kurultay’ına iyimser bir 
zemin olsun, bir moral getirsin diyerek 
bu rakamları, bu güzel gelişmeleri dikka-
tinize sundum. Hiç kuşku yok ki Sivas da, 
diğer bütün şehirlerimiz de bu güzel geliş-
melerden payını alacaktır. Bugüne kadar 
eksik bırakılanları da fazlasıyla alacaktır. 
Bizim yönetim anlayışımız millete odaklı, 
vatandaşa odaklı bir yönetim anlayışıdır. 
İnsanına ve demokratik haklarına saygılı, 
katılımcılığa açık, şeffaf ve verimliliği en 
üst düzeyde sağlayacak koordinasyona 
sahip bir yönetim anlayışını yurdumuzun 
her köşesine yayacağız.

Sivas da bu zincirin bir halkası olacaktır. 
İnşallah müreffeh ve mutlu bir parçası 
olacaktır. Dışarıya göç veren değil, ekono-
mik potansiyeli ve imkanlarıyla göç alan 
bir şehrimiz haline gelecektir. İşsizlik ve 
dışarıya göçün önlenmesi için Sivas’ta yeni 
yatırımlara, yeni iş alanlarının açılmasına, 
mevcutların iyileştirilip geliştirilmesi-
ne ihtiyaç var. Bunların sağlanması için 
gereken ekonomik ve idari altyapı hazır-
lanacaktır. Sivas’ın 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nden geçen yıl 14 milyon dolarlık 
ihracat yapılmıştır, bu önemli bir potan-
siyeldir. 2. Organize Sanayi Bölgesi de ya-
tırım programımız içindedir. Bu bölge de 
en kısa zamanda hizmete girecek, Sivaslı 
girişimcilerin önü açılacaktır. 

Üretim potansiyeli bu şekilde arttıkça 
Sivas bu bölgenin cazibe merkezi olma 
yolunda hızla ilerleyecek, istihdam arta-
cak, işsizlik azalacaktır. Sivas’ın altyapı 
sorunlarına ilişkin çalışmalar da yapılıyor. 
Gerek kentsel, gerek kırsal altyapı eksikleri 
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aşama aşama giderilecektir. İnşallah 2004 
yılı içerisinde 4 Eylül Barajı hizmete gire-
cek ve Sivas’ın içme suyu problemi de gide-
rilecektir. Bütün bu yatırımlar için gerekli 
kaynağın sağlanması ve kanuni düzenle-
melerin yapılması konusunda arkadaşları-
mız gereken çalışmaları yürütüyorlar. 

Biliyorsunuz, Sivas Kongresi’nin yıldö-
nümü nedeniyle Bakanlar Kurulumuzu 
burada topladık. Hem bu tarihi günü yad 
etmek, hem de bu vesileyle Sivas’ın, Sivas-
lıların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek 
istedik. Bütün Bakanlarımız buradalar, bu 
sayede hepsi gereken değerlendirmeleri 
yerinde yapmış olacaklar. Belli bir plan-
lama ve takvim içinde Sivas’ın dertlerine 
çare, sıkıntılarına çözüm bulunacağından 
kimsenin şüphesi olmasın.

Sivas sadece ekonomik bir potansiyele sa-
hip değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve 
turistik bir potansiyele de sahip... Bunlar 
da tek tek araştırılıyor, valiliğimiz ve yerel 
yönetimlerimizle birlikte bu potansiyelin 
nasıl daha verimli ve faydalı kullanabi-
leceğimizin hesaplarını yapacağız. Bu 
vesileyle, Sivas Ekonomi Kurultayı’nı top-
layan Sayın Valimize, emeği geçen çalışma 
arkadaşlarına, değerli fikirleriyle Sivas’a 
ve Türkiye ekonomisine değerli katkılar 
sunan katılımcılarımıza ve kurultaya ilgi 
gösteren siz değerli vatandaşlarımıza te-
şekkür etmeyi bir borç biliyorum. Her şey 
daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir 
Türkiye için diyor, saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, “Ulusa Sesleniş” ko-
nuşmasında, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında okuyan bütün öğrencilerin 
2003-2004 öğretim yılını şimdiden yürek-
ten kutladığını ifade etti. Erdoğan, öğretim 
yılının başta öğrenciler olmak üzere tüm 
öğretmenlere, eğitim çalışanlarına, velile-
re ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diledi. 
Erdoğan, Türkiye’nin, genç ve dinamik 
bir nüfusa sahip olduğunu, okul öncesi, 
ilk, orta, yüksek ve yaygın öğretimde 19 
milyona yakın öğrencinin bulunduğunu 
anımsatarak, “Hepimiz çok iyi biliyoruz 
ki gençliğimiz, eğitimli, sağlıklı ve idealist 
olursa bu, bizim en büyük zenginlik kay-
nağımız olur” dedi. 58. ve 59. hükümetler 
döneminde en öncelikli iki meselelerinin 
eğitim ve sağlık olduğunu ve bundan son-
ra da böyle olacağını dile getiren Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Biz, inanıyoruz ki bütün olumlu gelişme-
lerin ve kalkınmanın temelinde gerçek an-
lamda eğitim, bütün olumsuzlukların ve 
geri kalmışlığın temelinde ise cehalet veya 
yanlış eğitim yatar. Bir ülkenin milli geliri 
ile o ülke halkının eğitim düzeyi arasında 
paralellik vardır. Ülkemizde bugün cehalet 
varsa, trafikte sıkıntılar yaşanıyorsa, anne 
ve çocuk ölümleri yaygınsa, çevre bilinci 
yerleşmemişse, bazı insanlar kendileri 

gibi düşünmeyenlere adeta hayat hakkı 
tanımama eğiliminde ise hoşgörüye dayalı 
demokratik ortamın eksikliği hissediliyor-
sa, zaman zaman insanlar kendi refah ve 
mutluluklarını başkalarının felaketinde 
bulabiliyorsa bütün bunların temelinde 
eğitim alanındaki eksiklik ve aksaklıkların 
yattığını bilmemiz lazım. İşte bundan do-
layıdır ki hükümetimiz, eğitim meselesine 
çok ama çok önem vermektedir.”

Başbakan Erdoğan, bu çerçevede Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Ah-
met Necdet Sezer ile birlikte start verdiği, 
“Eğitime Yüzde Yüz Destek” adı altında bir 
kampanya düzenlediğini belirterek, “Zira 
eğitim, sadece konsolide bütçenin imkan-
larına bırakılacak bir mesele değildir. Özel 
sektörümüzün, 3. sektör denen sivil top-
lum örgütleri ve vakıfların eğitime kaynak 
ayırması ve gerekli duyarlılığı göstermesi 
bizim her vesileyle teşvik ettiğimiz bir hu-
sustur” diye konuştu.

Bu yıl ilköğretimde okuyan öğrencilere 
77 milyon ders kitabını ücretsiz olarak 
dağıtacaklarına işaret eden Erdoğan, ge-
lecek öğretim yılından itibaren hem ders 
kitaplarının içeriğinin daha mükemmel 
hale getirilmesi hem de daha kaliteli ba-
sılmaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
yoğun bir çalışma yaptığını bildirdi. Recep 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 11 Eylül 2003
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Tayyip Erdoğan, eğitim çağındaki çocuk-
ları, ezberciliğe dayalı, bıktırıcı öğretim 
yöntemlerinden kurtarıp onları, düşünen, 
düşüncelerini rahat ifade edebilen, öğren-
meyi öğrenen bireyler haline getirmeyi 
halka daha seçimlerden önce vadettikleri 
bir konu olduğunu kaydetti. 

Erdoğan, “Ulusa Sesleniş” konuşmasında, 
5 yıl içinde, ilköğretimini tamamlayan 
herkesin bilgisayar okur-yazarı olacak şe-
kilde, liseyi bitirenlerin bilişim işçisi veya 
teknisyeni olabilecek düzeyde, üniversi-
teyi bitirenlerin ise kendi mesleğinde iyi 
bir bilgisayar kullanıcısı olacak seviyede 
eğitileceğini söyledi. İstanbul’da Prof. Dr. 
Mümtaz Turhan’ın adının verildiği ilk 
Sosyal Bilimler Lisesi’nin açıldığını anım-
satan Erdoğan, gelecek yıldan itibaren 
büyük merkezlerde açılacak okullarla, 
sosyal bilimler liselerinin sayısının artırı-
lacağını belirtti. Mesleki ve teknik eğitime 
önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, şu 
anda orta öğretim okullarındaki öğrenci-
lerin yüzde 66’sının klasik liselerde, yüzde 
34’ünün ise mesleki ve teknik liselerde 
okuduklarını, bu oranın gelişmiş ülke-
lerde ise tam tersine olduğunu kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, meslek liselerinin 
daha cazip hale gelmesi için üniversite sı-
navlarında meslek liseleri aleyhinde olan 
0,3-0,8 katsayı uygulamasına önümüzdeki 
yıl son verileceğini belirterek, “ÖSS sistemi 
yeniden gözden geçirilerek, bu yıl lise iki 
ve lise üçüncü sınıflardaki gençlerimizin 
olumsuz etkilenmemeleri için, iki yıllık 
yumuşak bir geçiş süreci uygulanacaktır” 
dedi. Erdoğan, meslek liseleri bağlamında, 
Milli Eğitim Bakanı’ndan ve çalışma ar-

kadaşlarından iki konuyu derinlemesine 
incelemelerini ve projelendirmelerini rica 
ettiğini belirterek, şunları kaydetti: 

“Bunlardan birincisi, spordaki başarıla-
rımızı münferit olmaktan çıkartmak ve 
Türk gençlerinin bu alanda daha bilimsel 
yöntemlerle yetiştirilmelerini sağlamak 
üzere Spor Meslek Liseleri Projesi üzerin-
de çalışmalarıdır. İkincisi de yine Milli 
Eğitim Bakanlığımızdan, geçmişte yerli 
yersiz pek çok spekülasyona konu olan, an-
cak yalnız Türk eğitim tarihi bakımından 
değil, dünya eğitim tarihi bakımından da 
çok orijinal bir girişim olan köy enstitüsü 
uygulamalarını, tarafsız bir gözle, bilimsel 
bir analize tabi tutmalarını ve bu deneyim-
den, bugün, özellikle yeni bilişim ve gene-
tik tarım teknolojilerini eksen alarak, biz 
nasıl yararlanabiliriz diye araştırmalarını 
istedim. Eğitimcilerimizin ve üniversite-
lerimizin de bu iki konu ile ilgili görüş ve 
öneriler geliştirmeleri ülkemiz için çok 
yararlı olacaktır.”

Erdoğan, Türk yüksek öğretiminin daha 
üretken, daha özgür ve özerk olması, üni-
versitelerin sanayi ve sosyal hayat ile daha 
içli dışlı olmaları ve dünya ile yarışabilen 
bir yüksek öğretim sistemine sahip olmak 
için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuldu-
ğunun açık olduğunu söyledi. Bu amaçla 
yeni yasama döneminde, hükümetin 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ciddi 
değişiklikler yapmak üzere çalışmalarını 
sürdürdüğünü bildiren Erdoğan, üniversi-
te öğrencilerine daha iyi şartlarda ve daha 
yaygın yükseköğretim imkanı hazırlamak, 
öğretim elemanlarının özlük haklarında 
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iyileşmeler sağlamak ve mezunların daha 
rahat iş bulmalarının sağlayacak ortamlar 
hazırlamanın, hükümetin çok önem ver-
diği konular olduğunu belirtti. Erdoğan, 
bunların, imkan ve kaynaklar oranında 
hayata geçirileceğini ifade etti. 

Erdoğan, ülkenin dört bir yanında modern 
yurt binalarının yapımına devam edildi-
ğini, eğitim alanında kredi ve burs siste-
minde yaşanan dağınıklığı gidermek ve bu 
konuda yeni düzenlemeler yapmak üzere 
çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Baş-
bakan Erdoğan, şiarlarının, “Her yerde, her 
zaman, herkes için eğitim” olacağını vur-
guladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da 
çeşitli nedenlerle kapalı olan okulların 
önemli bir kısmının yeniden açıldığını 
belirten Erdoğan, sadece Bingöl’de bir 
kısmı uzun yıllardan beri kapalı olan 81 
okulun, bu yıl yeniden öğretime açıldığı-
nı söyledi. Erdoğan, Bingöl’deki deprem 
faciasının, okulların çok daha sağlam inşa 
edilmesi ve bu konuda çok daha titiz bir 
denetim mekanizması kurulması gereğini 
açıkça gösterdiğini ifade etti. Bingöl’de 
yıkılan okulların tamamının, önümüzdeki 
sezona yetiştirilecek şekilde yeniden inşa 
edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu vesi-
leyle, bu yıl okul ve yurt inşası için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 450 trilyon Türk lirası 
tahsis eden İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’na ve Bingöl’de okul inşa etmekte 
olan tüm kuruluş ve hayırseverlerimize 
de huzurunuzda teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

“Üyesi olmaya hazırlandığımız AB’nin 
standartlarına ulaşabilmemiz için kız ço-

cuklarımızın eğitimine de ayrıca çok önem 
vermek zorundayız” diyen Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın UNICEF ile birlikte 
yürüttüğü “Haydi kızlar okula” kampanya-
sını, bu çerçevede atılmış anlamlı bir adım 
olarak yürekten desteklediğini kaydetti. 
Erdoğan, kız çocuklarının en iyi şekilde 
öğrenim görmelerinin, kendileri için oldu-
ğu kadar, gelecek nesiller açısından da son 
derece önemli bir zorunluluk olduğunu 
dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bir düşünür, ‘Kişi ulaşmak istediği limanı 
biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur’ 
der. Bizim ulaşmak istediğimiz liman, 
Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır, yani çağ-
daş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak-
tır. Biz, varacağımız limanı çok iyi bilen 
bir iktidarız. Bunun yolunun da ancak 
ve ancak eğitim sistemimizin kalitesini 
yükseltmekten geçtiğinin bilincindeyiz. 
Ülkemizde geçmişten kalan bazı ekono-
mik sıkıntılar, eksiklikler, aksaklıklar, en 
fazla eğitim, sağlık ve adalet hizmetlerinin 
kalitesini düşürmüştür. Bunun da bilin-
cindeyiz ve Anayasamızda yer alan sosyal 
devlet ilkesi gereğince bu alanlardaki kali-
tesizliği, niteliksizliği ve hatta yozlaşmayı 
bir an önce gidermek zorundayız.” 

Erdoğan, gençlere, “Şartlar ne olursa olsun 
kendinize olan güveni lütfen asla yitirme-
yiniz. Hükümetinize ve devletinize güve-
niniz. Unutmayınız ki en büyük yenilgiler, 
umudun yitirilmesiyle başlar. Siz siz olu-
nuz, asla umudunuzu yitirmeyiniz. Büyük 
Alman şairi Goethe’nin dediği gibi, ‘Umut 
sahibi olanlar için gelecek vaatlerle dolu-
dur.’ Sizlerin de azimli, umutlu çalışma-
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larınızla, geleceğin hepimiz için çok daha 
aydınlık olacağından benim şahsen hiç, 
zerre kadar kuşkum yok” diye seslendi. 

Avrupa’nın ve bölgenin pek çok seçkin 
devlet ve hükümet yetkilisinin Türkiye’yi 
ve icraatlarını dikkatle ve takdirle izledik-
lerini gözlemlediklerini, kendilerinin de 
bunu açıkça ifade ettiklerini belirten Erdo-
ğan, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bütün bu söylediklerimden, yaptıklarımı-
zı yeterli bulduğumuz gibi bir anlam çık-
mayacağını hepimiz biliyoruz. Bu olumlu 
tespit ve izlenimler bizi asla rehavete 
sürüklememelidir. Tam tersine, biz, gerek 
ekonomide, gerekse sosyal politikalar ala-
nında; eğitimde, sağlıkta, hukukta daha 
yapacak dünya kadar işimizin olduğunu; 
bunun için gece gündüz çalışmamız ge-
rektiğini çok iyi biliyoruz. Üstelik biz, yap-
tıklarımızı ve yapacaklarımızı, kimseden 
aferin almak için değil, bu aziz milletin 
hakkını hukukunu savunmak için, başta 
fakir fukaramız, garip gurabamız olmak 
üzere, bütün milletimizin refah ve saadeti 
için yapmak zorunda olduğumuza inanı-
yoruz.”
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Erdoğan, Türk-Amerikan İşadamları Der-
neği (TABA) tarafından Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen “Türk-Amerikan İlişkileri” 
konulu konferansa katılıyordu. Burada 
bir konuşma yapan Erdoğan, demokratik 
ve özgür dünyanın iki üyesi olan Türkiye 
ve ABD’nin köklü ve önemli bir ortaklığı 
paylaştığını belirterek, dünyanın hızlı 
değişimlere tanık olduğu bir dönemde 
demokrasiye, özgürlüğe, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğüne verilen önemin 
ülkeleri birbirine bağlayan temel değerler 
olduğunu kaydederek, şunları söylüyordu: 

“Bu ortak değerler, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin çok yönlü ve çok boyutlu bir içe-
riğe sahip olmasına ve geniş bir yelpazede 
somutlaşmasına imkan tanıyor. İki ülke 
bu çerçevede savunma ve güvenlik konu-
larında olduğu kadar, insan haklarının, 
demokrasinin ve pazar ekonomisinin ge-
liştirilmesi konularında da birlikte hareket 
etmiştir.” 

İki ülkenin dünya barışını ve güvenliğini 
tehdit eden Körfez Savaşı ve daha sonraki 
Bosna Hersek, Kosova gibi sorunlar karşı-

sında yakın işbirliği içinde bulunduklarını 
ifade eden Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

“Zaman zaman yaşanan güçlüklere rağ-
men iki ülke arasındaki dostluk ve ittifak 
ilişkisi sağlam bir zemine oturmuştur. 
Kendi sistemlerine sahip iki ülke arasında 
görülen bazı anlaşmazlıklar, doğal ka-
bul edilmelidir. Türkiye’nin, ABD devlet 
sisteminde yer alan yönetim ile Kongre 
arasındaki ilişkiler ve Kongre’de Türkiye 
aleyhtarı lobilerin siyasi etkisinden kay-
naklanan çalışmalardan dolayı zaman 
zaman bazı güçlükler yaşadığı da bir ger-
çektir. ABD’nin de Türkiye’nin uluslararası 
sorunlara hassas kamuoyunun yanı sıra 
Meclis ve özgür basınla birlikte muhalefet-
ten oluşan dengelerin şekillendirdiği, ken-
di demokratik sisteminin bulunduğunu 
kabul etmesi gerekmektedir.” 

Başbakan Erdoğan, Irak’ta savaş sonrası 
oluşan hususlar ışığında geçmişe değil 
geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, 
“Irak’ta ivedi şekilde yapılması gereken 
iş, asayiş ve kamu düzeninin tesis edil-
mesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağ-
lanması, temel ihtiyaçlarının etkinlikle 

TABA “Türk-Amerikan Ilişkileri” 
Konferansı

İstanbul | 12 Eylül 2003
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karşılanmasıdır. Bu alanlarda arzulanan 
mesafenin henüz alınamadığı görülmek-
tedir. Irak halkının geçmişi arar konuma 
gelmesi, bana göre en büyük tehlikedir. Bu 
bakımdan ağır hareket etmeye kimsenin 
hakkı yok” diye konuşuyordu. 

Türkiye-ABD ilişkilerinin ittifak ilişkileri 
olduğunu, karşılıklı olarak ortak çıkar-
lara ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan 
Erdoğan, “İlişkilerimiz sadece Irak’a indir-
genmeyecek kadar geniş ve uzun vadeli 
ilişkilerdir” diye konuşuyordu. Erdoğan, 
Türkiye’nin önündeki dönemde ana hede-
finin, Aralık 2004’te yapılacak AB Zirvesi 
olduğunu söylüyordu. Erdoğan, “Tam üye-
lik müzakerelerinin başlatılması kararının 
alınmasına artık bizlerin çok çok güvenle 
baktığımız bir zirve. Bu konuda ABD’nin 
sağladığı desteğe müteşekkiriz, desteğinin 
de devamını bekliyoruz” diye konuşuyor-
du. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkilere somut içerik kazandır-
mak, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal 
ve siyasi ilişkileri daha da geliştirmek is-
tediklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye-
ABD ticari, ekonomik ilişkilerinin, bu ülke 
ile siyasi ve askeri ilişkilerimiz seviyesine 
yükseltilmesinin temel hedefimiz olduğu-
nun altını çizmek istiyorum” diyordu. 
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B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  E s e n b o ğ a 
Havalimanı’nda yaptığı basın açıklamasın-
da gezisini değerlendirdi. Erdoğan, katıl-
dıkları toplantıların çok yoğun geçtiğini ve 
neticelerinin kısa zamanda alınabileceğini 
kaydetti. Başbakan Erdoğan, “İnanıyorum 
ki bu çalışmalar, Türkiye’de finans dünyası 
için, yatırım dünyası için çok farklı geliş-
melere vesile olacaktır” dedi. Buradaki 
açış konuşmasında, dünyada son dönem-
de meydana gelen gelişmeleri, bunların 
dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini, 
uluslararası ekonomik ve mali sistemin 
daha verimli ve istikrarlı hale gelmesi için 
hükümetlere, yatırımcılara ve uluslararası 
kuruluşlara düşen görevleri, bu aktörler 
arasındaki işbirliğinin önemine değinme 
fırsatı bulduğunu ifade eden Erdoğan, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Konuşmamda ayrıca, yabancı yatırımcı-
lara, yatırımların teşviki konusunda son 
yaptığımız düzenlemeler, sağladığımız el-
verişli koşullarla ilgili bilgi verdim. Dünya 
ekonomisiyle bütünleşme konusundaki 
gayret ve kararlılığımızı kendilerine açık-
ça vurguladım. Bu arada, ikili görüşmeleri-
miz oldu. Devlet bakanları Ali Babacan ve 

Kürşad Tüzmen ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın yanı sıra diğer heyet üyele-
rimiz de dünya ekonomi yönetiminde 
etkili olan uluslararası kuruluşların yö-
neticileriyle temaslarda bulunmuşlardır. 
Bu çerçevede, IMF Başkanı, OECD Genel 
Sekreteri ve bazı uluslararası finans kuru-
luşlarının yöneticileriyle ikili görüşmeler 
yaptım. Ülkemizin görüş ve yaklaşımları-
nın dünya ekonomisi üzerinde etkisinin 
büyük olduğu, inkar edilemez bir gerçek. 
Birinci elden ortaya konulması bakımın-
dan, önemli bir fırsattan yeterince yarar-
landığımızı sanıyorum.”

Ekonomi dünyasıyla yapılan bu temasların 
yanında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
Dubai makamları ve yerel yöneticilerle de 
ikili görüşmelerde bulunduğunu anlatan 
Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
daha ileri götürülmesi noktasında özellik-
le BAE yönetimin çok ciddi ve gerçekten 
inkar edilemez heyecanını gördüklerini 
söyledi. Erdoğan, “(Türk yatırımcılarla 
özellikle müşterek yatırımlarda birlikte 
adım atalım, birlikte yatırımlarımız olsun.) 
Bu konuda açıklar. Nitekim 2002 yılında 
bu hissedilmeye başlandı. İnanıyorum ki 

Esenboğa Havalimanında Basın 
Açıklaması

Ankara | 22 Eylül 2003
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2003, bu artışın devam yılı oldu ve 2004’te 
çok daha farklı bir konuma gelecek” dedi. 
BAE’deki Türk yatırımcısı sayısının 25’ten 
85’e çıktığını bildiren Erdoğan, bu sayının 
artacağına inandığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın kendisini 
ziyaret ettiğini, ziyarette Ortadoğu, Irak, 
Türkiye-ABD ilişkileri konularında görüş 
alışverişinde bulunduklarını ve Clinton’ın, 
Türkiye’nin önemini özellikle vurguladığı-
nı ifade eden Erdoğan, eski ABD başkanı-
nın, “Türkiye’nin Ortadoğu barışında ciddi 
fonksiyonlar yüklenmesi gerektiği” konu-
sundaki tespitlerini kendilerine aktardığı-
nı bildirdi. Erdoğan, toplantılar esnasında 
IMF Başkanı ile de görüştüklerini belirten 
şöyle konuştu:

“(5. gözden geçirme paketi ve 6. gözden 
geçirmeyle ilgili çalışmalar konusunda 
hassasiyetimizi, hassasiyetlerini ortaya 
koyarak bir an önce bunları bitirip bütçey-
le birlikte 2004’e çok daha farklı, sağlıklı 
bir şekilde girelim...) Böylece, 6. gözden 
geçirmeyi de süratle bitirelim noktasında 
güzel bir mutabakatımız oldu. Onlar da 
zaten bütün toplantılarda Türkiye’yi olum-
lu bir şekilde takdim ediyorlar, anlatıyor-
lar. Tabii bunların hiçbirisi bizi rehavete 
sürüklememeli. Bunun bilinci içerisinde 
olmalıyız. Kararlılıkla ekonomik progra-
mı uygulayacağımızı, mali disiplinden 
herhangi bir sapmamızın olmayacağını, 
şüphesiz ki ülkemizin kendine has sosyal 
noktadaki altyapısını da bir kenara koyma-
dan ama ekonomik programımızda asla 
bir popülist yaklaşımla taviz vermemiz 
gerekmediğini kendilerine anlattık.”
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Sevgili dostlar... iş dünyamızın saygıdeğer 
temsilcileri... değerli medya mensupları... 
Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.

Türkiye’nin üstündeki kara bulutların 
dağılmaya, karanlık tünelin ucunda 
ışığın nihayet görünmeye başladığı bir 
zamanda sizlerle birlikte olmaktan özel 
bir memnuniyet duyduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Memnuni-

yet duyuyorum; çünkü karşınıza çıkmak 
üzere buraya gelirken çantasına mazeret-
ler ve bahaneler doldurmuş bir Başbakan 
değilim. Mutluluk duyuyorum; çünkü ka-
ranlığın dağılmaya başladığı bu günlerde 
benim içimi dolduran taptaze bir Türkiye 
heyecanının, ayniyle sizlerin içinizde de 
yeşermeye başladığını biliyorum. Gurur 
duyuyorum; çünkü Türkiye’yi yeniden 
ayağa kaldırmaya, layık olduğu gibi dim-
dik bir vaziyette geleceğin dünyasına 

TIM Bilişim Projesi Tanıtım 
Toplantısı

Çorlu, Tekirdağ | 27 Eylül 2003
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taşımaya en az bizim kadar azmetmiş kıy-
metli bir topluluğun önündeyim.

Sizlere uzun uzun Türkiye’nin neye ihti-
yacı olduğunu anlatmayacağım. Çünkü 
sizler, ülkesini ve milletini seven birer 
vatan evladı olarak Türkiye’nin nasıl bir 
güce, nasıl bir atılım heyecanına, nasıl bir 
kararlılığa, nasıl plan ve projelere sahip 
olduğunu zaten biliyorsunuz. Hükümet 
olduğumuz günden bu yana bizim ekono-
mimize getirmeye çalıştığımız yenilenme 
ve canlanma hareketine sizlerin büyük 
katkınız ortadadır. Bugün Türkiye ekono-
misi, dünyanın ikna edilmesi en güç eko-
nomik mercileri tarafından örnek göste-
rilecek bir noktaya geldiyse, ki çok şükür 
ki durum budur, bunda siz iş adamlarımı-
zın, girişimcilerimizin, ihracatçılarımızın 
payı ve desteği gerçekten çok büyüktür.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, 
henüz yapılacak işlerin bitmediği, alına-
cak mesafelerin tamamlanmadığı ama 
ufukta ışığın en parlak haliyle görün-
düğü bu günlerde ekonomimize katkı 
sağlayan herkese şükranlarımı sunmayı 
borç biliyorum. Bu ülkenin sadece hükü-
metimizin değil, üretime katılan her bir 
vatandaşımızın ortak ve bilinçli gayretle-
riyle kalkınabileceğinin en güzel örneğini 
vermiş bulunuyoruz. Türkiye’nin geleceği 
adına en büyük umut kaynağımız bu mil-
let seferberliğidir. 

Değerli dostlar...

Hepinizin de şahit olduğu gibi ekono-
mimiz bütün dünyanın ilgisini çeken ve 

takdirini kazanan bir değişim ve iyileşme 
çizgisi yakalamış bulunuyor. Son Dubai 
temaslarımız sırasında bu ilgi ve takdirin 
en canlı örnekleriyle de bizzat karşılaşma 
imkanı bulduk. Türkiye kredibilitesini 
yükselten, ekonomisine güven kazan-
dıran ve dünya yatırımcısına sunduğu 
imkanlarla önümüzdeki dönemin yıldız 
ülkesi olmaya aday duruma gelmiş bulu-
nuyor. Bunu görmekten, bunu yaşamak-
tan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
İnşallah aynı istikrarlı yönetim anlayışı 
ve kararlı uygulamalarla bu güzel gelişi-
min devamını sağlayacağız. Bu anlamda 
hükümetimize güven desteğinizi aynı 
şekilde devam ettireceğinizden hiç şüphe 
duymuyorum.

Değerli arkadaşlar...

Ekonomimizde yaşadığımız bu güzel 
tablo sadece hükümet olarak bizim değil, 
piyasalarımızın da moralini yükseltiyor. 
Bütün sektörlerde bu moral ve iyimserlik 
havasının getirdiği canlılığın etkilerini 
görmeye başladık. Uyguladığımız dikkatli 
ve gayretli ekonomik program her zemin-
de meyvelerini vermeye başladı. Yüksek 
bir büyüme hızı yakalamış durumdayız. 
Yıl sonu itibariyle öngördüğümüz yüzde 
5’lik büyüme hızını Allah’ın izniyle zor-
lanmadan yakalayacağız. Rakamlar yıllık 
yüzde 20 enf lasyon hedefimizde de bir 
sapma olmayacağını, hatta pozitif yönde 
sürprizler yaşayabileceğimizi gösteriyor. 

Son dönemde Cumhuriyet tarihimizde 
bir ilk gerçekleşti ve üst üste eksi enf-
lasyonla geçirdiğimiz aylar yaşadık. Ya-
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kından bildiğiniz gibi ihracatımızda çok 
büyük bir gelişme var. Yılın ilk yarısında 
ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 34 artış kazandı. Görünen 
o ki, sizlerinde gayret ve katkılarınızla 
ikinci altı aylık dönem daha da parlak ve 
verimli geçecek. Bu genel iyileşme tablo-
sunun sektörleri rahatlattığını, piyasanın 
canlanmaya başladığını, istihdamda artış 
yaşandığını memnuniyetle görüyoruz. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 
bütün düzenlemeler yapılmış durumda... 
Türkiye’nin yakın zamanda bir yatırım 
cenneti olacağını gönül rahatlığıyla söy-
leyebiliyoruz. Bunlar son derece önemli 
göstergelerdir, Türkiye’nin çok uzun za-
mandır yakalayamadığı gelişmelerdir.

Sevgili dostlar...

Bu heyecan verici tablonun yaşandığı 
şu günlerde, burada açılışını yaptığımız 
TİM Ticaret Noktası Bilişim Hizmetleri 
A.Ş.’nin bize sunduğu vizyonun özel bir 
anlam ve değer kazandığını belirtmek is-
tiyorum. Altı ihracatçı birliğimizin kuru-
cu ortaklığıyla hayata geçirilen bu bilişim 
projesinin geleceğin Türk ticaret hayatı-
nın önce dinamiklerinden biri olacağına 
hiç şüphe yoktur. Bu projeyle birlikte dış 
pazarlara açılmak konusunda sıkıntılar 
yaşayan küçük ve orta ölçekli firmaları-
mızın önünde yeni ufuklar açılacaktır.

Ayrıca internet teknolojisi ve imkanları-
nın ticari hayatımıza kazandıracağı yeni 
açılımlar bakımından da bu projeyi çok 
önemli buluyorum. Allah’ın izniyle bu 
hayırlı girişimin ihracatımıza ve ihracat-

çımıza kazandıracağı ivmeyi hep birlikte 
gözleyebileceğiz. Bu vesileyle bu güzel 
çalışmanın Türk ihracatçısına ve milleti-
mize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı 
sunuyorum.
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Saygıdeğer misafirler… yerel medyamı-
zın cefakar temsilcileri… Sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Yerel 
medyanın problemlerini tartışarak çözüm 
yollarının arandığı bu şuranın hayırlara 
vesile olması ümidiyle emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, altını çize-
rek, özellikle ve samimiyetle belirtmek 
isterim ki; hükümet olarak medya politi-
kamızın birinci maddesinde yerel medya-
mızın sorunları yer almaktadır. Öncelikli 
hedefimiz yerel medyamızın güçlendiril-

mesi ve kendi ayakları üstünde duracak 
özgüvene sahip olmasıdır. Biz hükümet 
olarak, sivil toplum oluşumunda, dola-
yısıyla demokrasinin temel değerlerinin 
doğru yerlerine oturtulmasında en etkili 
katkıyı yerel medyanın sağlayacağına yü-
rekten inanıyoruz. 

Fakat ne yazık ki, bugüne kadar gerçekle-
şen yanlış uygulamalar yüzünden, yerel 
medya layık olduğu yere asla ulaşamamış, 
itilmiş, hatta yok farz edilmiştir. Buna rağ-
men, o efsanevi fedakarlığı sayesinde her 
türlü zorluğun üstesinden gelmesini bilen 

Yerel Medya Şurası

Ankara | 30 Eylül 2003
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Anadolu medyası, yine de ayakta kalmayı 
başarabilmiştir. Bugün yapılan o kadar 
yanlış uygulamalara, haksız ihmallere 
rağmen Anadolu’da yerel televizyonların 
görüntüsü, radyoların sesi insanlarımıza 
ulaşabiliyorsa, açıkça itiraf edeyim ki, bu 
hükümetlerin desteğiyle değil, Anadolu 
insanının fedakarlığı, vefakarlığı ve cefa-
karlığı sayesindedir.

Kurtuluş savaşımız sırasında, en sağlıksız 
ve tehlikeli şartlar altında, cephede sava-
şanlara, mürettiphanelerde eritilen kur-
şun harflerle gazeteler yayınlayarak moral 
desteği sağlayan Anadolu medyası, istik-
lalimizin mimarlarından olmuştur. Türk 
basın tarihinin altın harflerle yazılması 
gereken sayfalarının baş kahramanı cesur 
Anadolu medyasıdır. Bugün de, ucuz rant 
heveslilerinin eliyle kirletilen iletişim or-
tamında, yedi düvelin işgaline benzer bir 
şekilde her yanı kuşatılan gazeteciler için 
mesleki istiklalin anahtarı yine Anadolu 
medyası olacaktır. 

Yanlış kararlarla, affedilmez ihmallerle, 
cinayete benzer uygulamalarla ölüme terk 
edilen Anadolu medyası, kendi küllerin-
den yeniden doğabilmek için öncelikle 
yıllardır uzak kaldığı özgüven duygusuna 
tekrar sahip olmak zorundadır. Bu bakım-
dan, sizlere vermek istediğim ilk mesaj 
şudur: Rahat olun, kendinize güvenin ve 
arkanızda hükümetimizin tam desteği 
olduğunu bilin! Başında bulunduğum 
hükümet, bütün bakanlıkları ve alt birim-
leriyle yerel medyamızın güçlenmesi için 
ne yapılması gerekiyorsa mutlaka yapa-
caktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. 

Sorunlarınızın neler olduğunu çok iyi bili-
yoruz. Bu Şura’da sizlerin dile getirdiği so-
runların da ötesinde sorunlar olduğunun 
farkındayız. Ekonomik ve teknik yetersiz-
likler… Kaliteli eleman yokluğu… Dağıtım 
zorlukları… Bir takım yanlış kararlarla, 
sizleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakan akıl ve çağ dışı müeyyideler… Te-
kelleşme ihtirasının, yerel medyayı da ele 
geçirme girişimleri, bundan böyle sizler 
için kabus olmaktan çıkacaktır. 

Alacağımız tedbirler sayesinde güçlene-
rek büyüyen yerel medya, kendisini yut-
mak hevesinde olanların bu heveslerini 
kursaklarında bırakacaktır. Hiç abartma-
dan ve bütün samimiyetimle söyleyeyim 
ki, bu konuya yıllarını vermiş olan uzman 
arkadaşlarımız, yerel medyanın bir an 
önce güçlenmesi ve Anadolu’nun sesini 
gür bir şekilde dünyaya yükseltebilmesi 
için gerekli çözümler ve çareler üzerinde 
yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Üre-
tilen bu çözümler en kısa sürede hayata 
geçirilecek ve yerel medyanın yaraları 
süratle kapatılacaktır. Bunda son derece 
kararlıyız. 

İlgili Devlet Bakanlığımızın öncülü -
ğünde ve bütün taraf ların iştirakiyle 
hazırlanmakta olan yeni Basın ve Radyo 
Televizyon yasaları, yerel medyanın güç-
lenmesini sağlayacak bir dizi tedbirleri 
içermektedir. Elektrik ve telefon ücret-
lerinde indirim, RTÜK’e ödenen reklam 
paylarının aşağıya çekilmesi, teknoloji 
alımlarındaki vergi muafiyeti gibi ted-
birler, yerel medyanın güçlenmesi için 
alacağımız diğer tedbirlerin yanında 
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önemsiz kalmaktadır. Biz buna çok önem 
veriyoruz. 

Allahın izniyle, bu hükümet işbaşında ol-
duğu süre içinde yerel medyamız sizlerin 
hayal ettiği gücün de ötesine geçecektir. 
Çünkü demokrasinin sağlam temellere 
oturmasını istiyorsak bunu yapmak zo-
runda olduğumuzu biliyoruz. Güçlü yerel 
medyanın, demokrasinin vazgeçilmez 
karakteri olan çok sesliliği, akıl ve yürek 
zenginliğini sağlamak, dolayısıyla çağdaş 
seviyede bir sivil toplum oluşturmadaki 
öneminin farkındayız. Siz bizden ne isti-
yorsanız yapmaya hazırız. Yerel medyayı 
zayıf latmak, sindirip korkutarak ele ge-
çirmek isteyenlere mani olacak her türlü 
tedbiri almaya da kararlıyız.

Yeter ki sizler de kendi öneminizin, hayati 
değere sahip fonksiyonlarının ve gelecek 
kuşaklara taşıyacağınız misyonun gerçek 
değerini bilin ve bunlara bilinçle sahip 
çıkın. Bugüne kadar insanüstü bir özveri 
ile sürdürdüğünüz var olma mücadele-
sini, bugünden sonra da daha geniş bir 
perspektif le ve sarsılmaz bir cesaretle 
geleceğe taşıyın. Giderek kendi cenderesi 
içine sıkışan medyamızı yerelden evrense-
le ulaştırın! 

Bu noktada benim de sizlerden isteyecek-
lerim olacak! Evvela; size sağlayacağımız 
ekonomik imkanları, siz de en verimli 
bir şekilde kullanmalı, bir yandan tek-
nolojik yeniliklere uyum sağlarken, bir 
yandan da medyada bugüne kadar sürekli 
ve kasıtlı bir şekilde ihmal edilen insan 
unsuruna yatırım yapmalısınız. Teknik 

imkanları zengin fakat insan kalitesi fakir 
bir medya anlayışı ile arzu edilen çağdaş 
toplum seviyesine ulaşmak mümkün 
değildir. Bu anlayışla varılacak yer, olsa 
olsa, tekelcilik, hortumculuk ve yargısız 
infazcılığın karanlık çukurudur. Biz bu la-
netli çukurları kapatmaya kararlıyız. Ucu 
nereye varırsa varsın, bundan böyle bu 
ülkede, devletin kasasını ve halkın kese-
sini hortumlayanların ellerindeki medya 
organlarını emme-basma tulumbalar gibi 
kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.

Buradan açıkça ilan ediyorum; bu ülkede 
gazeteciler, bütün sosyal hakları ve alter-
natif iş imkanları ellerinden alınarak, te-
kelci zihniyetin üç kuruşluk çıkarı uğruna 
yalanlar ve komplolar üretmeye mecbur 
edilmiş mahkumlar olmaktan kurtula-
caklardır. Yerel medyanın güçlenmesiyle 
birlikte, bugün Anadolu’dan İstanbul’a 
yönelik olan gazeteci göçü tersine döne-
cek, Anadolu’da gazetecilik yapmak daha 
cazip hale gelecektir. Bu bakımdan, sizlere 
sağlayacağımız kolaylıkları, daha temiz ve 
özgür bir medya anlayışının yaygınlaşma-
sı için yatırıma dönüştüreceksiniz. 

Bu noktada Anadolulu işadamlarımıza 
da seslenmek istiyorum. Cebinizde akrep 
yok! Sokun ellerinizi ceplerinize! Bu çor-
bada sizin de tuzunuz olsun! Doğduğunuz 
şehirlerdeki medya kuruluşlarına destek 
verin ve firmalarınızın, ürünlerinizin rek-
lamını, önce kendi şehrinizin televizyon 
ve radyolarında yayınlatın. Yerel gazete ve 
televizyonların teknik ve program zengin-
liğini sağlamak için sponsor olun! Şehri-
nizdeki ve bölgenizdeki medya kuruluş-
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larını, hastane avlusuna bırakılan öksüz, 
isimsiz, çaresiz bebekler gibi terk etmeyin. 
Kendi insanınıza sahip çıkın... 

Gerekirse biz de, doğduğu şehrin yerel 
medyasına maddi destek sağlayacak iş 
adamlarına başka kapılar açalım. Buna 
da hazırız… Yeter ki birlikte düşünelim, 
üretelim, uygulayalım ve bu güzel birlikte-
liğin meyvelerini toplayalım. Hep birlikte, 
el ele, omuz omuza, daha temiz, özgür ve 
bağımsız bir medya zemininin oluşması 
için mücadele verelim. Son söz olarak, bu 
meseleye verdiğimiz önemi vurgulamak 
için, konuşmamın başında söyledikleri-
mi tekrarlamak istiyorum: Kafanızdaki 
kuşkuları, yüreğinizdeki endişeleri söküp 
atın! Kendinizden ve bizden emin olun… 
Çünkü birlikte atacağımız adımlar so-
nucunda, yerel medyanın her geçen gün 
biraz daha güçlenerek, çağdaş Türk toplu-
munun parlak, lekesiz bir aynası olacağını 
göreceksiniz. Bu inanç ve kararlılık ile 
Türkiye’mizin yerel değerlerini evrensel 
boyutlara taşımak gibi zor fakat kutsi bir 
vazifeyi omuzlayan yerel medyanın siz 
saygın mensuplarını muhabbetle selamlı-
yorum.
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Başbakan Erdoğan, Roma’nın Eur böl-
gesindeki kongre merkezinde yapılan 
konferansın sabahki oturumundan sonra 
aile fotoğrafı çekimine katıldı. Başbakan 
Erdoğan, daha sonra buradaki basın mer-
kezinde bir basın toplantısı düzenledi. 
Erdoğan, Avrupa’nın geleceğine ilişkin 
Konvansiyon tarafından Anayasal Antlaş-
ma Taslağı’nı görüşmek üzere Roma’daki 
konferansa Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah Gül ile beraber katıl-
dıklarını anımsattı. 

Bugüne kadar Avrupa’nın şekillenme-
sinde önemli  rol  oynamış Anayasal 
Anlaşma’yla ilgili toplantıları “müstakbel 
üye” olarak izlemekle yetinildiğini kay-
deden Başbakan Erdoğan, “Bugün ise 
Türkiye, genişleme ile birlikte Avrupa’nın 
gelecekteki mimarisini şekillendirecek 
Anayasal Anlaşma’nın sonuçlandırılması 
için toplanan konferansa, aday ülkelerle 
eşit statüde katılmak suretiyle bu tarihi 
süreç içinde yer almıştır” dedi. Başbakan 
Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükü-

AB Hükümetlerarası Konferansı 
Sonrası Basın Toplantısı

İtalya | 04 Ekim 2003
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met başkanlarının ortaya çıkan Anayasal 
Antlaşma metninin genel bir uzlaşıyı yan-
sıttığı görüşünde olduğunu ifade ederek, 
şöyle konuştu:

“Dolayısıyla yeniden müzakereye açıl-
masına gerek olmadığı görüşünü pay-
laşmakta olduklarını, bazı tereddütlü 
konuların ise siyasi düzeyde yararına 
inandıklarını ifade ettiler. Toplantıda Ana-
yasal Anlaşma’da tam olarak uzlaşı sağla-
namayan bazı hususlara ve gündeme geti-
rilen diğer konulara ilişkin görüşlerimizi 
açıkladık. Dışişleri Bakanımız da hükü-
metler arası konferans marjında dışişleri 
bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda 
AB Konsey Başkanlığı, Bakanlar Konseyi 
oluşumları ve konseyin yasama işleri gibi 
kurumsal konuları ilgilendiren hususlar-
da görüşlerini dile getirecek. 28 ülkenin 
devlet ve hükümet başkanları olarak bir 
bildiri yayınladık. Bildiride birliğin ulus-
lararası rolünü daha etkin kılma iradesini 
ortaya koyduk. Gelişmelerin, birliğin bir-
lik ve kültür açısından daha zengin kılı-
nacağına ve bunun da Avrupa’nın küresel 
profilini yükselteceğine olan inancımızı 
da teyit ettik. Konvansiyon tarafından ha-
zırlanan Anayasal Antlaşma Taslağı müza-
kereler için bir uzlaşı temeli oluşturmuş 
ve bu konudaki mutabakatımızı ortaya 
koymuştur.”

Hükümetler arası konferansın hazırlaya-
cağı Anayasal Antlaşma metninin Haziran 
2004’te yapılacak AB Parlamentosu seçim-
lerinden önce tamamlanması talimatının 
verildiğini anlatan Başbakan Erdoğan, 
ayrıca hükümetler arası konferans çalış-

malarının, devlet ve hükümet başkanları 
olarak yıl sonuna kadar yapılacak zirve-
lerle izlenip yönlendirileceğini kaydetti. 
İlk zirvenin 16-17 Ekim 2003, ardından 
12-13 Aralık 2003’te Brüksel’de yapılaca-
ğını bildiren Başbakan Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Anayasal Anlaşma’nın Avrupa’nın payla-
şılan değerler alanı haline getirilmesi ve 
böylece Avrupa’nın bir barış ve güvenlik 
bölgesine dönüşerek, halkların birbirle-
rini daha iyi anlamaları, karşılıklı güven 
ve iyi komşuluk ilişkileri açısından bir 
nevi kurumsal araç olduğu noktasında 
bir ortak anlayış belirmiştir. Anayasal 
Anlaşma’nın AB’yi uluslararası alanda 
önemli siyasi ve ekonomik aktörlerden 
biri haline getireceğine ve Türkiye’nin 
de yer aldığı genişleme süreciyle birlikte 
oluşturulan gerçekçi strateji sayesinde 
AB’nin daha da güçleneceğine olan inan-
cımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 
İtalya’nın dönem başkanlığında sonuçlan-
dırılması arzu edilen Anayasal Antlaşma 
Taslağı’yla ilgili çalışmalara katılmaya 
ve gerekli katkılarda bulunmaya devam 
edeceğiz.”

Başbakan Erdoğan, konferans sürecinde 
katılımcı ülkelerin hükümet ve devlet 
başkanlarının hemen hemen tamamıyla 
ikili görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. 
Başbakan Erdoğan, ayrıca konferansa ge-
lişlerinde İtalya Başbakanı Berlusconi’nin 
kendilerini oldukça sıcak karşıladığını 
ifade ederek, “Kendileriyle her zamanki 
gibi samimi bir havada görüşmeleri yap-
tık” dedi.
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Başbakan Roma’da düzenlediği basın 
toplantısında gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Bir gazetecinin “2004 için umutlu 
muyuz?” şeklindeki sorusuna Erdoğan, 
“Dışişleri Bakanımız, diğer arkadaşlarım 
kiminle görüşüyorsak, hepsinin şu andaki 
görüşleri düşünceleri olumlu. Olumsuz 
bir görüş bildiren yok. Hele hele 7. uyum 
paketine varıncaya kadar atılmış olan 
adımların hepsi (biz bunları hayranlıkla 
takip ettik, takip ediyoruz ve bizleri şa-
şırttınız) diyorlar. Şimdi tek söyledikleri 
uygulamadır. (Uygulamada da bunu gör-
meliyiz) diyorlar. (Bu başarıyı uygulamay-
la aynen devam ettirip bu atılan adımlara 
gölge düşürülmemesi gerekir) diyorlar” 
diye konuştu. 

Anayasa taslağına Hıristiyan kelimesinin 
konup konmadığına ilişkin bir soruya 
Erdoğan, “Taslağa konmadı ve böylece bu 
çalışmalar olumlu bir netice vermiş oldu” 
dedi. Başbakan Erdoğan, “Uyum paket-
lerinin uygulanmasını görmek istiyorlar 
dediniz. Sizin buna yanıtınız ne” sorusu-
na, her zaman uyum ve uygulamaya önem 
verildiğini hatırlatarak, “Uyumu bitirdik 
şimdi de uygulamaya başlıyoruz. Hükü-
met olarak da tabii ki bunu uygulayacağız. 
Aksi düşünülemez, yasalar uygulanmak 
için yapılır. Eğer uygulamayacaksanız bu 
yasayı yapmanın da hiçbir anlamı yok” 
karşılığını verdi. “Simitis ile yaptığınız 
görüşmede Kıbrıs konusu da ele alındı 
mı?” şeklindeki bir başka soruyu Erdoğan, 
şöyle yanıtladı: 

“Kopenhag siyasi kriterleri içinde Kıbrıs 
diye bir olay yok ki. Basın mensuplarının 

bu sorular üzerinde durmalarını anlaya-
mıyorum. Adeta farkında olmadan bir 
psikolojik oluşumu gündeme getiriyorlar. 
Kopenhag kriterlerinde Kıbrıs konusu 
yok ki. Bu farklı, tamamen ayrı bir olay. 
Kopenhag siyasi kriterleri ile ilgili yapıl-
ması gerekenlerin neredeyse tamamını 
yaptık.”

Başbakan Erdoğan, yaptığı görüşmeler-
de Irak ile ilgili gelişmeler karşısında 
Türkiye’nin nabzının tutulup tutulma-
dığı şeklindeki soruya karşılık toplan-
tının gündeminde Irak olmadığını söy-
ledi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Silvio 
Berlusconi’nin desteğini alıp almadık-
larını soran İtalyan gazeteciye ‘Sayın 
Silvio’dan bugüne kadar hep destek aldık. 
Bugünde aynı desteği sürüyor, bundan 
sonra da aynı şekilde sürecek çünkü bizim 
Sayın Silvio ile olan münasebetlerimiz çok 
çok farklı bir sürece girdi. Türkiye-İtalya 
arasındaki her konudaki gerek siyasi, ge-
rek ekonomik konularda kazandığı ivme 
ile kendini gösteriyor. Temenni ederim ki 
nazar değmesin, böyle devam etsin” kar-
şılık verdi. Başbakan Erdoğan, tezkerede 
Irak’a gönderilecek asker sayısı ve görev 
yerinin belli olup olmadığı üzerine, şunla-
rı kaydetti: 

“Bu konuyla ilgili atacağımız bütün adım-
lar Anayasa neyi gerektiriyorsa bu çerçeve 
içerisinde atılır. Şu anda Dışişleri ve Ge-
nelkurmay’daki arkadaşlarımız gerekli ça-
lışmaları yapıyorlar ve parti grubumuzun 
hassasiyetlerini değerlendirdik. Bir ciddi 
birlik ve bütünlüğün olduğunu görüyo-
ruz. Ve bu hazırlıkları dönünce gözden ge-
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çireceğiz. Bakanlar Kurulu’nda da konuyu 
müzakere edeceğiz. Bakanlar Kurulu’nda 
müzakere ettikten sonra da bunun çerçe-
vesini belirleyip gereğini yapacağız. Tek-
nik çalışmalar yürütülüyor.” 

“Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda 
bir mutabakat arayışınız var mı?” soru-
sana Başbakan Erdoğan, “Bunları zaten 
MGK’da görüştük, haftalık olağan görüş-
mede de aramızda görüşmelerimizi yap-
tık” diye karşılık verdi. Başbakan Erdoğan, 
tezkere ilişkin bir başka soruya da “Açıkla-
dığımızda göreceksiniz” dedi. 
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Erdoğan, Irak’a asker gönderilmesine iliş-
kin izin tezkeresinin TBMM’de kabul edil-
mesiyle ilgili Başbakanlık Merkez Bina’da 
gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Başbakan Erdoğan, TBMM’nin bugünkü 
oturumunda, gereği, kapsamı, sınırı ve 
zamanı hükümet tarafından belirlenecek 
şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ta 
güvenlik ve istikrara katkı yapmak ama-
cıyla Irak’a gönderilmesine ve bu kuv-
vetlerin görev ve kullanılmasına ilişkin 
düzenlemelerin hükümet tarafından 
yapılmasına Anayasa’nın 92. maddesi uya-
rınca 1 yıl süreyle izin verdiğini hatırlattı. 

Hükümetin, bu izni Türkiye’nin amaç-
larına uygun bir biçimde değerlendire-
ceğini söyleyen Erdoğan, bu iznin kul-
lanılmasının, ilgili taraf larla yapılacak 
görüşmelerin seyrine ve sonucuna bağlı 
olacağını kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle  
sürdürdü: 

“Bu bakımdan, TBMM’nin bugün hü-
kümetimize vermiş olduğu izin çerçe-
vesinde tüm ilgili taraf larla başlatılmış 
olan ön temas ve görüşmelerin süratle 
sonuçlandırılması öngörülmektedir. 59. 
Cumhuriyet Hükümeti, söz konusu izni 
talep ederken, aşağıdaki mülahazalardan 
hareket etmiş olup, iznin kullanılmasın-
da da aynı amaçları sürdürecektir. Irak 
halkı 10 yıllardır savaş, zulüm ve hatta 
sefalet altında ezilmiştir. Bu halkın her 
türlü baskıdan arınmış, özgür, barışçı ve 
müreffeh bir gelecek yolunda uluslararası 
camiada yerini alması en doğal hakkıdır. 
Irak’ta savaş sona ermiş ancak istikrar sağ-
lanamamıştır. Bu yeni dönemde ülkede 
güvenliğin ve istikrarın tesisi önceliklidir. 
En temel insan hakkı olan yaşamın güven-
ce altına alınması ve Irak halkının temel 
ihtiyaçlarının karşılanması buna bağlıdır. 
Irak halkını temsil niteliği tartışılmaz bir 
yönetimin kurulması, kurumların etkin 
biçimde çalışması ve bu geçiş sürecinin en 

TBMM Genel Kurulunda Irak’a 
Asker Gönderilmesine Ilişkin 

Tezkerenin Kabulü Sonrası 
Basın Açıklaması

Ankara | 07 Ekim 2003
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kısa sürede tamamlanması için de ülkede 
huzur ve istikrar ortamının sağlanması 
elzemdir.”

Başbakan Erdoğan, istikrar ortamının 
tesisinde, Irak’ın kendi içinde ve komşula-
rıyla barışık, etnik ve dini çatışmalardan 
arınmış, demokratik ve müreffeh bir gele-
ceğe kavuşmasında kilit rol oynayacağını 
vurguladı. Bu hususun, aynı zamanda 
Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal 
birliğinin korunması bakımından da ha-
yati öneme haiz olduğuna işaret eden Er-
doğan, Irak’ın huzur ve güvenlik içinde 
yaşabilmesinin en temel şartlarından bi-
rinin de ülkenin, başta Türkiye’nin önce-
liğini oluşturan PKK-KADEK dahil halen 
yuvalanmış terörist örgüt ve unsurlardan 
tamamen temizlenmesi olduğunu bildir-
di. Bütün bunların Türkiye’nin yer aldığı 
bölgenin istikrarı bakımından da büyük 
önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

“Ulusumuz, dost ve kardeş Irak halkının 
yanındadır. Türkiye, tüm Irak halkını bir 
bütün olarak görmekte ve kucaklamakta-
dır. Her vesileyle söylediğim gibi, bizim 
bakış açımızın temelinde Irak halkına 
karşı insanlık vazifemizi yerine getirmek 
vardır. Ortak bir tarihi ve coğrafyayı pay-
laştığımız komşu Irak halkının acıları, 
ulusumuzca da derinden hissedilmek-
tedir. Irak’ta acıların dindirilmesi, acil 
bir görevdir. Türkiye, Irak’ın, içinden 
geçmekte olduğu bu büyük dönüşüm sü-
recinde komşuluk görevini bugüne kadar 
seferber ettiği siyasi destek, insani ve eko-
nomik yardımların yanı sıra askeri katkısı 

olmaksızın tam anlamıyla yerine getire-
meyeceği sonucuna varmıştır. Türk bir-
likleri, Irak’ta bir işgal kuvveti gibi değil, 
Irak halkının dostu ve kardeşi olarak geçiş 
sürecinin en kısa zamanda tamamlanması 
için görev yapacaktır.”

Erdoğan, Türkiye’nin, Bosna Hersek’ten 
Afganistan’a kadar birçok ülke ve bölgede 
barış ve huzura katkıda bulunduğunu ha-
tırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yetkin 
ve deneyimli bir barış gücü olduğunu söy-
leyen Erdoğan, Türk barış kuvvetlerinin 
gittiği her yerde insani bir misyon anlayı-
şıyla saygı ve dostluk temelinde kaynaştı-
ğı yerel halkın günlük ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına da çaba gösterdiğini anlattı. 
Erdoğan, Irak’ta da aynı yaklaşım içinde 
hareket edeceğini ifade etti. Türkiye’nin, 
Irak’ın yeniden yapılandırılması süre-
cinde her alanda katkı yapmaya hazır 
olduğunu ifade eden Erdoğan, “İstikrar 
gücü kapsamında göndermeyi öngördü-
ğü Irak’taki geçici askeri mevcudiyetinin 
amacı ve işlevi münhasıran bu çerçevede-
dir” dedi. 
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Yüksek Planlama Kurulu’nun sayın üye-
leri… sayın bakan arkadaşlarım… değerli 
bürokratlar ve değerli basın mensupları… 
Ülkemizin geleceği açısından son derece 
önem taşıyan kamu yatırımlarını tartış-
mak üzere toplanmış bulunan Yüksek 
Planlama Kuruluna hoş geldiniz.

2003 yılı içinde uyguladığımız politika-
lar, sağladığımız güven ve istikrar ortamı 

içinde; büyüme hızı, enflasyon oranı, faiz 
dışı bütçe fazlası gibi makroekonomik 
hedeflere yıl sonu itibarıyla ulaşılacağı gö-
rülmektedir. 2004 yılında da; ekonominin 
olası krizlere dayanıklılığının artırılması-
na, sürdürülebilir bir büyüme ortamının 
oluşturulmasına, sağlam bir mali yapının 
kurulmasına ve enflasyonun mevcut se-
viyesinden daha da aşağılara çekilmesine 
önem ve öncelik veriyoruz. Bunun için 

Yüksek Planlama Kurulu 
Toplantısı

Ankara | 08 Ekim 2003



243

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

mali disiplini sağlama ve başlattığımız 
yapısal reformları sürdürme konusunda 
kararlılığımızın altını bir kez daha çizmek 
istiyorum. 

Bunun yanında, ülkemizin sosyal ve fiziki 
altyapısının geliştirilmesine yönelik yatı-
rımların da önceliklerimiz arasında bu-
lunduğunu belirtmek isterim. Kalkınma 
sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan 
bir yaklaşım içinde sürdürülebilir bir bü-
yüme ortamını oluşturmak ve vatandaşla-
rımıza rahat ve huzurlu bir yaşam imkanı 
sunmak Hükümetimizin temel amacıdır. 
Hükümetimiz, ayrıca başta kamu yöneti-
minin iyileştirilmesi olmak üzere, kamu 
kesiminde mali disiplinin sağlanması, 
kamu kaynaklarının kullanımında etkin-
liğin ve verimliliğin artırılması yönünde 
başlattığı kapsamlı yapısal reform çalış-
malarını da süratle gerçekleştirme azmin-
dedir.

Bu çerçevede, 2004 Yılı Bütçesini, uygula-
makta olduğumuz ekonomik programın 
temel ilkelerinden taviz vermeden hükü-
metimizin temel misyonu ile uyumlu bir 
anlayış içerisinde hazırlamak ve hayata 
geçirmek azmindeyiz. 

Bugün toplanan Yüksek Planlama Kuru-
lunda ekonomi yönetiminden sorumlu 
kuruluşlarımız başta olmak üzere, kamu 
yatırımlarının önemli bir kısmını yürüten 
başlıca kamu kuruluşlarımız toplantıya 
çağrılmıştır. Toplantımızda ilk olarak Dev-
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımız, 
2004 yılı program hedefleri ve ağırlıklı 
olarak kamu yatırımlarında gelişmeleri 

aksettirecek olan bir brifing sunacaktır. 
Bunu takiben Önemli büyüklükte yatırım 
yapan kamu kuruluşlarımız, yatırımları 
konusundaki gelişmeler, ihtiyaçları ve 
sorunları ile ilgili bilgi vereceklerdir. Bu 
çalışmalar, 10 Ekim 2003 tarihinde yapıla-
cak Yüksek Planlama Kurulunda alınacak 
kararlara temel oluşturacaktır. Çalışmala-
rınızda başarılar dilerim.
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Başbakan Erdoğan, İstanbul Sanayi Odası 
Vakfı (İSOV) tarafından Akatlar’da yaptı-
rılacak Endüstri Meslek Lisesi ve Eğitim 
Merkezi projesinin başlatılması ve İstan-
bul Sanayi Odası’nca belirlenen 2002 yılın-
da Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 büyük 
sanayi kuruluşu sıralamasında ilk 50’ye 
giren kuruluş temsilcilerine ödüllerinin 
verilmesi nedeniyle düzenlenen törene 
katıldı.

Erdoğan, törende, İSO eski başkanların-
dan Nurullah Gezgin’in ebediyete intikal 
ettiğini burada duyduğunu ve bundan do-
layı üzgün olduğunu kaydederek, Gezgin’e 

Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve İSO’ya 
da başsağlığı temennisinde bulundu. 
İSO Vakfı’nın hayırlı bir hizmeti için bir 
araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, 
vakıf yöneticileriyle sohbeti sırasında 
Akatlar’da yaptırılacak İSO Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin temelinin bahar aylarında 
atılacağını öğrendiğini söyledi. “Temele bu 
akşam tuğlayı koyuyoruz” diyen Erdoğan, 
buranın gelecek eğitim yılına yetiştirilme-
si gerektiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerin 
Türkiye’yi bir hayli geride bıraktığını, bir 
zamanlar bu işin öncüsü olan Türkiye’nin 
geride kalmasının kendilerini dertlendir-
diğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

ISO Vakfı Ödül Töreni

İstanbul | 09 Ekim 2003
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“Bu açığı kapatmamız lazım. Hedefimiz 
insandır. İnsan eksenli bir dünyayı hedef 
almışsak eğitime, adalete ve sağlığa çok 
önem vermeliyiz. Türkiye, eğitimde bir kı-
rılma dönemini yaşıyor. Bunu başaracağız. 
Türkiye’nin en batısından en doğusuna, 
en kuzeyinden en güneyine bunu başar-
mak durumundayız. Yoğun bir çalışmanın 
içinde, okul ihtiyacının olduğu bölgelerde 
bu adımlar atılıyor. Türkiye’nin ilköğretim 
okullarının yüzde 40’ında internet bağı 
kuruldu. 2004’ün sonunda bu oran yüzde 
90’lara çıkacak. Teknoparklarla beraber 
üniversitelerin kurulması dönemini baş-
latmamız gerekiyor. Bu konuda atılmış 
ciddi bir adımımız yok.”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin bunu ba-
şaracak güce sahip bulunduğunu, ancak 
sıkıntının “helvacıda” olduğunu ifade 
ederek, “Un, şeker, yağ var. Helvayı yapa-
mıyoruz. Bunda hala ihmalkarız” dedi. 
Türkiye’de hükümetlerin artık geçmişte 
olduğu gibi ‘ben söyledim oldu’ mantığıyla 
değil, ‘piyasada ne oluyor, bugün ne var’ 
mantığıyla hareket etmesi gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, onun için Ekonomik 
Sorunları Değerlendirme Kurulu’nu oluş-
turduklarını söyledi. Türkiye’de bir hantal 
yapının bulunduğunu, bunu aşmaya mec-
bur ve mahkum olduklarını anlatan Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Öyle bir hantal yapı var ki, bütün evrak 
masanın üzerinde. Arazide ne var ne yok, 
haberi yok. Türkiye bugüne kadar hep 
böyle yönetildi. Ankara’ya mahkum siyasi 
zihniyet var. Onunla bir yere varamazsınız. 
Ankara’nın dışına çıkmaya mecbursunuz. 

Bu da yetmez, Türkiye’nin dışına çıkmak 
zorundasınız. Dünyada ne var, ne yok onu 
da görmelisiniz. Dünyada olup biteni ye-
rinde görme fırsatını bulursanız, o zaman 
Türkiye’nin geleceği aydınlık olacaktır.”

Türk özel sektörünün dünyaya daha açık 
olduğu için başarılı olduğunu ifade eden 
Erdoğan, merhum Turgut Özal ile dışa 
açılmanın yakalandığını, fakat daha sonra 
tekrar içe kapanıldığını bildirdi. “Ayakta 
duramayan bir zihniyetle bir yere vara-
mazsınız” diyen Erdoğan, koşuşturmaya 
mecbur olduklarını, işadamlarıyla el ele 
verip bu başarılmadığı sürece bir yere 
varmanın mümkün olmadığını vurguladı. 
Erdoğan, İSOV’un sokak çocuklarına ya-
kın ilgisini de bildiğini, bu nedenle de ken-
dilerini tebrik ettiğini bildirdi. Başbakan 
Erdoğan, konuşmasının ardından okulun 
temeli için temsili olarak ilk tuğlayı koydu. 

Erdoğan, daha sonra İSO tarafından belir-
lenen 2002 yılında Türkiye’nin 500 büyük 
sanayi kuruluşu sıralamasında ilk 50 sıra-
daki kuruluş temsilcilerine altın plaketle-
rini verdi. İSOV Başkanı Engin Koyuncu 
da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
Başbakan Erdoğan’a günün anısına bir pla-
ket sundu. Başbakan Erdoğan, TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu’nun okulun temeline 
kaç tuğla koyduğunu merak ettiğini belir-
terek, “100 bin dolar herhalde yeter” dedi. 
Erdoğan, “100 bin dolar TOBB’dan alıyo-
ruz. Hayırlı olsun” diye konuştu. Bunun 
üzerine Hisarcıklıoğlu’nun, “Kayserililerin 
adı çıkmış, ama ülkeyi Karadenizliler ve 
Rizeliler yönetiyor” diyerek yaptığı espri, 
salonda gülüşmelere neden oldu.
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Sayın Başkan ve sayın üyeler… basın ve 
yayın kuruluşlarının değerli temsilcile-
ri… Asya Pasifik Yayın Birliği Genel Kurul 
toplantısının açılışında sizlerle birlikte 
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu 
belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu yıl Türkiye için basın-yayın alanında 
oldukça hareketli geçen bir yıl oluyor. İstan-
bul, geçtiğimiz Nisan ayında “Dünya Haber 

Ajansları Konferansı”na da ev sahipliği 
yapmıştı. Bu önemli konferanstan sonra, 
Asya Pasifik Yayın Birliği’nin bu önemli 
toplantısına ev sahipliği yapıyor olmak 
bizim için gerçekten çok sevindirici. Bu yıl 
Asya Pasifik Yayın Birliği’nin 40’ıncı Genel 
Kurulu’nu yapıyor olmasının bence ayrı bir 
önemi var. Bizim kültürümüzde 40 yaşına 
gelmiş bir kişi artık olgunluk çağında kabul 
edilir. Bu hesaba göre, Asya Pasifik Yayın 

TRT-Asya Pasifik Yayın Birliği 
Genel Kurulu

İstanbul | 09 Ekim 2003
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Birliği’nin de artık olgunluk çağına ulaşmış 
olduğunu söyleyebiliriz. Yılların tecrübe-
siyle olgunlaşmış olan Asya Pasifik Yayın 
Birliği’nin şimdiye kadarki başarılı çalışma-
ları bundan sonra da artarak sürecektir. Bu 
konuda hiç kuşku duymuyorum.

Sayın başkan ve sayın üyeler…

Globalleşen iletişim düzeninde, kamu 
yayıncılığı gitgide daha büyük bir önem 
kazanmaktadır. Ve özellikle günümüz 
şartlarında, uluslararası kamuoyunda 
iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması 
konusunda radyo ve televizyon yayın kuru-
luşlarına önemli görevler düşmektedir. Öte 
yandan, kamu yayıncılığı, demokrasinin, 
insan haklarının korunması ve toplumsal 
ilerlemenin ve sivil toplum oluşumunun 
sağlanması konusundaki hizmetlerini asla 
inkar edemeyeceğimiz bir sektördür.

Bu anlamda, 1964 yılından beri faaliyetle-
rini büyük bir başarıyla yürüten ve 52 ül-
kede 101 üyesi bulunan Asya Pasifik Yayın 
Birliği’nin çok önemli bir görevi ve hizmeti 
yerine getirmekte olduğunu söylemek is-
terim. Ne var ki, radyo ve televizyon yayın 
kuruluşlarının, kamuoyunun doğru bil-
gilendirilmesi için yayıncılık ilkelerinden 
hiçbir şekilde ödün vermeksizin çalışma-
ları gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek ise, 
yayın kuruluşların mali ve idari özerkliğe, 
şeffaf sermaye yapısına, haber kadroların-
da çalışanların ise editoryal bağımsızlığa 
sahip olmalarıyla mümkündür. 

Yayın kuruluşlarında çalışan personelin iş 
haklarının güvence altında olması, gelecek 

endişelerinin bulunmaması da, sağlıklı bir 
yayıncılığın vazgeçilmez gereklerinden 
biridir. Altını önemle çizmek isterim ki, 
bütün bu saydığım koşulların en olmazsa 
olmaz ön şartı, basın yayın çalışanlarının 
meslek ilkeleri konusunda pürüzsüz, sar-
sılmaz bir inanca ve ilkelerinden asla taviz 
vermeyecek bilinçli bir dirence sahip olma-
larıdır. Aksi halde alınacak bütün önlemler, 
gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler hiç-
bir işe yaramayacaktır. 

Sayın başkan ve sayın üyeler… basın ve ya-
yın kuruluşlarının değerli temsilcileri…

Türkiye, kitlesel iletişimin bütün sektörleri-
ne olduğu gibi radyo ve televizyon yayıncılı-
ğına da büyük önem vermektedir. Ülkemiz, 
radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda 
çoksesliliğe güzel bir örnek teşkil etmek-
tedir. Şu anda Türkiye’de ulusal bazda 16 
televizyon kanalı, bölgesel ve yerel bazda 
270 televizyon kanalı ve 1200’ün üzerinde 
radyo kanalı yayın yapmaktadır. Ne var ki, 
Türkiye’deki mevcut yasal mevzuat, basın 
ve yayın sektörünün ihtiyaçlarını karşıla-
yamayacak ve çağımız koşullarına uygun 
teknolojik gelişmelere cevap veremeyecek 
duruma gelmiştir. Yasal mevzuattaki tıka-
nıklık yüzünden, basın yayın kuruluşları-
mız ulusal boyuttan, uluslararası boyuta 
geçme imkanı bulamamıştır. 

Bu nedenledir ki, Hükümet olarak basın ve 
yayın alanında mevzuat düzenlemelerine 
yönelik hazırlıklarımızı tamamlamış bulu-
nuyoruz. Bu çerçevede, geniş kapsamlı bir 
İletişim Şurası düzenledik ve yeni bir basın 
yasa taslağı hazırlayarak kamusal alanda 
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tartışmaya açtık. Geçtiğimiz hafta Bakanlar 
Kurulumuzda görüşerek, tartışmalar ışığın-
da son şeklini verdiğimiz yeni basın yasası 
tasarısı, umuyorum ki, çok kısa bir zaman 
içerisinde Meclisimiz tarafından onaylana-
rak yasalaşmış olacak. Radyo Televizyon 
yayınlarındaki yeni düzenlemeleri içeren 
yasa tasarısı hazırlığımız ise son aşamasın-
dadır. 

Böyle bir ortamda bu önemli toplantının 
Türkiye’de yapılıyor olması ayrı bir anlam 
taşımaktadır. Asya Pasifik Yayın Birliği’nin 
bu toplantısı hiç kuşkusuz diğer ülkelerin 
radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki 
deneyimlerini paylaşabilmemize fırsat 
verecek ve çağın gereklerine çok daha uy-
gun yasal düzenlemeler yapılmasına vesile 
olacaktır.

Konuşmama son verirken Asya Pasifik Ya-
yın Birliği’nin başkanlığını iki dönemdir 
başarıyla sürdüren Sayın Katsuji Ebisawa’yı 
başarılı hizmetlerinden dolayı özellikle teb-
rik etmek istiyorum. Ayrıca, aynı zamanda 
Japon Kamu Yayın Kuruluşu’nun da iki 
dönemdir başkanlığını sürdüren Sayın 
Ebisawa’nın, Japonya’da düzenlenen Türk 
Yılı etkinlikleri sırasındaki değerli katkıla-
rından dolayı ülkem adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Değerli katılımcılara tekrar 
hoş geldiniz diyor ve bu anlamlı toplantının 
radyo ve televizyon yayıncılığı açısından ve-
rimli sonuçlara vesile olmasını diliyorum. 
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Brüksel’deki AB Zirvesi çerçevesinde 
gerçekleştirdiği temaslarıyla ilgili basın 
toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan, 
Hükümetler Arası Konferans çerçevesinde 
kurumsal konuları görüştüklerini, Avrupa 
Parlamentosu’nun gelecekteki mimarisi, 
AB Konseyi’nin ve Konsey Başkanı’nın 
rolleri, nitelikli oylama sistemi gibi bazı 
kurumsal konuları ele aldıklarını anlattı. 
Erdoğan, “Türkiye olarak savunduğumuz 
görüşler, muhtemel uzlaşı noktalarına 
oldukça yakın. Birliğin daha etkin şekilde 
işlemesini sağlayacak kurumsal reform-
lara destek verdiğimizi ifade ettik. Bu ya-
pılırken, görev ve sorumlulukların açıkça 
belirlenmesini, üye ülkeler arasında eşitlik 
ilkesinin de gözetilmesini istedik” dedi. 

Zirvede, AB’nin özgürlük, güvenlik ve ada-
let alanlarının güçlendirilmesi ile AB eko-
nomisinin canlandırılması konularının ele 
alınacağını belirten Erdoğan, bu konularda 
alınacak kararlar ve görüşler hakkında, 
yarın çalışma yemeğinde bilgi edinecek-
lerini ve Türkiye’nin görüşlerini dile geti-
receklerini söyledi. Erdoğan, bugün öğlen 
yemeğindeki çalışma toplantısında Irak ve 
Ortadoğu konularının ön plana çıktığını, 
BM Güvenlik Konseyi’nde Fransa, Almanya 

ve Rusya arasında uzlaşma belirmiş olması-
nın da gündeme geldiğini bildirdi. 

Başbakan Erdoğan, AB Dönem Başkanı 
İtalya’nın Başbakanı Silvio Berlusconi, İn-
giltere Başbakanı Tony Blair, Yunanistan 
Başbakanı Kostas Simitis, AB Komisyonu 
Başkanı Romano Prodi, AB Ortak Dış Poli-
tika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier 
Solana ile görüşmelerde bulunduğunu da 
ifade etti. Irak konusunda AB’nin yakla-
şımının olumlu olduğunu, BM Güvenlik 
Konseyi’ndeki gelişmelerden sonra daha da 
olumlu olacağını sandığını söyleyen Erdo-
ğan, şöyle konuştu: 

“TBMM, hükümete yetki kararı aldıktan 
sonra Genelkurmay’ımıza bu konuda ça-
lışmaları yürütme görevi verdik. Dışişleri 
ile irtibatlı olarak bu çalışma yürütülüyor. 
Şu anda, ABD ile yapılan görüşmelerde 
top kendilerinde. Bu konuda nasıl bir tavır 
takınacaklarını önümüzdeki günlerde göre-
ceğiz. Irak konusunda görüşlerimizi baştan 
beri ifade ettik. BM Güvenlik Konseyi ka-
rarı olursa, bu şüphesiz ki bakışı rahatlatır. 
Hükümetimiz, Parlamentomuzdan izin 
aldı. Iraklıların huzur ve mutluluğu için 
ne yapabiliriz sorusunun cevabını bilelim, 

AB Hükümetlerarası Konferansı 
Sonrası Basın Toplantısı

Belçika | 16 Ekim 2003
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buna hazırlıklı olalım gayreti içerisindeyiz. 
Hazırlıklarımızı Genelkurmay vasıtasıyla 
yürütüyoruz.” 

Erdoğan, Kıbrıs konusunda bir soru üzeri-
ne şunları söyledi: 

“Annan planını reddimiz söz konusu olma-
dı. Sayın Denktaş’ın düşünceleri olabilir. 
Garantör ülke Türkiye olarak Annan planı-
nı tartışılabilir buluyoruz. Artı yönleri, eksi 
yönleri var. Müzakere edilebilir ve adımlar 
atılabilir diyoruz. Bir gerçeğin altını da 
çizmek zorundayız. Nisan’dan bu yana 
Denktaş’ın da attığı olumlu adımlar var. 
Maraş bölgesinin Güney Kıbrıs’a açılması, 
sınır kapısının karşılıklı olarak açılması, 
Kuzey Kıbrıs’ta serbest ticaretin başlatıl-
ması, kapalı olan Lefkoşa havaalanının açıl-
masını önermesi... Bütün bunlara karşı da 
Güney’in olumsuz yaklaşması var. Bunları 
bir bütün olarak ele almakta fayda var.” 
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İspanya’nın doğusundaki Mallorca adasın-
da düzenlenen Formentor Forumu’nun son 
gününde basın toplantısı düzenleyen Baş-
bakan Erdoğan, ABD’nin Irak’ta savaşta gös-
terdiği başarıyı daha sonra gösteremediğini 
kaydederek, “Enerji, su, gıda, ilaç ve asayiş 
konusunda, Irak’ta sorunlar yaşanmakta-
dır. Geleceği meçhul bir Irak vardır” diye 
konuştu. ABD’nin talebi üzerine, Türk hü-
kümetinin, Irak’a asker gönderme konusun-
da, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
başkanlığında Milli Güvenlik Konseyi’ne 
ve Genelkurmay Başkanlığı’na danışarak 
karar aldığını ve kararın TBMM’de kabul 
edildiğini anımsatan Erdoğan, daha sonra 
şunları söyledi:

“Türkiye olarak Irak halkının mutluluğu 
için ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmak 
istiyoruz. Irak’ın demokratik ve hukuk dev-
letleri arasına girmesini istiyoruz. Irak’ta şu 
anda olduğu gibi polisiye vakaların içinde 
yer almamız gibi bir şey söz konusu olamaz. 
Irak, dün de, bugün de, yarın da, hep kom-
şumuzdur, olumsuzluklara mahal verecek 
herhangi bir girişimimiz olmayacaktır. 
Irak halkının talebi bizim için çok önemli. 
Irak’ta sadece Türk değil, diğer yabancı 
askerler için de olumlu olumsuz yaklaşım 

gösterenler var. Şunu da söyleyeyim: Biz 
Irak’a asker göndereceğiz diye çok da arzu-
lu değiliz. ABD’nin talebi oldu, onu değer-
lendiriyoruz.” 

B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  B M  G ü v e n l i k 
Konseyi’nde alınan son kararı değerlendi-
rirken, Türkiye ile ABD arasında devam 
eden müzakerelerde Güvenlik Konseyi’nin 
kararından sonraki gelişmelerin de önemli 
rol oynayacağını ifade etti. 

“Sizce ABD ile Türkiye arasındaki görüşme-
ler neden bu kadar uzadı, ABD’de düşünce 
değişikliği olabilir mi?” sorusu üzerine Er-
doğan, “Bunu bilemem, ama BM Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı kararı ABD beklemiş 
olabilir. ABD’nin talebi bizim için önem 
arz ediyor. Irak’ta istikrarın güçlenmesine 
destek vermek ve Irak halkının mutluluğu-
na katkıda bulunmak istiyoruz. Ama Irak 
halkı ‘Kimseyi istemiyoruz’ diyorsa, yapa-
cak bir şey kalmaz. BM kararı sonrasında 
ne olacağına bir bakalım. İstenirse gideriz, 
istenmezse gitmeyiz. Olmazsa olmaz kara-
rımız yoktur. Türk askerinin Irak halkının 
lojistik, altyapı ve asayişine yardımcı olmak 
için gideceğini ifade ettik. Gittiği her yerde 
bu başarıları sergileyen bir ordumuz var. 

Formentor Forumu Sonrası 
Basın Toplantısı

İspanya | 18 Ekim 2003
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Dünyanın 26 ayrı ülkesinde askerlerimiz 
barış gücü olarak başarıyla kendilerini tem-
sil ediyorlar” dedi. 

Başbakan Erdoğan, Kıbrıs konusuyla ilgili 
bir soru üzerine de, “Aralık seçiminden 
sonra daha farklı bir bakış, gelişme olabilir. 
Hangi yönetim gelecek, bunu bilemem. 
Böyle bir derdim ve teşebbüsüm yok. İste-
ğimiz demokratik bir seçimle işbaşına gele-
cek yönetimin KKTC halkı için adımlar atıl-
masında öncü olmasıdır” dedi. KKTC’nin 
2 Nisan’dan bu yana olumlu tavır içinde 
olduğunun altını çizen Başbakan Erdoğan, 
“Ama Kıbrıs Rum kesiminde bunun tam 
aksini görüyorum. Maalesef KKTC’de bir 
gece kalan güney Kıbrıslı birini 1-2 yıl mah-
kum edelim diyenler dahi oluyor. Biz her 
zaman çözümden, karşılıklı olarak masaya 
oturmaktan yanayız. Annan planını da ben 
şahsen kökünden reddetmiyorum” diye 
konuştu. 

Başbakan Erdoğan, AB anayasa taslağında 
“AB’nin Hıristiyan köklere dayandığı” gibi 
bir ifadenin yer almasına ilişkin tartışma 
hakkında da, “AB ne ekonomik, ne coğrafi, 
ne de Hıristiyan bir birliktir, siyasi değerler 
bütünüdür. Farklı kültürler ve ülkeler yer 
almış ve almaya da devam edecektir. Eğer 
bu ifade konulursa dar kalıplaşmaya gidilir. 
Bunun sonucu da Huntington’un mede-
niyetler çatışmasıdır. Biz medeniyetlerin 
bütünleşmesini istiyoruz. Evrensel düşün-
celerle çağdaşlaşmayı destekliyoruz” dedi. 
Türkiye’nin AB’ye giriş süreciyle ilgili ola-
rak da Erdoğan, “Türkiye’nin ısrarla AB’ye 
girmek istediği gibi, AB’yi de olmazsa olmaz 
bir amaç olarak görmediğini” belirtti. 

“Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerine 
uygun olarak adımların hemen hemen 
tamamını atmıştır. 2004 yılından itibaren 
de uygulamalar hız kazanacaktır. Biz 2004 
Aralık’ta müzakere tarihini alacağımıza 
eminiz” diyen Erdoğan, müzakerelerin 
adaylıktan ileriye geçiş süreci olduğunu 
ve AB kriterlerinin tam olarak yerine ge-
tirmeden Türkiye’nin üye olamayacağını 
bildiklerini söyledi. Türk insanının yaşam 
standardını yükseltmek için AB’ye girmek 
hedefinin konulduğunu vurgulayan Er-
doğan, “Şu anda Türk halkının yüzde 75’i 
AB’ye girmeyi kabul etti. AB ülkelerinde bir 
referanduma gidilse, halkın bu oranda ka-
bul vermediğini göreceksiniz. İsveç’te euro 
referandumunda ‘Hayır’ sonucu çıktı. Bu, 
İsveç’te AB’nin tartışılması anlamına gelir. 
Türkiye’deki yüzde 75’lik oran anlamlı bir 
orandır” şeklinde konuştu.
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Sevgili dostlar... iş dünyamızın saygıdeğer 
temsilcileri... değerli medya mensupları... 
Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. Ekonomimize çok saygı-
değer katkılarda bulunan Ankara Sanayi 
Odası’nın 40. yılını kutluyor, başkan Zafer 
Çağlayan nezdinde ASO çatısı altında faa-
liyet gösteren herkese başarıyla dolu nice 
yıllar diliyorum. 

Sizler Türkiye’nin son bir yıl içinde aldığı 
mesafeyi, ekonomimizdeki iyileşmeyi, 
AB’ye hazırlanmakta olan bir ülkenin yap-

ması gerekenleri yapmak konusunda ne 
büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu 
en az bizim kadar yakından biliyorsunuz. 
Size uzun uzun rakamlardan söz etmeye-
ceğim; bu tereciye tere satmak olur. Çünkü 
zaten bugün ekonomimizde bir iyileşme-
den, bir canlanmadan, bir büyümeden ve 
rahatlamadan söz ediyorsak; bunda bizim 
hükümet olarak kararlılıkla uyguladığımız 
programların olduğu kadar, siz iş adamla-
rımızın, sanayicilerimizin, girişimcileri-
mizin de büyük payı ve rolü vardır.

ASO 40. Yıl Ödül Töreni

Ankara | 30 Ekim 2003
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Açıkça ifade etmeliyim ki, Türkiye’nin 
layık olduğu gelişme noktasına ulaşması 
için biz ne kadar heyecan duyuyorsak, 
o kadar heyecan duyan kıymetli bir top-
luluğa hitap ediyor olmaktan gurur du-
yuyorum. Eğer Türkiye sıkıntılarından 
tamamen kurtulup düze çıkacak ve hak 
ettiği gibi dünyanın güçlü, en saygın eko-
nomilerinden birine sahip olacaksa, bu 
eser kamusuyla özel sektörüyle bu ülkenin 
gayretli insanlarının ortak eseri olacak-
tır. Bugün burada ödüllendirilecek olan 
değerli dostlarımız, bu büyük övüncü de 
daha şimdiden göğüslerine bir madalya 
olarak takabilirler. Çünkü inanıyorum ki 
sizlerin de Türkiye’nin parlak geleceğine 
inancınız bizim gibi tamdır.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin kalkınma ve gelişme yürü-
yüşünün henüz başında olduğumuzun 
bilincindeyim. Bütün bu söylediklerim 
Türkiye’nin artık umutsuz olmadığına, 
geleceğe inançla bakabilmek için gerekli 
iyimserliği yakaladığına işaret etmek için-
dir. Bu kadar çok kriz yaşamış, bu kadar 
uzun zaman kötü biçimde yönetilmiş ve 
doğaldır ki pek çok problemle karşı karşı-
ya olan bir ülkenin insanları olarak hepi-
mizin almamız gereken dersleri aldığımız-
dan kimsenin şüphesi olmasın. Biliyoruz 
ki Türkiye’nin önünde halen fevkalade acil 
problemler, zaman kaybedilmeden atıl-
ması gereken pek çok adımlar vardır. Yine 
biliyoruz ki, Türkiye’nin boş laf la, kısır 
çekişmeyle, politik kavgalarla kaybedecek 
bir tek dakikası bile yoktur.

Bu tuzaklara düşmeden ve milletimizi de 
düşürmeden hizmet adına gerekenleri vaz-
geçilmez önceliğimiz yapmaya devam ede-
ceğiz. Enerjimizi Türkiye’nin problemleri-
ni çözmek, geleceğin yatırımlarını yapmak 
ve AB çerçevesinde ihtiyacımız olan ya-
pısal dönüşümü gerçekleştirmek dışında 
hiçbir şeye harcamayacağız. Türkiye’nin 
içeride ve dışarıda yapması gereken çok 
işi var. Milletimizin kişi başına yıllık milli 
gelir rakamları içimize sindiremediğimiz 
rakamlardır, oyalanacak zamanımız yok. 
Büyüme sürmeli, enflasyon kontrol altın-
da tutulmalı, sizlerin de katkılarınızla Tür-
kiye büyük potansiyelini yüksek ihracat 
performansıyla taçlandırabilmelidir.

Biliyorum bu konuda sıkıntılarınız var ve 
bugüne kadar mazeretler üretmek yerine 
kendi değerlerinizi ekonomiye katmayı 
tercih ettiniz. Ancak şuna inanınız; gece-
mizi gündüzümüze katarak çalışıyor ve 
sizlerin önünü açmak için yapmamız ge-
reken şeylerin hesabını yapıyoruz. Bunları 
zaman zaman sizlerle de paylaşıyoruz, pay-
laşacağız. Ekonomimizin hassas dengesi, 
uyguladığımız ağır program, üzülerek söy-
lemeliyim ki hareket kabiliyetimizi önemli 
ölçüde etkiliyor. Ancak bugünler yavaş 
yavaş geçiyor, geçecek. Hep birlikte oturup 
geleceğin hesabını birlikte yapacağız. 

İhracat konusundaki çabamızın sizler de 
şahidisiniz, hem ben hem de arkadaşlarım 
ülke ülke dolaşarak yeni imkanlar, yeni 
fırsatlar üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışma-
larımız sırasında zaten sizlerle birlikteyiz 
ve sizler de bu hummalı gayretlere gayret-
lerinizi ekliyorsunuz. Vergilerin hafif le-
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tilmesi konusunda elimizden gelenin en 
iyisini yapma hassasiyetinde olduğumuzu 
bilmenizi isterim. Her konuda olduğu gibi 
fikir ve projelerinize bu konuda da açığız, 
ülkeyi kapalı kapılar ardından yönetme-
diğimizi biliyorsunuz. Gelin konuşalım, 
sorunları büyütmeden çözmeye çalışalım, 
vizyonlarımızı karşılıklı olarak geliştire-
lim. Bu ülke hepimizin ve bugün olduğun-
dan daha iyi bir yere gelmesi de hepimizin 
ortak emeğini, enerjisini, gayretini gerek-
tiriyor. Ben sizlerin yanınızdayım; ama 
sizlerin emeğinizi, enerjinizi ve gayretinizi 
de bugüne kadar olduğu gibi, ve hatta daha 
da çok yanımda hissetmek istiyorum.

Ankara Sanayi Odası’nın 40. yılını tek-
rar kutluyor, bu özel törende yaptıkları 
ihracat ve ödedikleri vergi rakamlarıyla 
ödüle hak kazanan firmalarımızı da bütün 
içtenliğimle tebrik ediyor, bütün çalışan-
larına şükranlarımı sunuyorum. Benim 
Başbakan olarak kendilerine armağanım; 
Allah’ın izniyle Türkiye’nin güçlü ve kal-
kınmış bir ülke olarak dünyanın yıldızı 
haline geldiği gün, bu onurun aslan par-
çasının kendilerine ait olduğunu hatırlat-
mak olacaktır. Hepinize teşekkür ediyor, 
saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli misafirler… değerli basın mensup-
ları… çalışma hayatımızın saygıdeğer taraf-
ları… İş Kurumumuzun değerli üyeleri… 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin birikmiş meselelerini çözebil-
mek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şüphe-
siz yılların ihmalini kısa zamanda bertaraf 
etmek kolay değil. Bunu en iyi çalışma haya-
tının tarafları olarak işçi ve işveren kesimi 
olarak sizler biliyorsunuz. Türkiye girdiği 

yolda inşallah ekonomik politikalarla sosyal 
politikaları birbirini tamamlar nitelikte ele 
alarak aciliyet kazanan sorunların üstesin-
den gelecektir.

Hükümetimiz kangren olmuş ülke mese-
lelerini çözebilmek için azami gayret için-
dedir. Tabii ki, ülke meseleleri tek boyutlu 
politikalarla çözülemeyecek kadar girift ve 
iç içedir. Bizler makro ekonomik politikalar-
la emeği, alın terini, üretimi ve istihdamın 

Işkur 2. Genel Kurulu

Ankara | 12 Kasım 2003
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önündeki enflasyon canavarını dizginledik. 
Bu konuda son otuz yılın en iyi noktasına 
getirdik ülkemizi. Bu başarıya destek veren 
herkesi hükümetim adıma tebrik ediyorum. 
Gerçekçi bir politika izliyoruz ve üreten 
bütün kesimleri hesaba katıyoruz. Üretim 
süreçlerinin dışında kalan insanlarımızı bir 
an önce üretim sürecine katabilmek için can 
havliyle çalışıyoruz. Devletin kapılarını ar-
dına kadar özel sektöre, üretim ve istihdam 
oluşturacak yatırım ortamının iyileştirecek 
herkese açıyoruz. 

Elinde imkanı olan herkes üretime yönelsin, 
istihdam kapıları açsın istiyoruz. Elinde im-
kanı olan çalışmak, üretmek ve kazanmak 
isteyen sosyal barışa, adalete ve kalkınma-
ya omuz versin istiyoruz. Bu anlamda son 
derece sevindirici mesafeler alıyoruz. İş 
dünyası büyük bir heyecan içinde yatırıma, 
üretime, ihracata yönelmiş bulunuyor. Piya-
sanın hassas dengelerini koruyarak para ile 
para kazanma yerine üretim, üretim, üretim 
hedefini toplumun önüne koyuyoruz. Yok-
sullukla mücadele etmenin yolsuzluklarla 
mücadele etmekle paralel olduğunu, ülke 
kaynaklarının yıllarca siyaseti, bürokrasiyi 
kuşatma altına alan mafyatik ilişkilerin ül-
kemize kaybettirdiği zamanları telafi etme-
ye çalışıyoruz. 

Bir yıllık icraatımızın semeresinin bütün 
hayat alanlarına yansıdığını görüyorsu-
nuz. Türkiye, 13 ay öncesine kadar yeni 
ekonomik krizleri konuşurken bugün her 
gittiğimiz yerde her açılışta halkımıza yeni 
müjdelerle gidiyoruz. 13 ay önce Türkiye, 
işçisinin, memurunun maaşını ödeyeme-
yecek bir duruma getirilmişken bugün 

ülkenin bahtı açılmıştır. İşçilerimizin ikra-
miyeleriyle ilgili dün verdiğimiz müjdenin 
büyük bir sevinçle karşılandığını memnu-
niyetle görüyorum. Ramazan bayramından 
önce işçi ikramiyelerini, memur ve işçi 
emeklilerinin maaşlarını ödeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bütün meselemiz samimiyetle, içtenlikle 
ülkemize sahip çıkmaktır. Bugün ülkemizin 
en önemli sorunlarının başında hiç şüphe-
siz işsizlik sorunu gelmektedir. Ekonomi-
miz yetersiz büyüme sonucu artan nüfusun 
çok gerisinde iş imkanı üretebilmiştir. Son 
on yılda nüfusumuz 11 milyon artarken 
aynı dönemde istihdam sadece 431 bin kişi 
artmıştır. Türkiye ekonomisi, son on yılda 
yüzde 50 ile yüzde 100 arasında seyreden 
yüksek kronik enflasyon, yüksek kamu 
açıkları, artan iç ve dış borç yükü, istikrarsız 
döviz kurları ve yüksek reel faizlerin etkisin-
de kalmıştır. 

Bu durum ekonomik krizlere neden olmuş 
ve son on yılda ekonomi üç kez küçül-
müştür. Bunlar, bildiğiniz üzere, 1994 ve 
1999’da yüzde 6.1 ve 2001 yılında yüzde 9.4 
oranındaki küçülmelerdir. İşsizlik ise kriz-
ler ve geçmiş kötü ekonomik performans 
nedeniyle yüzde 10’lar seviyesine yüksel-
miş ve bugün ülkemizin en önemli sorunu 
haline gelmiştir. Çözümü ise, üretimi esas 
almak, yatırım politikalarında sosyal adaleti 
gözetmekle mümkündür.

İşsizlik bir ülkede sadece üretim ve gelir 
kaybına neden olmamakta, fakirlik ve 
sosyal dışlanmayı da beraberinde getir-
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mektedir. Bu nedenle işsizlikle mücadele 
Hükümetimizin en öncelikli konusudur. 
İşsizliği azaltmanın ve istihdamı artırmanın 
en temel yolu, yeni yatırımların yapılması 
ve ekonomik büyümedir. Bunun için önce-
likle sürdürülebilir bir büyümenin garanti 
altına alındığı bir makroekonomik ortamı-
nın oluşturulması gerekmektedir. Hükü-
metimiz kısa sürede bu ortamı sağlayacak 
önemli adımlar atmıştır. Siyasi istikrar sağ-
lanmış ve reform yasaları süratle parlamen-
todan geçirilmektedir. 

Bu kapsamda yaptığımız düzenlemelerin 
bazılarını kısaca burada hatırlatmak isti-
yorum. Öncelikle mali miladı kaldırarak 
ve SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına ödeme 
kolaylığı getirerek mükelleflerimizle barış 
sağladık. Böylelikle hem ekonominin işle-
mesine hem de Hazine ve sosyal güvenlik 
kurumlarının finansman yapılarına katkıda 
bulunduk. Esnaf ve sanatkarlarla çiftçilerin 
kredi faiz oranlarını düşürdük. Sorunlu 
tarımsal kredileri yeniden yapılandırdık. 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile 
yabancı sermayeye ülkemizde serbestçe 
yatırım yapma imkanı getirdik. İzin ve onay 
kalktı, bürokratik işlemler asgariye indiril-
di. Şirket kuruluş işlemlerinin sayısı ve sü-
resi azaltıldı, işlemler kolaylaştırıldı. KOBİ 
desteklerini artırdık. Kamu harcamalarını 
azalttık, mali disiplini sağladık.

Ekonomik programı sapma olmadan başa-
rıyla uyguladık. Bu ve burada saymadığım 
diğer reformlarımız olumlu meyvelerini 
vermeye başladı. Enflasyonu yıl sonu hede-
fimiz olan yüzde 20’nin de altına indiriyo-
ruz. Hazine borçlanma faizleri yüzde 30’un 

altına indi. Hatırlayacaksınız biz göreve 
geldiğimizde bu faiz oranı yüzde 72 idi. Bu 
olumlu gelişmeler, ülkemizde istikrar ve gü-
ven ortamını pekiştirmekte ve ekonomimiz 
tekrar sürdürülebilir yüksek kalkınma hızı-
na ulaşmaktadır. 2003 yılının ilk altı ayında 
yüzde 5.4 oranında büyüme gerçekleşmiştir. 
Yıl sonu hedefimiz olan yüzde 5’lik büyüme 
de şimdiden kesinleşmiştir. İhracatımız geç-
tiğimiz aylarda rekorlar kırmış, Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır.

Değerli misafirler… değerli arkadaşlarım…

Ekonomi politikalarımızın temelinde insan 
vardır. Amacımız, halkımızın refah seviyesi-
ni yükseltmek, bunu yaparken de gelir dağı-
lımını iyileştirmektir. Bu ise herkese iyi gelir 
getiren istihdam imkanlarının sağlanması 
ile mümkündür. Bunun için verimli istih-
dam önemlidir. Verimlilik, kaliteli işgücünü 
ve kayıtlı istihdamı artırıcı bir unsurdur. 
Kaliteli işgücünün, verimliliğin, rekabetin 
korunması çağımızda özel sektörün başa-
rabileceği bir iştir. Dolayısıyla üretim, istih-
dam ve kalkınma özel sektör eliyle olacaktır. 

Devleti asli fonksiyonlarına çekip, kamunun 
ekonomideki payını azaltıp, özel sektörün 
önünü açacağız. Böylece, istihdam artışını 
da özel sektör eliyle sağlayacaktır. Devlet, 
artık istihdam kapısı olmaktan çıkmıştır. 
Başarılı istihdam politikası insana yatırım 
ve onların girişimcilik inisiyatifinin gelişti-
rilmesi ile mümkündür. Bu nedenle girişim-
cilik ve KOBİ’ler desteklenecektir. Ayrıca 
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek ve 
geri kalmış yörelerde yatırım ve istihdam 
düzeyini artırmak için bölgesel kalkınma 
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seferberliği başlatıyoruz. Bu yörelerin başta 
yollar olmak üzere alt yapı eksikliklerini gi-
dereceğiz. Kişi başı milli geliri 1500 doların 
altında olan illerde yatırımcılara ücretsiz 
arazi tahsisi, enerji, vergi ve SSK primi teş-
vikleri uygulanacaktır. 

İş adamlarımızı yörelerine, doğduğu büyü-
düğü yerlere yatırım yapmaya çağırdım. 
Bu çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. İş 
adamlarımızdan da bizim bu çağrımıza ce-
vap vermelerini bekliyorum. Ve bu çağrıya 
uyan iş adamlarımızı görmekten de mutlu-
luk duyuyorum. Geri kalmış yörelerde işsiz-
lik ve yoksulluğun azaltılması için tarım ve 
hayvancılık politikalarına büyük önem veri-
yoruz. Tarımda üretim ve istihdamı artırıcı 
yönde attığımız adımların ayrıntılarına bu 
platformda giremeyeceğim. Ülkemiz genç 
bir nüfus yapısına sahiptir ve Avrupa’nın 
yaşlı nüfusu ile karşılaştırıldığında genç 
işgücümüz, çok önemli bir fırsat ve imkan-
dır. Genç nüfusumuzun nitelikli işgücüne 
dönüştürülmesi, ülkemizi yerli-yabancı 
yatırımcılar için de çok cazip bir ülke haline 
getirecektir. 

Değerli arkadaşlar… 

Bildiğiniz gibi, İşgücü Piyasası reformlarını 
da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönem ya-
salaşan İş Kanunu ile, çağdaş çalışma biçim-
lerini mevzuatımıza dahil ettik. Esneklik ile 
iş güvencesi hükümleri mevzuata kazandı-
rıldı. Bu düzenlemelerde AB müktesebatına 
ve mevzuatın istihdamı engellememesine 
özen gösterildi. Yıllardır yasasız idare edilen 
Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağ-Kur ve 
İşkur’un yasalarını çıkardık. Çalışma barı-

şının tam anlamıyla tesisi için önümüzde 
örgütlenmenin önündeki engelleri kaldır-
mak var. İşkur işsizlikle mücadelede, aktif 
istihdam politikalarının geliştirilmesinde 
önemli rol oynayacaktır. 

Bu amaçla, İşkur’un hukuki ve organi-
zasyon yapısı, batıdaki çağdaş istihdam 
kurumları düzeyine getirilmiştir. Görev ve 
fonksiyonları genişletilmiş, her düzeyde 
yönetimine sosyal taraflar dahil edilmiştir. 
Ancak, bu yeterli değildir. İşkur’un işgücü 
piyasasında işsizlere ve işletmelere etkin ve 
kaliteli hizmet sunması için kurumsal kapa-
sitesini güçlendiriyoruz. Hedefimiz gelecek-
te İşkur’un başta gençler olmak üzere her 
işsizimize ulaşması, iş bulma veya mesleki 
eğitim hizmeti sunmasıdır. Sosyal diyalog 
ve sosyal katılımcılığa her alanda önem veri-
yor, ülkemizi ilgilendiren her kararda sosyal 
taraflarla istişare ediyoruz. 

Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
üç ayda bir topluyoruz ve Konseyin çalış-
malarına çok önem veriyoruz. Ayrıca, sosyal 
diyalogun geliştirilmesine yönelik farklı 
platformlar oluşturuyoruz. Bunlardan bir 
tanesi de bu gün toplantısını yaptığımız 
İşkur Genel Kuruludur. Burada ülkemizin 
geleceğin için bize ufuk gösterecek önemli 
kararlar alınacağından eminim. Bu çalış-
malara destek verdikleri için özellikle işçi 
ve işveren konfederasyonlarımıza teşekkür 
ederim. Genel Kurulunuzun ülkemizin iş-
sizlik ve istihdam sorununa etkin çözümler 
üreteceğine, istihdam politikasının oluştu-
rulmasına yardımcı olacağına olan inan-
cımı belirtir, hayırlı sonuçlar doğurmasını 
dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
değerli temsilcileri… değerli Karadenizli 
hemşerilerim… değerli basın mensupla-
rı… Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun 
diyerek sözlerime başlıyorum. 

Sosyal diyaloga verdiğimiz büyük önem 
gereği daha önce başka bölgelerimizde bir 
araya geldiğimiz gibi bugün de Karadeniz 
bölgemizi konuşmak üzere buradayız. Ta-
bii ki, konuşmamda Karadeniz’i ülke bü-
tünlüğü içinde ele almak durumundayım. 

TOBB Karadeniz Ekonomi Zirvesi

Rize | 14 Kasım 2003
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Karadeniz bölgemizin çözülmesi gereken 
pek çok sorunu olduğunun farkındayız, 
bu toplantının bölge ve ekonomimiz için 
yol gösterici bir işlevi göreceğinden emi-
nim. Türkiye’nin birikmiş sorunlarını çö-
zebilmek için hepimiz bütün gücümüzle 
çalışıyoruz. Bizler, üretimin, yatırımın 
önünü açmak için sizler üretmek ve çalış-
mak için çaba sarf ediyorsunuz. 

Şüphesiz yılların ihmalini kısa zamanda 
bertaraf etmek, yılların ağırlığını toplu-
mun üzerinden atmak kolay değil. Bütün 
meselemiz dirayetli olmak, ne istediğini 
bilerek hedefe kilitlenmektir. Hedefi-
miz karamsarlığın kökünü kazımak, 
Türkiye’nin enerjisini Türkiye’ye kazan-
dırmaktır. Bunun için dur durak bilme-
den yol alıyoruz. İzlediğimiz ekonomik 
politikaların sosyal dinamikleri ihmal 
etmemesine azami özen gösteriyoruz. 
Sürekli bir muhasebe halindeyiz, sürekli 
ülkemizin bütünlüğünü, bütüne nasıl hiz-
met edebileceğimizin hesabını yapıyoruz. 

Bildiğiniz gibi hükümetimiz kangren 
olmuş ülke meselelerini çözebilmek için 
azami gayret içindedir. Emeğin, alın teri-
nin, üretimin ve istihdamın önündeki enf-
lasyon canavarını dizginledik. Enflasyonu 
son otuz yılın en iyi noktasına getirdik ve 
yüzde 20’ler sınırına çektik. Bu başarıya 
destek veren iş dünyamızı hükümetim 
adına özellikle kutluyorum. Zira bu başa-
rı hepimizin başarısıdır. Üretici kesimin 
heyecanımıza ortak olduğunu görmek, 
yurdumuzun her tarafındaki canlanma 
bizi son derece mutlu ediyor. 

Gördüğünüz gibi bizimle aynı hassasiyeti 
taşımayanlar ülke gündemini kördüğüm 
olmuş eski meselelere ısrarla çekmek is-
tiyorlar. Herkes bilsin ki, Türkiye geri git-
meyecektir. Türkiye, yıllar sonra elde et-
tiği istikrarı kurda kuşa yedirmeyecek ve 
gereksiz tartışmalarla zaman kaybetme-
yecektir. Bir örnek veriyorum. Şimdi de, 
Kamusal alan-toplumsal alan ayrımcılığı 
yaparak birileri farklı vatandaş tanımları 
getiriyor. Hayır; bu, eski, dar alan tartış-
maları beyhudedir ve muasır medeniyet 
yolunda yürüyen Türkiye’ye yakışmamak-
tadır. Bu “dar alanda siyaset yapanlar” mil-
letimizin tasfiyesine uğramışlardır. Eğer, 
siyaset yapmak istiyorlarsa demokratik 
Cumhuriyetimizde alabildiğine geniş bir 
siyasi alan vardır, buyursun yapsınlar. 

Bizim gündemimizde “dar alanda kısa 
paslaşmalar” değil, üretim var, yatırım 
var, hukuk var, adalet var. Bizim günde-
mimizde yeni kavga alanları meydana 
getirmek değil, ülkemize zaman ve güç 
kaybettiren yaraları sarmak var... Herkes, 
içtenlikle özeleştirisini yapmalı ve ülke-
sine borcunu ödemelidir. Milletimizin 
hissiyatından habersiz Türkiye gerçeğini 
kavramak için sırça köşklerden halkın 
arasına inmek gerekir. 

Milletimizin bizden ne beklediğini bili-
yoruz, her makamda milletimizle aynı 
duyarlılığa sahibiz. Enf lasyonun yüzde 
20’nin altına çekilmesi, ülkenin büyüme 
heyecanı yaşaması, bir aylık ihracatımızın 
geçmiş yıllardaki bir yıllık ihracatımıza 
denk olması, Cumhuriyet tarihinin re-
korlarının kırılması bizim için çok daha 
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hayatidir. Bölgesel adaletin sağlanması, 
işsizlerimize iş ve üretim kapısı açmak-
tan, her gün bir yatırıma imza atmaktan, 
Türkiye’nin itibarını yükseltmekten daha 
heyecan verici bir meselemiz yoktur. Ba-
kınız, üretim süreçlerinin dışında kalan 
insanlarımızı üretim sürecine katabilmek 
için çalışıyoruz. Öyleyse, yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi, rekabetin güçlendiril-
mesi gibi temel meseleleri bırakıp çağdışı, 
ilkel tartışmalara vakit ayıramayız. 

Bakın biz ne diyoruz: İmkanı olan herkes 
üretime yönelsin. Elinde imkanı olan 
çalışmak, üretmek ve kazanmak isteyen 
herkes sosyal barışa, adalete ve kalkınma-
ya omuz versin. Yıllarımızı kaybettiğimiz 
kaba, katı ideolojik meseleler bu ülkenin 
enerjisini toprağa veriyor. Gelin hep bir-
likte bu sahte gündemlerden çıkalım. Ba-
kınız, iş dünyamız büyük bir heyecan için-
de yatırıma, üretime, ihracata yönelmiş 
bulunuyor. Piyasanın hassas dengelerini 
koruyarak para ile para kazanma yerine 
üretim, üretim, üretim hedefini toplumun 
önüne koyuyoruz. Yoksullukla mücadele 
etmenin yolsuzluklarla mücadele etmekle 
paralel olduğunu, ülke kaynaklarının yıl-
larca siyaseti, bürokrasiyi kuşatma altına 
alan karanlık ilişkilerin ülkemize kaybet-
tirdiği zamanları telafi etmeye çalışıyoruz. 

Bilesiniz ki, sizin büyümenizi en az sizler 
kadar isteyen bir hükümet işbaşındadır. 
İcraatımızın semeresinin bütün hayat 
alanlarına yansıdığını görüyorsunuz. Tür-
kiye, 13 ay öncesine kadar yeni ekonomik 
krizleri konuşmuyor muydu? En korkulu 
soru “Türkiye Arjantin olur mu” sorusu 

değil miydi? Türkiye büyük bir irade or-
taya koydu ve küllerinden doğruldu. Bu 
başarıyı hangi sahte gündem maddesi mil-
lete unutturabilir? Bugün her gittiğimiz 
yerde her açılışta halkımıza yeni müjde-
lerle gidiyoruz. 13 ay önce Türkiye, işçisi-
nin, memurunun maaşını ödeyemeyecek 
bir duruma getirilmişti. Milletin gözü 
önünde cereyan eden gerçekleri milletin 
sağduyuyla değerlendirdiğini biliyoruz.

Bu yüzden bizim kendimizi anlatmak 
gibi bir derdimiz yok. Kendilerini millete 
anlatamayanlar, siyaset üretemeyenler 
ülkenin açılan bahtını karartma yarışına 
girmesinler. Bu güveni, bu istikrarı tesis 
etmeseydik her gün bir ilimizde bir kaç 
yatırım olacak mıydı? Eski tartışmalara 
cevap yetiştirmeye çalışsaydık Türkiye 
yolsuzluk girdabında boğulmayacak mıy-
dı? 

Değerli arkadaşlarım…

Bütün meselemiz samimiyetle, içtenlikle 
ülkemize sahip çıkmaktır. Bu heyecana 
destek veren herkesi kutluyorum. Benim 
ülkemin insanına ekmek ve aş üretmek 
isteyen, iş vermek isteyen herkesi başı-
mızı tacı biliyoruz. Benim, bu büyük ül-
kenin Başbakanı olarak, ülke ve milletin 
emanetini omzunda hissetmek gibi bir 
sorumluluğum var. Bu dirayetle yeneceğiz 
karamsarlığı ve umutsuzluğu. Bugün ül-
kemizin en önemli sorunlarının başında 
hiç şüphesiz işsizlik sorunu gelmektedir. 
Son on yılda nüfusumuz 11 milyon arttığı 
halde sadece istihdam sadece 431 bin kişi-
ye iş kapısı açabilmişiz. 
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Türkiye ekonomisi, son on yılda yüzde 50 
ile yüzde 100 arasında seyreden yüksek 
kronik enflasyon, yüksek kamu açıkları, 
artan iç ve dış borç yükü, istikrarsız döviz 
kurları ve yüksek reel faizlerin etkisinde 
kalmıştır. Yaşanan ekonomik krizleri bili-
yorsunuz. Son on yılda ekonominin üç kez 
küçüldüğünü biliyorsunuz. Çözüm nedir, 
kim çözüm üretecek? Çözüm, üretimi 
esas almak, yatırım politikalarında sosyal 
adaleti gözetmekle mümkündür. İşsizlikle 
mücadelenin temel yolu, yeni yatırımla-
rın yapılması ve ekonomik büyümedir. 
Bunun için öncelikle sürdürülebilir bir 
büyümenin garanti altına alındığı bir 
makroekonomik ortamının oluşturulması 
gerekmektedir.

Hükümetimiz kısa sürede bu ortamı sağ-
layacak önemli adımlar atmıştır. Siyasi 
istikrar sağlanmış ve reform yasaları sü-
ratle parlamentodan geçirilmektedir. Bu 
kapsamda yaptığımız düzenlemeleri her 
zemininde hatırlatıyorum. Kısaca hatır-
layalım: Öncelikle mali miladı kaldırdık. 
SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına ödeme 
kolaylığı getirerek mükelleflerimizle barış 
sağladık. Böylelikle hem ekonominin iş-
lemesine hem de Hazine ve sosyal güven-
lik kurumlarının finansman yapılarına 
katkıda bulunduk. Esnaf ve sanatkarlarla 
çiftçilerin kredi faiz oranlarını düşürdük. 
Sorunlu tarımsal kredileri yeniden yapı-
landırdık. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu ile yabancı sermayeye ülkemizde 
serbestçe yatırım yapma imkanı getirdik. 
İzin ve onay kalktı, bürokratik işlemler 
asgariye indirildi. Şirket kuruluş işlem-
lerinin sayısı ve süresi azaltıldı, işlemler 

kolaylaştırıldı. KOBİ desteklerini artırdık. 
Kamu harcamalarını azalttık, mali disip-
lini sağladık. Ekonomik programı sapma 
olmadan başarıyla uyguladık.

Bu ve burada saymadığım diğer reform-
larımız olumlu meyvelerini vermeye 
başladı. Enf lasyonu yıl sonu hedefimiz 
olan yüzde 20’nin de altına indiriyoruz. 
Hazine borçlanma faizleri yüzde 30’un 
altına indi. Hatırlayacaksınız biz göreve 
geldiğimizde bu faiz oranı yüzde 72 idi. 
Bu olumlu gelişmeler, ülkemizde istikrar 
ve güven ortamını pekiştirmekte ve eko-
nomimiz tekrar sürdürülebilir yüksek kal-
kınma hızına ulaşmaktadır. 2003 yılının 
ilk altı ayında yüzde 5.4 oranında büyüme 
gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedefimiz olan 
yüzde 5’lik büyüme de şimdiden kesin-
leşmiştir. İhracatımız geçtiğimiz aylarda 
rekorlar kırmış, Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek rakamına ulaşmıştır. Bundan 13 
ay önce bu rakamlar Türkiye için hayal 
bile edilemiyordu. 

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomi politikalarımızın temelinde 
insan vardır. Amacımız, halkımızın refah 
seviyesini yükseltmek, bunu yaparken 
de gelir dağılımını iyileştirmektir. Böl-
gesel adaletsizlikle sonuna kadar müca-
dele etmeliyiz. Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırmalıyız. Bu ise herke-
se iyi gelir getiren istihdam imkanlarının 
sağlanması ile mümkündür. Verimliği, 
üretimi, yatırımı, kaliteyi, rekabeti konu-
şuyor artık Türkiye. Devleti asli fonksi-
yonlarına çekerek, kamunun ekonomide-
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ki payını azaltarak, özel sektörün önünü 
açacağız. Devlet, artık istihdam kapısı ol-
maktan çıkmıştır. Bu nedenle girişimcilik 
ve KOBİ’ler desteklenecektir. 

Bu nedenle, yerinden yönetim güçlendi-
rilecektir. Bu nedenle enerji fiyatlarında 
indirim yapıyoruz. Bu nedenle, 1500 
doların altında milli gelirden pay alan, 
geri kalmış illerimize yatırım kolaylıkları 
sağlıyoruz. Bu nedenle şehirlerimizi birbi-
rine bağlıyoruz. Geri kalmış il, geri kalmış 
bölge ne demek? Biz, uzun vadeli projele-
rimizle herkese adalet, herkes üretim im-
kanı sağlamak istiyoruz. Ayrıca bölgesel 
gelişmişlik farklarını en aza indirmek, bu 
uğurda mücadele etmek hepimizin boy-
nuna borç olmalıdır. 

Bu yörelerin başta yollar olmak üzere alt 
yapı eksikliklerini gidereceğiz. Kişi başı 
milli geliri 1500 Doların altında olan il-
lerde yatırımcılara ücretsiz arazi tahsisi, 
enerji, vergi ve SSK primi teşvikleri uy-
gulanacaktır. İş adamlarımızı yörelerine, 
doğduğu büyüdüğü yerlere yatırım yap-
maya çağırdım. Bu çağrımı sizin platfor-
munuzda bir kez daha tekrar ediyorum. 
İş adamlarımızdan da bizim bu çağrımıza 
cevap vermelerini bekliyorum. İş adamla-
rımız artık risk almaktan korkmasınlar. 
Dar alanda siyaset olmadığı gibi ticaret 
de olmuyor. Dünyaya açılan büyük bir 
ülkeyiz. 

Yeri gelmişken hükümetimizin büyük 
hedeflerini heyecanla paylaşan iş adam-
larımıza teşekkür ediyorum. Geri kalmış-
lık kavramını tarihe gömmeliyiz. Bizim 

işimiz sizin önünüzü açmak, yüzünüzü 
güldürmektir. Sizin de işiniz üretmek, 
önünüze büyük hedefler koymaktır.
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Değerli basın mensupları…

Bugün sizin vasıtanızla aziz milletimize 
ve uluslar arası kamuoyuna seslenmek 
istiyorum. Maalesef bugün ülkemiz ve 
dünyanın gözbebeği İstanbul’umuz lanetli 
bir terör saldırısıyla daha karşı karşıya 
gelmiştir. Saat 11 sıralarında İstanbul 
Levent’te ve bundan yaklaşık 10 dakika 
sonra da Beyoğlu’nda bulunan İngiliz 

Konsolosluğu önünde, hepimizi acıya bo-
ğan terör saldırıları gerçekleşmiştir. Beş 
gün arayla meydana gelen bu ikinci saldı-
rı, insanlıktan nasibini almamış odakların 
ülkemizdeki barış ve istikrara karşı cüret-
karlığının yeni bir örneğidir.

Fakat, bir kere daha açıkça söylüyorum: 
Bu insanlık dışı saldırıların arkasındaki 
amaç, milletimizin ve Hükümetimizin 

Istanbul’daki Patlamalarla Ilgili 
Basın Toplantısı

Ankara | 20 Kasım 2003
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iradesi karşısında paramparça olmaya 
mahkumdur. Milletimizin bu lanetli sal-
dırılar karşısında göstereceği dayanışma, 
bu eyleme yeltenenleri ve onları kulla-
nanları hüsrana mahkum edecektir. Terör 
ve şiddet, hiçbir zaman, meşru bir hedefe 
ulaşmak için kullanılan meşru bir yöntem 
olamaz. Meşru olmayan yöntemlerle her-
hangi bir meşru hedefe ulaşılamayacağını 
insanlık tarihi göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz mübarek günleri 
kana bulayanlar, masum insanları kat-
ledenler bunun hesabını her iki alemde 
de vereceklerini ve insanlık vicdanında 
ebediyete kadar lanetleneceklerini bilme-
lidirler. Terörün uluslar arası boyutlara 
ulaşması, işbirliği ve dayanışmayı da ulus-
lararası boyuta taşımayı gerektirmektedir. 
Türkiye bu lanetli eylemler karşısında bir 
yumruk gibi bütünlüğünü koruyacaktır. 
Bunun yanı sıra her türlü teröre karşı 
uluslar arası dayanışma ve işbirliğini sür-
dürmeye devam edeceğiz.

Karşılaştığımız bu yeni durumda ulusal 
dayanışmamızı korumamız gerektiğini 
bir kere daha hatırlatıyorum. Medyamız 
ve siyasetçilerimiz, teröre karşı mücade-
lenin topyekun ve ulusal bir mücadele ol-
duğu gerçeğini göz önünde bulundurarak 
sorumluluklarını yerine getirmelidirler. 
Şu ana kadar olayın olduğu andan itiba-
ren konuyla ilgili birimleri topladım ve 
gelişmeleri bizzat yönettim. İstihbarat ve 
Emniyet yetkililerimiz ve diğer birimler 
çalışmalarını yoğun biçimde sürdür-
mektedirler. Gelen son bilgilere göre, 
yaklaşık saat 16.00 itibariyle, 16’sı İngiliz 

başkonsolosluğu önünde, 10’u Levent’te 
olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kay-
betmiştir. Çeşitli yaralanmalardan dolayı 
hastanelere 450 kişinin başvurduğu, 4 
kişinin yoğun bakımda olduğu, 15 kişinin 
ameliyata alındığı, 9 kişinin servislerde 
yattığı, geri kalan yaralıların ayakta teda-
visi tamamlanarak taburcu edildiği, her 
iki olayda 74 araçta hasar meydana geldi-
ği anlaşılmıştır.

Kuşkusuz acımız büyüktür. Hayatını kay-
bedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar di-
liyorum. Başta İngiltere’nin İstanbul Baş-
konsolosu olmak üzere tüm kayıplarından 
dolayı İngiliz hükümetine ve halkına en 
derin taziyelerimi sunuyorum. Milletimiz 
bilmelidir ki, bu lanetli saldırılara verile-
cek en iyi cevap metanetimizi korumaktır. 
Hayatımızı normal şekilde sürdürmemiz, 
bu eylemlerin arkasındaki karanlık emel-
lere en büyük cevap olacaktır.

Bu eylemlere karşı bizim metanetimizi 
görenler, milletimizin büyüklüğü kar-
şısında yaptıkları işin ne büyük bir acz 
içerdiğini anlayacaklardır. Milletimiz bu 
terörü lanetlemektedir. Hükümetimiz 
bütün gücüyle işe el koymuştur. Türkiye 
her zaman olduğu gibi dimdik ayaktadır. 
Bütün kurumlarıyla ve organlarıyla çalış-
maya devam etmektedir. Hepinize bir kere 
daha taziyelerimi ve en derin saygılarımı 
sunuyorum.
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Bu geceki misafirliğim de sizlere yepyeni 
projelerimizde gerçekleştirdiğimiz hamle-
lerden, ekonomideki olumlu gelişmelerden 
bahsetmek niyetindeydim. Ancak geçti-
ğimiz hafta meydana gelen ve hepimizi 
derinden yaralayan menfur terör olayları 
maalesef hem bizim, hem de bütün dünya-
nın gündemini değiştirdi. Hiç kuşku yok ki 
şu mübarek günlerde tam da bayram arife-
sinde böyle bir vahşet silsilesini yaşamak 
ve terörün karanlık yüzünü o kadar yakını-
mızda görmek istemezdik. 

Bu insanlık dışı olaylarda ülkesine gönül-
den bağlı pek çok vatandaşımızı kaybettik. 
Onlara bir kez daha Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum. Ülkemizde misafir 
olarak bulunan ve bu menfur olaylarda ha-
yatını kaybeden yabancı misyon temsilcile-
ri için de taziyelerimi sunuyor, üzüntüleri-
mi bildiriyorum. Bu acı kayıplar sadece 70 
milyon insanımızın değil, sağduyu sahibi 
bütün dünya milletlerinin yüreklerinde de 
derin yaralar açmıştır. Çünkü bu olaylarda 
bombalar sadece yoldan geçmekte olan ma-
sum insanları değil, insanların iki bin yıllık 
tarihsel birikimini de vurmuştur. İlerleme 
fikrini bir ideal olarak genel kabul gördüğü 
bir dünyada bu fikrin teknolojik tezahürü 

olan çifte iletişim araçlarının böyle vahşi 
görüntüleri evlerinize taşımak durumunda 
kalmalarını içimiz yanarak izledik. 

Bu olaylar bir kez daha gösterdi ki topyekûn 
insanlık olarak daha düşünmemiz gereken 
çok şey var, çözmemiz gereken pek çok 
mesele var. İşte görüyorsunuz uzayın derin-
liklerine uzanan uzay araçlarını yapanlar 
da, hayatı kana boğan tahrip gücü yüksek 
bombaları üretenler de aynı teknolojik 
imkânlardan yararlanıyorlar. Eğer ilerle-
me fikrinin temeline adalet duygusunu, 
insanî değerleri ve fikri olgunlaşmayı yer-
leştiremezsek insanlık olarak daha çok acı 
çekeriz. Terörün nasıl global bir bela haline 
geldiğini ve ancak insanlığın ortak kararıy-
la dizginlenebileceğini görmek için daha 
ne kadar kurban vermemiz gerekiyor? Bu 
savaş adaletle zulüm, iyilikle kötülük, doğ-
rulukla yanlışlık arasında yapılan bir savaş-
tır. Bu savaşta aklı selim sahibi herkesten 
adaletin, iyiliğin ve doğruluğun yanında 
yer almasını beklemek hakkımızdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Zaman zaman terörü lanetlerken bu keli-
menin önüne neden başka bir takım sıfatlar 
getirmediğimizi soranlar bu tavrımızı sor-

Ulusa Sesleniş

İstanbul | 24 Kasım 2003
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gulayanlar oluyor. Neden “Terör” diyorsu-
nuz da, “Mesela İslami Terör” demiyorsunuz 
diyenler oluyor. Öncelikle söylemeliyim ki 
millet olarak bu kuşkucu yaklaşımları hak 
ettiğimizi asla düşünmüyorum. Ortada böy-
le bir imayı gerektirecek tek bir neden yok-
ken ve bizler bütün enerjimizle bu menfur 
olayların faillerini adalete teslim etmek için 
çaba sarf ederken bize bu tavrı gösterenleri 
demokratik olgunluklarını gözden geçir-
meye davet ediyorum. Bu sorgulama haklı 
bir sorgulama değildir. Bu beklenti nazik ve 
demokratik bir beklenti değildir. 

Bizim için terörün tek bir tarifi vardır ve o 
tarife uyan her hareketi, her eylemi, her dü-
şünceyi, her niyeti aynı oranda lanetliyoruz. 
Terörün farklı tarifleri karşısında bocalayan, 
netliğini kaybeden, sözünü eğip büken dün-
ya politikacılarına da bu ödünsüz tavrımızı 
benimsemelerini sürekli olarak tavsiye 
ediyoruz. Bizler esas olarak terör kelimesini 
lanetlerken, terör kavramının temsil ettiği 
insanlık dışı vahşeti ve akıl almaz kirliliği en 
net biçimiyle gözler önüne sermek gayretin-
deyiz. 

Bu kavramı tartışmaya açacak başkaca tarif-
lere yönelmenin iki kabul edilemez sakınca 
doğuracağını düşünüyoruz. Bunlardan ilki 
terör kelimesinin önüne koyacağımız her bir 
kelimenin örselenmesi, yaralanması ve zarar 
görmesi tehlikesidir. Dünyanın her köşesin-
de insanların inandıkları, kutsal bildikleri 
değerler vardır. Bu değerleri her söz konusu 
edişimizde, dünyada incitebileceğimiz ma-
sum çoğunluklar bulunduğu gerçeğini aklı-
mızdan ve vicdanımızdan çıkarmamalıyız. 
Modern dünyada her inanç ve fikir grubun-

da ortaya çıkabilecek marjinal sapmaları teş-
his ve teşhir ederken, bu sapmalarla hiç ilgisi 
olmayan geniş inanç ve fikir bütünlüklerini 
rencide etmekten özenle kaçınmalıyız. Te-
rör ve şiddet eğilimleri, başta bütün semavi 
dinler olmak üzere, bütün inanç ve fikir bü-
tünlüklerinden kopuk, sapkın hareketlerdir. 
Hiçbir terör hareketi, herhangi bir semavi 
dine, herhangi bir inanç grubuna izafe edi-
lemez. Hele kendi adını, barıştan, esenlik-
ten alan muazzez İslam dini, asla böyle bir 
izafete konu edilemez. Bunlar asla birlikte 
düşünülemeyecek kavramlardır. “Bir insanı 
öldürmek, Allah’ın binasını yıkmak gibidir 
diyen, bir insanı öldüren, bütün insanlığı 
öldürmüş gibidir” diyen saf ve temiz İslam 
dini, hiçbir terör ve tedhiş eylemine sıfat 
yapılamaz. Şunu da hemen ilâve edeyim, bu 
hassasiyeti kendi inancımız olan İslam için 
ne kadar büyük bir dikkatle taşıyorsak, baş-
ka insanların kutsal değerleri karşısında da 
aynı dikkatle ve özenle taşımak zorundayız. 

Ecdadımızın yüzlerce yıl boyunca her din-
den, her dilden, her anlayıştan insanı bir 
arada uyum içinde ve bir bütün olarak tutan 
medeniyet tasavvuru budur. Bizim medeni-
yet fikrinden anladığımız da tam olarak bu-
dur. Tarihi kirleten, masumiyeti zedeleyen, 
adaleti örseleyen her şiddet hareketini sözde 
aidiyet ve sözde temsil iddialarına asla bak-
maksızın telin ediyor, mahkûm ediyoruz.

Sevgili vatandaşlarım…

Terörü bu bütünlüklü tarifi içerisinde 
mahkûm etmek yerine, başka sıfatlarla 
birlikte anmanın yol açacağı bir başka sa-
kıncan da daha vardır. Şunu kabul etmeli-
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yiz ki; bugün kitleler iletişim imkânlarının 
sağladığı çeşitlilik içerisinde zihinsel olarak 
art niyetli etkilenmelere çok daha açık hale 
gelmişlerdir ve yine bu gelişme süreci içe-
risinde görülmüştür ki; en uç fikirler, en 
akıl almaz tutumlar bile kendi emellerine 
hizmet edecek kriminal tipler bulmakta 
güçlük çekmemektedir. Bu nedenle, terör 
hakkında söz söyleyen herkesi artık global 
bir hitabet alanı içerisinde konuştuğunu 
bilmesi gerekir. Bir değerler bütününü 
ifade eden kutsal sıfatları kullanırken söy-
lenen her sözün etki alanının iyi hesaplan-
ması gerekir. 

Terörü, bir inancın, bir kültürün, bir kimli-
ğin çağrışımlarıyla anmak gerek o inancın 
yandaşları üzerinde, gerekse karşıtları üze-
rinde hiç hesap etmediğimiz reaksiyonları 
tetikleyebilir. Bizim böyle bir dikkatimiz, 
böyle hassas bir sorumluluğumuz, böyle 
önemli bir görevimiz vardır. Bu sebeple söz-
lerimizi hassas terazilerde tartıyor ancak 
ondan sonra söylüyoruz. 

Aziz milletim…

Biliyoruz ki bu topraklarda yükselen gönül 
medeniyetinin içinde böyle vahşet tablola-
rına malzeme sağlayacak bir memba, böyle 
ölçüsüz kötülükler yeşertecek bir tohum 
yoktur. Anadolu’nun hiçbir köşesinde 
kanla, kinle nefretle yoğrulmuş bir kültür 
mirası bırakılmamıştır. Mevlanaların, 
Yunusların, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Kara-
caoğlanların, Itrilerin yetiştiği bu mübarek 
coğrafyada, insan onuruna yakışmayacak 
bu tür zihniyet ve akımlar asla kök salamaz 
Çünkü bizim hamurumuz aşkla, muhabbet-

le, kardeşlikle, güzellikle yoğrulmuştur. Bu 
büyük birikimimizle, tarih boyunca nice 
badireleri el ele gönül gönüle vererek at-
lattık, nicesini de aynı ruhla ve kararlılıkla 
atlatacağız. Bizi, millet yapan kudret, sarsıl-
maz kardeşlik bağımızdır. 

Farklılıklarımıza rağmen, hepimizi yüzyıl-
larca bir arada barış ve esenlik içinde tutan, 
bütün fitne ve düşmanlıklara karşı esir-
geyen bu bağı bugüne kadar koparabilen 
olmadı, yine de olmayacaktır. 

Başımıza ne gelirse gelsin asla kaybetme-
diğimiz hakkaniyet duygumuz bundan 
sonra da aydınlatmaya devam edecektir. 
Bu berrak ruh ve kaybolmaz hakkaniyet 
duygumuzla, her zaman iyiyi kötüden ayır-
mayı, sabır ve fedakârlıkla değerlerimize 
sahip çıkmayı, tam düşeceğimiz sanıldığı 
anda yeniden ayağa kalkmayı başardık, 
başaracağız. 

İnsanlık onuruna kastederek masumiyeti 
kirleterek, canımızı acıtarak bu ülkenin in-
sanlarını yıldırabileceklerini, birlik ve bera-
berliğimizi bozabileceklerini, geleceğimizi 
karartabileceklerini zannedenler, yanlış bir 
hesap yaptıklarını er geç anlayacaklardır. 
Devlet ve millet olarak, bu oyunlara gelme-
yecek kadar zengin bir tarihi ve kültürel bi-
rikime sahibiz. Allah’a şükür, devlet olarak 
da, millet olarak da bu oyunları tersine çevi-
recek güce de sahibiz. Milletimizin böylesi 
olaylar karşısında gösterdiği kararlı ve mü-
tevekkil tavra, metanetli duruşa bakanlar 
bu gerçeği bütün açıklığıyla göreceklerdir. 
Bu bilinç ve olgunluk karşısında, kötüler 
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kötülükleriyle zalimler zulümleriyle ve 
gafiller gafletleriyle baş başa kalacaklardır. 

Değerli vatandaşlarım…

Her birimizin kafasına takılan bir soru da 
şudur; “Neden bu vahşi oyunlar Türkiye’nin 
yürümeyen işleri yürümeye, işlemeyen me-
kanizmaları işlemeye, kırılan ümitleri taze-
lenmeye başladığı bir zamanda sahneleni-
yor?” bu sorunun cevabını uzakta aramaya 
gerek yok. Zira cevap sorunun içinde gizli 
zaten... Bu oyunların şimdi oynanıyor. Çün-
kü Türkiye, Allah’ın izniyle üzerindeki ölü 
toprağını silkelemiş ayağa kalkıyor. Çünkü 
Türkiye yeniden güçlenmeye başlıyor. Çün-
kü ekonomimiz kara bulutları dağıtarak 
tam yol ileri hamleler yapacak bir dina-
mizm kazanıyor. Çünkü üretim çarkları ye-
niden dönmeye, bütün sektörlere can suyu 
gelmeye başlıyor. Çünkü toplumsal doku-
muzun çatışma noktalar hızla köreltiliyor, 
çok yönlü bir uzlaşma kültürü toplumun 
bütün kesimlerince benimseniyor. Çünkü 
Türkiye yeniden heyecanını kuşanıyor, ço-
cuklarının önüne umudu koyuyor. Yakala-
dığımız bu gelişme çizgisi, Türkiye’nin tem-
sil ettiği değerlerle ve yöneldiği hedeflerle 
zoru olanları rahatsız ediyor. Karanlıktan 
medet umanlar, milletimizi yolundan dön-
dürmeye, önümüzü kesmeye ve bizi etki 
altında almaya çalışıyorlar. 

Ancak biz bu kirli oyunlara asla gelmeye-
cek, hiçbir şart altında bu kör tuzaklara 
düşmeyeceğiz. Bizi etki altına alarak yolu-
muzdan saptırabileceklerini zannedenler, 
tarihte pek çok kez olduğu gibi yine ders-
lerini alacaklardır. Ben devletimizin büyük 

gücüne ve milletimizin engin sağduyusuna 
sonuna kadar güveniyorum. Siz de güveni-
niz. Her zaman olduğu gibi yine elbirliğiyle 
yaralarımızı saracağız. Allah’ın izniyle 
birlik ve beraberlik içerisinde, endişeye ka-
pılmadan, yılgınlığa düşmeden yolumuza 
devam edeceğiz. Ve Türkiye’nin pusulasın-
da, bir milimlik bir sapma bile olmayacak. 

Türkiye muasır medeniyet idealine doğru, 
daha büyük bir kararlılık ve şevkle yürüme-
ye devam edecek. Uyanık olacağız, dikkatli 
olacağız, tedbirli olacağız, ama asla azim ve 
cesaretimizi yitirmeyeceğiz. Şunu iyi bilme-
liyiz ki; tarihin yüklediği misyon ve bölge-
mizin hassas dengeleri, bizim bir tek günü 
boşa geçirmeden gücümüzü arttırmamızı 
ve şartlar ne olursa olsun dimdik ayakta 
kalmamızı zorunlu kılıyor. 

Bütün bu zorlukların üstesinden gelece-
ğimize, demokrasinin sağladığı huzur ve 
güven ortamını geleceğimiz adına en iyi 
şekilde değerlendireceğimize inancım tam-
dır. Türkiye, dünyanın ve bölgesinin örnek 
ülkesi olmaya, çevresine barış umudu aşı-
lamaya ve demokrasi ilhamı vermeye de 
devam edecektir. Bazıları soruyor. Diyorlar 
ki; bundan sonra acaba hedeflerinizde bir 
sapma olacak mı? Diyorum ki; Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olarak aynı disiplin içerisin-
de, aynı ciddiyetle yoluna devam edecektir. 

Aziz milletim…

Artık hepimiz biliyoruz ki terörün temel 
amacı, kitleler üzerinde korku ve endişe 
tohumları ekmek, kafaları bulandırmak, 
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karar mekanizmalarını etki altına almak-
tır. Böylesi eylemler sonrasında panik ve 
endişeye kapılarak normal hayat düze-
nimizi bozacak eğilimler içine girersek, 
bu kara niyetli odakların ekmeğine yağ 
sürmüş oluruz. Terörist şebeke ve odak-
ların elde etmeyi umdukları maksimum 
fayda, kitlelerin psikolojik dengelerinin 
bozulması ve toplumsal aklıselimin or-
tadan kalkmasıdır. Aman bu konuda he-
pimiz çok dikkatli olalım. Onun için, her 
zamankinden daha büyük bir şevkle, her 
sabah işimizin başına koşacağız. Yavru-
larımız, gençlerimiz her sabah cıvıl cıvıl 
okullarına koşacaklar. Kepenklerimizi 
bundan sonra daha erken, daha şevkli bir 
besmeleyle açacağız. İşte önümüz bayram 
hayatın devam ettiğini, teröre boyun eğ-
mediğimizi, eğmeyeceğimizi göstermenin 
tam zamanı. En güzel elbiselerimizi giyip 
büyüklerimize, sevdiklerimize, komşula-
rımıza koşacağız. Böyle yaparak şiddeti 
ve tahribatı ne olursa böyle elim olaylar-
la asla metanetimizi ve aklıselime olan 
bağlılığımızı kaybetmeyeceğimizi bütün 
dünyaya göstereceğiz. 

İnanınız ki, bizim yaşama hakkımıza sa-
hip çıkan bu vakur duruşumuz karşısında 
parçalanıp gitmeyecek hiçbir kötü emel, 
hiçbir art niyet yoktur. O halde ülkemize 
ve geleceğimize sahip çıkmaya devam 
edelim. Zorbalar karşısında yılgınlığa 
düşen bütün dünya milletlerine örnek 
olalım. Bunun için kendimiz olmak ve Bü-
yük Türk Milleti gibi davranmaya devam 
etmek dışında hiçbir şeye ihtiyacımız 
yoktur. Emin olunuz ki, terörde yitirdikle-

rimiz de onların acılı yakınları da bizden 
böyle kararlı ve vakur bir tavır beklerler.

Bu noktada toplumu bilgilendirme hiz-
meti veren bütün kesimleri uyanık ol-
maları ve provokasyonlara gelmemeleri 
konusunda uyarmak istiyorum. Medya 
kuruluşlarımızdan bir kere daha rica 
ediyorum. Terörün toplum üzerindeki 
psikolojik etkilerini artırma ihtimali olan 
haber ve görüntüleri tekrar tekrar ya-
yınlamayınız. Gerek kitle psikolojisinin, 
gerekse çocuk psikolojisinin inceliklerini 
hesaba katmayan haberler, görüntüler ve 
yorumlar konusunda lütfen hepimiz daha 
dikkatli, daha özenli olalım. Hepimiz aynı 
gemideyiz, bu ülke hepimizindir. Nasıl 
birimizin burnu kanadığında hepimizin 
içi yanıyorsa, teröre zemin kazandıracak 
psikolojik faktörler konusunda da aynı 
hassasiyet içerisinde olmalıyız. Dezenfor-
masyon yoluyla insanların kitleler halin-
de yanıltılması, yönlendirilmesi ve ma-
niple edilmesi, doğrusu terör odaklarının 
çok işine gelir. Bu tehlike, bu gemideki 
herkesin ortak dikkati sayesinde bertaraf 
edilebilir. Bu sorumluluk duygusunun 
bütün kesimlerce paylaşılacağından endi-
şem yoktur. 

Aziz vatandaşlarım…

Bu menfur olayların faillerinin bulunma-
sı ve karanlık noktaların aydınlatılması 
konusunda güvenlik güçlerimiz bütün 
imkânlarını seferber ederek çalışıyorlar. 
Bu olayların gerçekleştirilmeden önce 
haber alınması ve önlenmesi konusunda 
da çok yoğun çalışmalar sürdürülmekte-
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dir. Bu süreç içerisinde terörist niyetlerle 
hareket eden pek çok oluşum ve girişim 
hazırlık safhasında yakalanarak etkisiz 
hale getirilmiştir. Ancak bu çaptaki terör 
faaliyetlerinin tamamen önlenebilmesi, 
özellikle de uluslararası bağlantıları dik-
kate alındığında oldukça zordur. Geçtiği-
miz yıllar boyunca dünyanın en gelişmiş 
güvenlik sistemlerinin bile böyle istisnai 
olaylar karşısında yaşadıkları zorlukları 
hep beraber izlendik. Hiç kimsenin şüp-
hesi olmasın ki, bütün imkânlarımızla 
suçluların, suç niyeti taşıyanların ve suça 
azmettirenlerin peşindeyiz. 

Uluslararası işbirliği konusunda da 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu bir 
süreçtir ve günü geldiğinde milletimizi 
derinden yaralayan bütün bu suç odak-
ları adalet önünde hesap vereceklerdir. 
Bu konuda kararlı ve inançlıyız. Sizlerin 
huzurunda, teröre asla boyun eğmeyece-
ğimizi, Türkiye’nin geleceğini bu kara ni-
yetli odakların emellerine hizmet edecek 
biçimde çizmeyeceğimizi bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. Bizim milletimiz 
dışında hiç kimseye hesap vermeyece-
ğimizi ve bu kararımızda asla yılgınlığa 
düşmeyeceğimizi herkes bilmeli, hesabını 
da ona göre yapmalıdır. Şartlar ne olur-
sa olsun, terörist niyetlere kulaklarımız 
tamamen tıkalıdır. Bunu herkes böylece 
bilmeli, anlamalıdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Yine sizlerin aracılığınızla bir borcumu 
daha eda etmem gerekiyor. Olayların he-
men ardından başlamak suretiyle acımızı 

paylaşan pek çok iç ve dış taziye ve destek 
mesajı aldım. Teröre karşı hassasiyetle-
rini bildiren bu konuda Türk insanının 
ve Türk Devletinin yıllardan beri sürdür-
düğü kararlı tutuma takdirlerini ve des-
teklerini ifade eden bütün dostlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Bu olaylar ve-
silesiyle bir kere daha gördük ki, terörist 
zihniyetler insanlığın maşeri vicdanında 
kesin bir şekilde mahkûm olmuştur. 
İnsanlığın böyle günlerde tezahür eden 
ortak sağduyusunun bu kara ayıbı bir gün 
tamamen ortadan kaldıracağına kuvvetle 
inanıyoruz. Bunun yolu terörü dünyanın 
neresinde olursa olsun, kimi hedef almış 
olursa olsun aynı kararlılıkla tel’in etmek-
tir.

Türkiye, zaman zaman kendisine yönelen 
tehditler karşısında gösterdiği kararlılığı, 
aynı insanlık ideallerine doğru birlikte 
yürüdüğü ülkelerde görememenin sıkın-
tısını yaşamıştır, yaşamaktadır. Teröre 
karşı tavırlarını radikal biçimde ortaya 
koyamayan ve bu konuda ikircikli politi-
kalar üretenler, bu şiddet dilinin dünya 
lügatlerindeki ömrünü uzattıklarını mut-
laka düşünmelidirler. Bu çağdışı, zorba ve 
vahşi zihniyetleri dünyanın yakasından 
söküp atmak istiyorsak dünyaya ve tek 
tek ülkelerimize barış kültürünü hakim 
kılmalıyız. Bizler herkes için barış, herkes 
için adalet olsun istiyoruz. 

Aziz milletim…

Türk Devleti olarak bütün kurumlarımız-
la görev başında olduğumuzu bir kere 
daha tekrar ediyor, böyle zorbalıklarla 
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doğru bildiğimizden asla şaşmayacağı-
mızı yeniden ifade ediyorum. Suçluları 
adalete teslim etmek ve terörist niyetlerin 
önünü kesmek için bütün dikkatimizle 
çalışıyoruz. Bizlere inanınız, güveniniz. 

Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik 
ediyor, barış ve esenlik içinde geçirece-
ğimiz nice güzel günler diliyorum. İna-
nıyorum ki Türkiye’yi Türkiye yapan de-
ğerlerimizi ve zenginliklerimizi en yoğun 
biçimde yaşadığımız bu anlamlı günler, 
bizi bir kere daha birbirimize kenetleye-
cektir. Türkiye üzerine hesaplar yapanlar 
da, Türkiye üzerinden hesaplaşmaya 
yeltenenler de bu tabloyu iyi değerlendir-
melidir. 

Sözlerime son vermeden önce özellikle 
çocuklarımıza ve gençlerimize bir baba 
ve bir ağabey olarak iki cümle söylemek 
istiyorum. Şu yaşadığımız olaylar sizi 
yanıltmasın. Dünyanın her yerinde terör 
olmuştur, olabilir. Biz bu olayların yol 
açtığı yaraları hızla sararız. Çünkü bi-
zim tarihimiz, bizim kültürümüz, bizim 
medeniyetimiz barış ve esenlik üzerine 
kurulmuştur. Bizim kültürümüz, değerle-
rimiz asla teröre izin vermez. Bu toprakla-
rın en iyi bilinen özelliği yüzlerce yıldan 
beri dünyanın en merhametli, en muhab-
betli, en misafirperver, en güler yüzlü, en 
cömert ve en adil insanlarının yaşadığı 
bir ülke olmaktır. Bu ülke, bu vatan işte o 
kadar değerli ve mübarektir. Bunu hiç ak-
lınızdan çıkartmayın. Sizi çok daha güzel 
günlerin, çok daha güzel bir Türkiye’nin 
beklediğinden emin olun. 

Bu duygularla, bayramın tadını çıkarın. 
Sevincinizle, mutluluğunuzla Türkiye’nin 
muhteşem geleceğini bütün dünyaya 
gösterin. Bir kere daha milletimizin ve 
bütün İslam Alemi’nin mübarek Rama-
zan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bütün 
insanlığa barış, mutluluk ve esenlikler 
diliyorum.
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UEFA’nın Galatasaray ve Beşiktaş’ın Juven-
tus ve Chelsea maçlarının tarafsız sahada 
oynanmasına ilişkin kararıyla ilgili olarak 
İstanbul Valiliği’nde düzenlenen toplantıya 
katılan Başbakan Erdoğan, yaptığı açıklama-
da şunları söylüyordu. 

“UEFA kararı, terörizmle mücadelede özel-
likle altını çizdiğimiz uluslararası dayanışma 
ve işbirliği anlayışına maalesef büyük darbe 
vurmuştur. Bu karar sportif bir karar değil, 
siyasi bir karardır. Bu nedenlerle Avrupa 
spor camiasını ve UEFA’yı müstakbel siyasi 
manipülasyonlara açık hale getiren bir ka-
rardır. Daha da vahimi, bu karar uluslararası 
terörün, sesini duyurmak için kullanabile-
ceği ortam ve kararların arasına UEFA’yı da 
katmasına yol açacak bir karardır.”

Futbol Federasyonu başta olmak üzere ku-
lüplerin ortak bir dayanışma ruhu içerisinde 
olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu:

‘Tabi, olayın iki kademesi var. Bildiğiniz gibi 
Galatasaray’ın maçı ayın ikisinde, bir hafta 
sonra Beşiktaş’ın maçı var. Buradaki hukuki 
süreci işletme bakımından Galatasaray’ın 
maalesef süre itibariyle bu süreci işletme 
imkanı yok. Ancak Beşiktaş kulübümüz, 
burada CAS mahkemesine, federasyonumuz 

vasıtasıyla gidiyor. Bu CAS mahkemesi, spor 
tahkim mahkemesi oluyor. Buraya gitmek 
suretiyle bir üst mahkemede, bizdeki anla-
yışıyla bir temyiz mahkemesi gibi, burada 
birinci kademede hakkımızı arayacağız. 
Buradan netice alınır alınmaz, bundan 
sonraki süreci de aynı şekilde sürdürerek 
hukuki süreci sonuna kadar devam ettirme 
kararlılığındayız. Aynı şekilde Galatasaray 
kulübümüz de Pazartesi günü yasal değer-
lendirmelerini ilgili arkadaşlarla yapıp, onlar 
da bu konuda ayrıca bir adımı atacak. Tabi 
burada kulüplerimizin atacakları adımlar, 
Futbol Federasyonu’nun atacağı adımlar ve 
Hükümet olarak bizim atacağımız adımlar 
var. Hiçbir zaman sporun, bir defa siyasi bir 
argüman olarak değerlendirilmesini, kulla-
nılmasını istemiyoruz. Aksine sporu dün-
yada barışın, dayanışmanın bir aracı olarak 
kullanmanın önemli bir argüman olduğuna 
inanıyoruz. Ve biz bütün samimiyetimizle bu 
adımı atacağız.”

“Sporun geçmişinde, uluslararası terör olay-
larının gerçekleştiği diğer ülkelerde bu tür 
yasaklamaların gelmediğinin görüldüğünü” 
vurgulayan Erdoğan, “Hükümet somut ola-
rak ne adım atmayı planlıyor?” sorusu üze-
rine, “şu an Türkiye’nin muhatap olduğu iki 
ülkenin bulunduğunu” belirterek, İtalya ve 
İngiltere Başbakanları, Dışişleri Bakanları ve 

Valilikte UEFA Toplantısı

İstanbul | 28 Kasım 2003
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Ankara Büyükelçileri ile görüşmeler yaptık-
larını söylüyordu. Erdoğan, “Şimdi de önü-
müzde Avrupa Birliği’nin 12 Aralık’ta Brük-
sel zirvesi var. Bu zirvenin gündemine bunu 
taşıyacağız. Orada da bu konuyu görüşeceğiz. 
Ve o güne kadar da bütün belgeleri, bilgileri 
ve delilleriyle birlikte oranın gündeminde 
bunu tartışma niyetindeyiz” diyordu. 

Yunan devlet televizyonunun 3. kanalına (ET 
3) verdiği mülakatta, terörün gelişmiş ülkeler 
dahil tüm ülkelerde var olduğuna dikkati 
çeken Başbakan Erdoğan, terörizmin mevcut 
olmadığı yerin çok az olduğunu, oralarda da 
terör olmasa bile anarşi olduğunu vurgulu-
yordu. Erdoğan, “Bu meseleler insanlığın ge-
lişimiyle birlikte gündeme gelmiş konulardır. 
Hepimiz şimdi bu süreci yaşıyoruz. Yıllardır 
terör sorunuyla karşı karşıya kalan AB ülke-
leri var. Bugün Türkiye’de de, 90’lı yıllarda ol-
duğu gibi, uzun bir aradan sonra maalesef 10 
gün içinde 2 terör saldırısı yaşadık. Terörün 
hedefi bu tür eylemlerle propagandasını yap-
maktır. AB ülkeleri ve Türkiye gibi ortaklık 
müzakeresinin başlamasını bekleyen ülke-
lerle birlikte ortak bir platformla uluslararası 
teröre karşı mücadele edersek galip gelebi-
liriz. Böylece insanlık terör baskısıyla karşı 
karşıya kalmayacaktır. Bugün özellikle AB 
ülkelerinden beklentimiz, aramızda dayanış-
ma olması ve kararlı bir tutum izlemeleridir. 
Ortak mücadelemiz uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde devam etmeli ve aramızda da-
yanışma olmalı” diyordu. 

Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm 
bulunmasına yönelik politikanın yürürlükte 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, hükümetin 
göreve gelmesinden bu yana Nisan ayında 

Güney Kıbrıs ile serbest ticaretin başlaması 
örneği önemli adımlar atıldığını kaydederek, 
şunları söylüyordu: 

“Güney Kıbrıs’la 40 yıl sonra sınırların açıl-
ması, Lefkoşa havaalanının uluslararası alan 
olması, bunlar atılmış önemli adımlardır. 
Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan ara-
sında çifte vergilendirme kalktı. Karşılıklı 
olarak askeri tatbikatlar iptal edildi. Bunlar 
olumlu gelişmelerdir. Bu alandaki ilkemiz 
çözümsüzlüğün çözüm olmadığı şeklindedir. 
Bunu söylerken, tek tarafın çıkarları için her 
şeyi vereceğiz demek istemiyorum. Burada 
her iki taraf da karşılıklı ve samimi biçimde 
birbirine yaklaşmalı ve ortak bir noktada bu-
luşmalı. Bunları Sayın (Yunanistan Başbaka-
nı Kostas) Simitis’e de, Dışişleri Bakanı Sayın 
(Yorgo) Papandreu’ya da söylüyorum. Eğer 
biz karşılıklı olarak ortak bir nokta bulursak, 
sanırım sorunların çözülmemesi için ortada 
bir neden kalmayacak.” 

Erdoğan, “Kıbrıs Kopenhag kriterleri gibi 
siyasi bir kriter değil, ancak bunu bir şart 
olarak karşımıza çıkarıyorlar. Bu, samimi bir 
tutum değil. Biz, bunun siyasi açıdan ahlaki 
olmadığı görüşündeyiz. Biz, Türkiye olarak 
Kopenhag kriterlerine ilişkin olarak gereken-
leri yapıyoruz. Uyum kapsamında yaptıkları-
mızı pratikte de uygulayacağız. Gerekenleri 
bir bir gerçekleştiriyoruz. Ancak bunların 
pratikte uygulanıyor olması müzakerelerin 
başlaması için koşul değildir. Üyelik müzake-
releri sırasında bunların uygulanması koşulu 
var. ‘Bu kriterleri uygularsanız tam üye olur-
sunuz aksi halde olamazsınız’ anlamına gelir. 
Bu konuda Türkiye tüm gereken uygulama-
ları yapacaktır” diye konuşuyordu. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

276

Değerli dostlar... çalışma hayatımızın değerli 
temsilcileri... Hepinize en içten saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyor, Türk-İş’in 19. Olağan 
Genel Kurulu’nun ülkemize, çalışma haya-
tımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri 
olarak demokrasi tarihimizle yaşıt olan 
Türk-İş Kongresinde sizlere hitap etmekten 
duyduğum onuru ifade ederek sözlerime 
başlıyorum. Sevgiyle ve coşkuyla sizleri se-
lamlıyorum. 

3 Kasım seçimlerinin ardından Türkiye 
kararlı ve istikrarlı bir yönetime kavuşmuş, 

milletimize büyük sıkıntılar yaşatmış olan 
kriz şartlarının aşılmasında önemli mesa-
feler alınmıştır. Bugün Türkiye ekonomisi, 
henüz bütün sıkıntılarını üstünden atmış 
olmasa da belli bir dengeye oturmuş, yeni-
den işlemeye, yeniden üretmeye başlamış-
tır. Geriye dönük belki de 30 yıldır bütün 
sendikal toplantıların, kongrelerin en temel 
konusu enflasyon olmuştur. Zira enflasyon 
Toplu Sözleşme düzenini, çalışma barışını, 
dolayısıyla sosyal barışı tehdit eden, çalışma 
hayatını, sendikaları gerilimlerle, çatışmalar-
la özdeşleştiren bir olgudur. 

Türk-Iş 19. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 03 Aralık 2003
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Son zamanlarda memnuniyetle görüyorum 
ki, çalışma hayatı enflasyonu gündeminin bi-
rinci meselesi olmaktan çıkarmaktadır. Hal-
kımızı yıllarca inim inim inleten enflasyon 
büyük bir dirayetle dizginlenmiş, tek rakamlı 
enflasyon hedefleri hayal olmaktan çıkarıl-
mıştır. Aynı pozitif tablo büyüme rakamla-
rında da yaşanmış, ekonomi yönetimindeki 
güven ortamının meyveleri toplanmaya 
başlamıştır. Bu sonuçların sosyal barışa, ça-
lışma barışına büyük katkıları olacağını önü-
müzdeki yıllarda daha çok göreceğiz. Zira, 
bütün göstergeler ekonomimizin yeniden 
nefes almaya başladığını, sağlık kazandığını 
ve yeniden umut veren bir noktaya ulaşmış 
olduğuna işaret ediyor.

Bu tablo takdir edersiniz ki, mutluluk verici 
bir tablodur. Türkiye’nin kara bulutları da-
ğıtmaya başladığını ve yaşanan bazı olumsuz 
hadiselere rağmen “demokratik istikrar” 
içerisinde geleceğe dönük hedeflerine yürü-
mekte olduğunu gösteriyor. Geçmişte hepi-
miz yaşayarak, bedel ödeyerek gördük ki, de-
mokratik istikrar her şeyden daha önemlidir. 
Türkiye, hükümetiyle, parlamentosuyla, sivil 
toplum kuruluşlarıyla bu yoldadır, bu yoldan 
geri adım atmayacaktır. Yurtdışı temasları-
mızda memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, 
kısa zamanda ekonomimizin aldığı bu büyük 
mesafe, dünyada takdirle ve hayranlıkla izle-
nen bir başarı örneği haline gelmiştir. 

Bu tablodan bu ülkenin geleceğine inanan 
herkesin en az bizim kadar gurur duyması 
gerektiğini düşünüyorum. Kuşkusuz bu 
başarıyla gurur duyuyoruz ama bu başarıyı 
sadece kendimize mal etmiyoruz. Çünkü 
Türkiye’nin bu kadar kısa bir zaman içeri-

sinde ayağa kalkmasında; çalışan, üreten ve 
sıkıntılı hayat şartlarına rağmen fedakarca 
ülkesine katkı sağlamaya devam eden mil-
letimiz de en az bizler kadar pay sahibidir. 
Geleceğimiz adına milletimizin çalışan ve 
üreten bütün kesimlerine şükran borcumu-
zu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli dostlar... değerli kardeşlerim…

Sizlerin meselesini kendi meselem olarak 
yüreğimde hissettiğimi bilmenizi isterim. 
Henüz yolun başında sayılırız ve yapacak 
çok işimiz var. Sokaktaki insanımızın, evine 
ekmek götüren işçimizin, yıllar yılı ihmale 
uğrayarak yoksullaşmış toplum kesimleri-
mizin bu iyileşmelerden henüz yeterince pay 
alamamış olduğunun da farkındayız. Bütün 
dengeleri bozulmuş, karar mekanizmaları iş-
lemez olmuş, aksaklıkları kronik hale gelmiş 
bir ekonominin bütün olumsuz şartlarını bu 
kadar kısa bir zamanda olumluya çevirme-
nin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. 

Geçtiğimiz bir yıl içinde ekonomik dengeyi 
sağlamak ve istikrarı tesis etmek adına sıkı 
mali politikalar izlemek durumundaydık. 
Belli ölçülerde bu yıl içerisinde de dengeli ve 
dikkatli biçimde ilerlemeye devam edeceğiz. 
Ancak ekonomimizin arızaları giderildikçe, 
hastalıkları iyileştirildikçe geniş halk ke-
simleri de yavaş yavaş hayatlarında olumlu 
değişmeler olduğunu daha fazla görmeye 
başlayacaklardır. Göreve geldiğimiz günden 
beri yoksulluğun sıkıntısını çeken geniş halk 
kesimlerine bir ölçüde destek sağlayacak pek 
çok sosyal ve ekonomik projeler başlattık, yü-
rüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. İlgili 
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arkadaşlarımız bunları zaman zaman kamuo-
yuyla paylaşıyorlar.

Eğer bu projeler yakından incelenirse bu zor 
zamanların atlatılmasında devletimizin şef-
kat elinin geniş halk kesimlerine uzanmaya, 
imkanlar çerçevesinde onların dertlerine 
derman olmaya başladığı görülecektir. Hu-
zurlarınızda açıkça ifade ediyorum; hükümet 
olarak en birinci önceliğimiz insanımızın 
karnını doyurmak, yüzünü güldürmektir. Bu 
konuda çok kısa zaman içerisinde çok büyük 
mesafeler almaya başladığımıza inşallah sizler 
de şahit olacaksınız.

Değerli arkadaşlar...

Birçok zeminde ifade ettiğim bir gerçeği sizler-
le de paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin birik-
miş meseleleri birbiriyle bağlantılıdır. Üretim, 
rekabet, verimlilik demokrasiyle doğrudan il-
gilidir. Ülkenin dışarıdaki itibarı içeride sosyal 
barışın korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Eme-
ğin ve emekçinin hakkının korunması ülke-
deki adaletle doğrudan ilgilidir. Bu bütünlük 
içinde ülkenin öncelikli sorunlarını çözmeye 
çabasındayız. Sivil toplum kuruluşlarımızla 
bir arada olmaya azami özen gösteriyoruz. 

Bu bir iddia değil, gerçektir. Şahitlerimiz de 
Türk-İş yöneticileridir. Zira biz tek sesli bir 
demokrasi olmayacağına inanıyoruz. Şunu 
açık yüreklilikle itiraf edelim ki, hepimiz 
tek tek farklı insani öykülere sahibiz. Bir 
zamanlar kendi sesimizi duyurabilmek için 
başkasının sesini bastırma çabasına girmiş 
olabiliriz. Ama, yaşadığımız tecrübeler artık 
sadece kendi sesimize kulak verilmesini iste-
yerek muradımıza eremeyeceğimizi gösterdi. 

Öyleyse, demokrasiyi bütünlüğün ortak sesi 
olarak kabul etmeliyiz. Çözüm önerilerimizde 
müşterek akla, müşterek vicdana seslenmek 
durumundayız.

Bu nedenledir ki, yakın zamanlara kadar et-
rafımızda kol gezen yolsuzluk ekonomisinin 
bütün izlerini, bütün kalıntılarını ekonomik 
hayatımızdan kazımak zorundayız. Artık yol-
suzluğa geçit vermeyecek, ahlaki çürümeye 
imkan tanımayacak, sosyal taraflar arasında 
uçurumu derinleştirmeyecek bir düzen inşa 
etmek zorundayız. Artık devletin malını 
bitmez tükenmez deniz bilen, devletin malı 
adeta milletin malı değilmiş gibi her türlü hor-
tumculuğu kendinde hak olarak gören sülük-
lere geçit vermemeliyiz. Artık, üretim yerine 
soygunla varlık sahibi olan ve elde ettiği güçle 
toplumu, yönetimi tehdit eden haydutlar çık-
masın bu toplumun içinden.

Mücadelemiz budur. Kesinlikle hiçbir politik 
bir mülahaza ile söylemiyorum ama adalet 
ve kalkınma kavramlarına ısrarla vurgu yap-
mamızın nedeni budur. İsraf ekonomisi ca-
nımıza, malımıza, çocuklarımızın geleceğine 
kastetmiştir. Siyaseti, yani yönetim iradesini 
çürüten, devlet ile vatandaş arasındaki bağı 
zayıflatan, toplumu güçsüz ve takatsiz bırakan 
adaletsizliklere karşı el ele vermek zorunda-
yız. Gelir dağılımı adaletsizliğini de, bölgesel 
adaletsizliği de, sendikal hareketin önündeki 
engellerin kaldırılmasını da alın teriyle, ada-
letle, üretimle aşacağız. 

Değerli dostlar…

Başbakanlığım süresince özel sektöre ve dev-
let sektörüne ait katıldığım bütün açılışlarda 
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bir hususun altını çizdim. Özellikle Türk özel 
sektör temsilcilerinin dikkatini bir noktaya 
çekmeye çalıştım ve herkesi özeleştiriye ça-
ğırdım. Ekonomik politikalar sosyal politika-
lardan bağımsız olarak ele alınamaz. Rakam-
lardan ve istatistiklerden ibaret, toplumsuz 
ve insansız bir ekonomi politika olamaz. Do-
laysıyla Türkiye’nin uzun yıllardır tartıştığı 
kalkınma hedefi toplumsal dinamiklerin çok 
iyi görülmesiyle mümkündür.

Hepimiz bu ülke için ne kadar katma değer 
ürettiğimizi kendimiz hesaplamak zorunda-
yız. Özelleştirmeden, ihracata, yeni yatırım 
alanlarından yeni istihdam kapılarının 
açılmasına kadar bütün alanlara toplumun 
penceresinden bakmak zorundayız. Biz bu 
düşüncelerimizi dile getirdiğimiz zaman 
bazı yazarlar AK Parti solcu bir parti diyorlar. 
Burada terminoloji ile ilgili bir tartışmayı 
açacak değilim. Lakin, semboller üzerinden 
siyaset yapma zamanının geride kaldığını, 
hepimizin aynı hedefe kilitlenmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Siyaset artık söylemden, 
slogandan kurtulmalı ve icraat ile toplumun 
önüne çıkmalıdır. Ne yaptınız sorusuna cevap 
verilmelidir.

Değerli dostlarım…

Çalışma hayatıyla ilgili hükümetimizin attığı 
adımları biliyorsunuz. Dolayısıyla ayrıntılara 
giremeyeceğim. Çalışma hayatında huzuru 
bozan, devlete güvensizliği doğuran, sendi-
kalarla hükümetler arasında artık çözülemez 
bir mesele haline gelen Zorunlu Tasarrufları 
ödemeye başladık. Çalışma hayatının ILO ve 
AB normları ile uyumlu hale getirilmesi için 
4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Sosyal sigortalar Kurumu, Türkiye iş Kuru-
mu, Bağ Kur Kanununda değişiklik ve Sosyal 
güvenlik kurumu kanunları çıkarılmıştır. Yıl-
lardır tartışılan Ekonomik ve Sosyal Konsey 
etkin bir hale getirilmiş ve ilk defa periyodik 
toplantılarını düzenlenmeye başlamıştır.

Son olarak düzenlediğimiz Ekonomik Sosyal 
Konseyde işçi tarafı bir öneri getirdi. Dendi 
ki; “ bu Konseyde hükümetin ağırlığı fazla.” 
Geçmiş hükümetler döneminde bu mesele-
nin uzun uzun tartışıldığını bilmeme rağmen 
o toplantıda sözü hiç uzatmadan “ nasıl isti-
yorsanız, nasıl olması gerekiyorsa, biz hükü-
metin Konseydeki ağırlığını azaltırız” dedim. 
Hiçbir tartışma yaşanmadan, bir cümle ile 
orada bağladık. Bizim iş görme biçimimiz 
budur. Sonuca gitmek, halkımızla birlikte 
üzüm yemek istiyoruz, bitmez tükenmez tar-
tışmalarla zaman kaybetmek istemiyoruz. Biz 
size güveniyoruz, siz de lütfen bize güvenin. 
Biz bu ülkenin, bu halkın hükümetiyiz. Sizler 
de bu ülkenin imarı için emeğinizi ortaya 
koyuyorsunuz. Bizim için “öteki” yoktur, sizin 
için de “öteki” olmasın. Bu anlayış gereği sivil 
toplum örgütlerimizin sesine kulak veriyor, 
her fırsatta birlikte olmaya azami derecede 
özen gösteriyoruz. 

Değerli dostlar…

Sözlerimi bağlarken hepinizi en içten duygu-
larla selamlıyorum. Türk-İş Kongresinin Türk 
Çalışma hayatına yön verecek, yol gösterecek 
mesajlar vermesini ve sonuçlar doğurmasını 
diliyorum. Bu kongre, çalışma hayatının bü-
tün taraflarına hayırlı olsun. 
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MKYK’nın değerli üyeleri… basınımızın 
değerli temsilcileri… Sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Partimiz 
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Büyük 
Kongre’den sonra 2. olağan toplantısını 
yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmak-
tadır. MKYK bugünkü toplantısında ağır-
lıklı olarak önümüzdeki yerel yönetimler-
le ilgili yapılacak işleri, ortaya konulacak 
etkinlikleri, alınması gereken kararları 
görüşüp karara bağlamanın yanında gün-
demdeki diğer maddeleri görüşecektir. Bu 
toplantı partimize ve milletimize hayırlı 
olsun.

Değerli arkadaşlar…

Birkaç saat önce Hak-İş Konfederas-
yonu’nun Genel Kurulu’nda yaptığım 
konuşmada bir hususun altını çizerek; “3 
Kasımda milletimizin yaptığı tasfiye hala 
devam ediyor” demiştim. Gördüğünüz 
gibi, siyaset üretemeyenler, halka yaslan-
mayanlar 3 Kasım’ın üzerinden 13 ay geç-
tiği halde güz yaprakları gibi dökülmeye 
devam ediyorlar. Hele bazıları, geçen bun-
ca zamana rağmen yaşadıkları şokun etki-
siyle enkaz altında kaldıklarının farkında 

bile değiller. Hala, 3 Kasım öncesinin sığ, 
çatışmacı, düzeysiz, kararlamaya yönelik 
siyaset anlayışından medet umuyorlar. 
Sahaya taş atarak bizi kendi alanlarına 
çekmek istiyorlar. Hatta 1970’li MC yılla-
rından kalma gerilimci siyaset anlayışıyla 
çamur güreşini siyaset olarak algılıyorlar.

Biz onlarla aynı kulvarda değiliz ve aynı 
dili konuşmuyoruz ama, iftiralarını da 
cevapsız bırakacak değiliz. Zira, 3 Kasım 
seçimleriyle milletimiz çamur siyasetini 
tasfiye etmiş ve Türkiye topraklarından 
söküp atmıştır. Milletimizin bu sağduyu-
sunu, bu tarihi kararını görmezden gelen, 
analiz kabiliyetinden yoksun kimi siyaset-
çiler o eski bataklıkta çırpındıkça batıyor-
lar. Bu çırpınışın ve çamura bulanmanın 
tek farkında olmayan ise kendileridir.

Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyo-
rum. 3 Kasım seçimleriyle halkımız, köh-
nemiş, karalamaya, iftiraya, asılsız isnada, 
halka tepeden bakma anlayışına, kişisel 
çıkarlarını toplumun çıkarlarından öne 
alma alışkanlığına, milletin ve devletin 
malını ve imkanlarını gaspa ve hortumcu-
luğa dayanan siyaset anlayışını tedavülden 

AK Parti MKYK Toplantısı Öncesi 
Basın Açıklaması

Ankara | 05 Aralık 2003
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kaldırmış ve inşallah bir daha dönmemek 
üzere tarihin sayfalarına göndermiştir.

Ancak, dün 1970 model bir siyasetçi orta-
ya çıkarak, son günlerde yasadığımız terör 
eylemlerini bahane ederek, şahsımla ilgili 
tamamen asılsız, tamamen iftira dolu, hiç-
bir dayanağı ve inandırıcılığı bulunmayan 
beyanlarda bulunmuştur. Böylelikle bu 
zat, sadece bize iftira etmekle kalmamış 
milletimize ve milletimizin tüm değerleri-
ne de hakaret etmiştir. Bu seviyesiz siyaset 
tacizlerine ilk ve son kez cevap veriyorum. 
Şahsımla ilgili iftiralar kelimenin tam 
karşılığıyla bir hezeyandır. 1970’li yılların 
çatışmadan beslenen siyaset tarzından kal-
ma bir hezeyan... Hiçbir delil, bu derece fik-
ri sabit bir insanın kanaatini değiştiremez. 
Bu aşağılık iftira sahiplerini milletimizin 
şaşmaz vicdanıyla baş başa bırakıyorum. 

Bu siyaset biçimi, korku ve gerilim üre-
terek, tarih ve toplum önünde “silgi gibi 
silinen” bir siyasi partinin, CHP’nin siyaset 
yapma biçimidir. Bu zaman dışı, marazi 
siyaset biçimini milletimiz bütün kalıntı-
larıyla tarihin çöplüğüne atacaktır. Bu, bir 
tükenişin, söyleyecek sözü olmayan demo-
de bir zihniyetin saldırganlığıdır. Tabii ki, 
bunlara deli saçması diye geçmeyeceğiz. 
Müfteriler, Türk adaletinin önünde bu ifti-
raların hesabını vereceklerdir. 

Değerli arkadaşlar…

Milletimiz, menfur terör saldırıları karşı-
sında, teröre en anlamlı cevap sadedinde, 
yurtiçinde ve yurtdışında son derecede 
manidar bir birlik ve beraberlik mesajı 

vermiştir. Türkiye’de siyaset yapanların 
milletin bu vakarını ve olgunluğunu iyi 
kavraması gerekir. İşte bu, millet olma 
bilincidir. Dolayısıyla, bu milletin hu-
zuruna çıkan siyasetçilerin iftira yerine 
siyaset üretmeleri gerekir. Halkın birlik 
ve beraberliğini kıskanmışçasına, provo-
katif iftiralarla siyaset devri CHP için de 
kapanmıştır. Muhalefet Partisi terör olay-
larını, üstelik haksız ve hoyrat bir şekilde 
iç politika malzemesi yaparak sanki teröre 
müteşekkir bir tablo ortaya koymaktadır. 
Bir anlamda kendilerinden beklenebilecek 
bir üslup sergilemişlerdir. Zira söyleyebile-
cekleri bir çift söz, muhalefet edebilecekle-
ri bir zemin kalmamıştır. Dağarcıkları da 
yeni politikalar üretmeye yetmediği için 
saldırganlıkla siyaset zemininde kalmaya 
çalışmaktadırlar.

Bir kez daha ifade edeyim, o zemin çürük-
tür ve çürük malzemenizle orada otura-
mazsınız. Her şey milletimizin gözü önün-
de oluyor. Anlaşılan o ki, 3 Kasım süreci 
CHP için hala devam ediyor ve bu partide 
de yeni bir yıkım bekleniyor. Şunu şimdi-
den söyleyebilirim ki bu deprem 28 Mart 
2004 tarihinde sona erecektir. 28 Mart 
2004’te yapılacak Yerel Yönetim seçim-
leriyle taşlar yerine oturacak ve Türkiye 
siyaseti de tam bir istikrara kavuşacaktır. 
Bu duygularla hepinizi tekrar selamlıyor, 
çalışmalarınızda başarılı olmanızı diliyo-
rum.
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Değerli dostlarım… değerli misafirler… 
Hak-İş Kongresinin değerli mensupları… 
çalışma hayatımızın değerli temsilcileri... 
Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyor, Hak-İş Olağan Genel Kurulu’nun 
ülkemize, çalışma hayatımıza hayırlı olma-
sını diliyorum. Hak-İş Kongresinde sizlere 
hitap etmekten duyduğum onuru ifade 
ederek sözlerime başlıyor, sizleri ve temsil 
ettiğiniz büyük kitleyi saygıyla selamlıyo-
rum.

Bildiğiniz gibi Türkiye 3 Kasım seçimleriy-
le birlikte güven ve istikrar yoluna girmiş-
tir. Ülke gündeminin tek belirleyicisi olan 

“ekonomik kriz”, iktidarımızla birlikte ye-
rini güvene, istikrara, üretime ve rekabete 
bırakmıştır. “Ekonomik kriz, acaba sosyal 
krizi tetikler mi? Büyük krizin artçı sar-
sıntıları yeni sosyal yaralar açar mı? “Tür-
kiye Arjantin olur mu” endişe ve korkusu 
yerini umutların yükselişine bırakmıştır. 
Türkiye, ekonomiden demokrasiye, insan 
hak ve hürriyetlerinden bütün üretim 
alanlarına kadar her alanda ağırlıkların-
dan, ayıplarından kurtulmaya başlamıştır. 

Bugün Türkiye ekonomisi, henüz bütün 
sıkıntıları üstünden atmış olmasa da belli 
bir dengeye oturmuş, yeniden işlemeye, 

Hak-Iş 10. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 05 Aralık 2003
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yeniden üretmeye başlamıştır. Sorarım 
size, 30 yıldır bütün sendikal toplantıları-
nızın, bütün kongrelerin en temel konusu 
enflasyon değil miydi? Yüzde yüz sınırın-
daki enflasyon Toplu Sözleşme düzenini 
mahvetmiyor muydu? Masanın iki tarafın-
daki işçi ve işveren geleceğini göremeden 
nasıl sözleşme imzalayabilir ki? Yıllarca 
çalışma hayatını bir çatışma alanı hali-
ne getiren, sendikal hak ve özgürlükleri 
işçilere çok gören anlayış enflasyondan 
beslenmiyor muydu? Bütün bu soruların 
cevabını en iyi sizler biliyorsunuz.

Değerli dostlarım…

Evet, bataklığı kurutmadan bir şey yapı-
lamayacağını bilerek Türkiye’nin emane-
tini omuzladık. Bunun için piyasalarda 
haksız rekabetin, adaletsizliğin, para ile 
para kazanmanın, hortumculuğun çanı-
na ot tıkamak için enflasyon haydudunu 
durdurduk. Zira sosyal barışın önündeki 
en büyük engel, insanları üretimden ve 
yatırımdan vazgeçiren, üretmeden kazan-
ma yoluna sevk eden, dolaysıyla en büyük 
yolsuzluk kalemi olan enflasyon durdurul-
muştur. Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık 
enflasyonu bizde aylık enflasyon olarak 
açıklanıyordu. 

Son zamanlarda memnuniyetle görü-
yorum ki, çalışma hayatı enf lasyonu 
gündeminin birinci meselesi olmaktan 
çıkarmaktadır. Artık tek rakamlı enflasyon 
hedefleri hayal olmaktan çıkmıştır ve Tür-
kiye AB standartlarına yaklaşmıştır. Aynı 
tablo büyüme rakamlarında da yaşanıyor 
ve toplum olarak güvenin meyvelerini top-

lanmaya başlıyoruz. Bu sonuçların sosyal 
barışa, çalışma barışına ne kadar büyük 
katkılar getireceğini 2004 yılında çok 
daha net olarak göreceğiz. Bu tablo takdir 
edersiniz ki, mutluluk verici bir tablodur. 
Kara bulutlar dağılmaya başlamıştır ama 
kuşkusuz daha almamız gereken çok me-
safe vardır. 

Altını çizerek söylüyorum, bu başarı, bu 
bereket demokratik istikrarın ürünüdür. 
Bu başarıya balta vurmak isteyenler ken-
di dizlerini baltalamış olurlar. Türkiye’yi 
geriye döndürmek isteyenler 3 Kasım’da 
tasfiye olmuşlardır. Aradan 13 ay geçtiği 
halde 3 Kasım süreci devam ediyor ve 
siyasi rakiplerimiz dökülmeye, milletin 
sahnesinden çekilmeye devam ediyorlar. 
Ne yazık ki, gök kubbe altında hoş bir seda 
bırakamadan sahneden çekiliyorlar. Daha 
da sahneden çekilecek olanlar var. Onla-
rın kim olduklarını biliyorsunuz ve kar 
gibi erimelerine şahit oluyorsunuz. Zira 
Türkiye’nin her alanda yenilenmesi gere-
kiyor. Bu yüzden diyorum ki, “demokratik 
istikrar” sürecinin gelişmesi her şeyden 
daha önemlidir. Türkiye, hükümetiyle, 
parlamentosuyla, sivil toplum kuruluş-
larıyla bu yoldadır, bu yoldan geri dönüş 
yoktur. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin itibarı artıyor, onur duyulacak 
mesafeler alıyoruz. Bu ülkenin geleceğine 
inanan herkesin en az bizim kadar onur 
duyması gerektiğini düşünüyorum. Kuş-
kusuz bu başarı siz çalışanların alın-teriyle 
elde ettiğimiz bir başarıdır. Türkiye’nin bu 
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kadar kısa bir zamanda ayağa kalkmasın-
da; çalışan, üreten ve sıkıntıları paylaşan 
milletimiz en az bizim kadar hisse sahibi-
dir. Milletimizin çalışan ve üreten bütün 
kesimlerine şükran borcumuzu huzur-
larınızda ifade etmek istiyorum. Üretim 
yapan, yatırım yapan, iş kapısı açan iş 
adamlarımızın heyecanlarına ülkem adına 
ortak olmaya çalıştım. Bütün zeminlerde 
bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesin 
başımızın üstünde yeri olduğunu söyle-
dim.

Burada bir kez daha tekrarlıyorum. Bu 
ülke, sizin alın-terinizle, sizin emekleriniz-
le kurtulacaktır. Dolayısıyla, bu ülkenin 
üreticileri, emektarları olarak sizleri baş 
tacı kabul ediyoruz. Sizlerin meselesi be-
nim meselemdir. Huzurlarınıza gelirken 
çalışanlarımız için gönlümüzden geçeni 
tam olarak hayata geçiremediğimizi dü-
şündüm. Ama sizler de biliyorsunuz nasıl 
bir Türkiye devraldığımızı. Yolun başında-
yız ve yapacak çok işimiz var. Şundan emin 
olun ki, emeğini ortaya koyan işçimizin, 
yıllar yılı ihmale uğrayarak yoksullaşmış 
toplum kesimlerimizin bu iyileşmelerden 
henüz yeterince pay alamamış olduğunun 
farkındayız.

Bütün olumsuz şartları bu kadar zamanda 
olumluya çevirmenin ne kadar zor olduğu-
nu biliyorsunuz. Geçtiğimiz bir yıl içinde 
ekonomik dengeyi sağlamak ve istikrarı 
tesis etmek adına sıkı mali politikalar 
izlemek durumundaydık. Belli ölçülerde 
bir süre daha dengeli ve dikkatli biçimde 
ilerlemeye devam edeceğiz. Ekonomi-
mizin arızaları giderildikçe, hastalıklar 

şifa buldukça çalışanlarımız emeklerinin 
karşılığını alacaklardır. Göreve geldiğimiz 
günden beri yoksulluğun sıkıntısını çeken 
geniş halk kesimlerine bir ölçüde destek 
sağlayacak pek çok sosyal ve ekonomik 
projeler başlattık, yürüttük, yürütmeye de 
devam ediyoruz.

Bu projeler yakından incelenirse bu zor 
zamanların atlatılmasında devletimi-
zin şefkat elinin geniş halk kesimlerine 
uzanmaya, imkanlar çerçevesinde onla-
rın dertlerine derman olmaya başladığı 
görülecektir. Hükümet olarak en birinci 
önceliğimiz yoksullukla mücadeledir. Bu 
yüzden istihdam kapısı açan herkesin da-
vetine icabet ediyoruz. Bu konuda çok kısa 
zaman içerisinde çok büyük mesafeler al-
maya başladığımıza inşallah sizler de şahit 
olacaksınız.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin meseleleri birbiriyle bağlantılı 
olduğu için hepimize düşen sorumluluk-
lar var. Sakın hiç kimse Ankara’da saat gibi 
işleyen bir hükümet ve parlamento var 
diye kendi sorumluğundan geri durmasın. 
Biz, halkın denetimine, sorgulamasına, 
eleştiri ve uyarılarına açık olduğumuzu 
söylüyoruz ama, bunu denetleyecek olan 
sizlersiniz. Yani, millet sizsiniz. Demok-
ratik mekanizmaları açık ve işler hale ge-
tirecek olan sizlerisiniz. Üretim, rekabet, 
verimlilik işleyen demokrasiyle mümkün-
dür. Türkiye’nin itibarının yükselmesi, 
üretime ve sosyal barışa yapacağınız katkı-
larla mümkündür. 
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Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarımızla 
bir arada olmaya azami özen gösteriyoruz. 
Zira biz başkasının sesini kısan, otoriter, 
tek sesli bir demokrasi olmayacağına ina-
nıyoruz. Bu yüzden birbirimize daha çok 
kulak vermemiz gerektiğini, sevgi, kar-
deşlik ortamını genişletmemiz gerektiğini 
söylüyoruz. Türkiye sevdamız, Türkiye 
aşkımız hepimizin güç birliğini gerektir-
diği içindir ki, demokrasiyi bütünlüğün 
ortak sesi olarak kabul etmeliyiz. Yalnızca 
eleştirmekle, itiraz etmekle kalmamalı çö-
züme mutlaka ortak olmalıyız.

Değerli arkadaşlar…

Yolsuzluk ekonomisinin bütün kalıntı-
larını hayatımızdan silmek zorundayız. 
Yıllarca gasp edilen milletin hakkını hor-
tumculardan, sülüklerden tahsil etmek 
zorundayız. Adalet ve hakkaniyet odur ki; 
toplumsal çürümenin sorumlularının he-
sap vermesini gerektirir. Artık yolsuzluğa 
geçit vermeyecek, yönetimde çürümeye 
imkan tanımayacak, sosyal taraflar arasın-
da uçurumu derinleştirmeyecek bir sistem 
inşa etmek zorundayız. Mücadelemiz bu-
dur. Bu millete borcumuz budur. Adalet 
ve kalkınma kavramlarına ısrarla vurgu 
yapmamızın nedeni budur. 

İsraf ekonomisi canımıza, malımıza, ço-
cuklarımızın geleceğine kastetmiştir. Siya-
seti, yani yönetim iradesini çürüten, devlet 
ile vatandaş arasındaki bağı zayıf latan, 
toplumu güçsüz ve takatsiz bırakan adalet-
sizliklere karşı el ele vermek zorundayız. 
Gelir dağılımı adaletsizliğini de, bölgesel 
adaletsizliği de, sendikal hareketin önün-

deki engellerin kaldırılmasını da alın teriy-
le, adaletle, üretimle aşacağız. 

Değerli dostlar…

Hepimiz özeleştirimizi yaparak, bu ülke 
için ne kadar katma değer ürettiğimizi 
hesap etmek durumundayız. Ekonomik 
politikalar sosyal politikalardan bağımsız 
olarak ele alınamaz. Rakamlardan ve ista-
tistiklerden ibaret, toplumsuz ve insansız 
bir ekonomi politika olamaz. Dolaysıyla 
Türkiye’nin yıllardır tartıştığı kalkınma 
hedefi toplumsal dinamiklerin çok iyi gö-
rülmesiyle mümkündür. Özelleştirmeden, 
ihracata, yeni yatırım alanlarından yeni 
istihdam kapılarının açılmasına kadar 
bütün alanlara toplumun penceresinden 
bakmak zorundayız. 

Sendikacılık ta bir tür siyaset olduğu için 
söylüyorum. Siyaset artık söylemden, slo-
gandan kurtulmalı ve icraat ile toplumun 
önüne çıkmalıdır. Hepimiz toplumun 
değişen talepleri doğrultusunda siyasetin 
üretilmesine katkıda bulunmalıyız. Görü-
yorsunuz, Türkiye’de siyaset üretemeyen-
ler, çamura yatarak siyaset yaptıklarını 
sanıyorlar ama yaptıkları siyaset değildir. 
Geçmişte çamura oturanlar şimdi çamura 
yatıyorlar ve başarılarımızı nasıl gölgele-
yebileceklerini bilemiyorlar. Herkes bilsin 
ki, buna muktedir olamayacaklar. Çünkü 
vatandaş onları notunu vermiştir. 

Değerli Hak-İş topluluğu…

Çalışma hayatıyla ilgili hükümetimizin 
attığı adımları biliyorsunuz. Çalışma ha-
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yatında huzuru bozan, devlete güvensiz-
liği doğuran, sendikalarla hükümetler 
arasında artık çözülemez bir mesele 
haline gelen Zorunlu Tasarruf konusu-
nu çözdük. Çalışma hayatının ILO ve AB 
normları ile uyumlu hale getirilmesi için 
4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiş-
tir. Sosyal sigortalar Kurumu, Türkiye iş 
Kurumu, Bağ Kur Kanununda değişiklik 
ve Sosyal güvenlik kurumu kanunları çı-
karılmıştır. Yıllardır tartışılan Ekonomik 
ve Sosyal Konsey etkin bir hale getirilmiş 
ve ilk defa periyodik toplantılarını dü-
zenlenmeye başlamıştır. Yıllarca tartışı-
lan ve toplanamayan Ekonomik ve Sosyal 
Konsey tam anlamıyla sivil bir platform 
haline getirilmiştir. Burada taraf lar öz-
gürce düşüncelerini, eleştirilerini dile ge-
tirmektedir. Çünkü bizim yönetim anla-
yışımıza göre bütün taraflar Türkiye’nin 
menfaatleri, toplumun refahı hedefine 
kilitlenmiştir. 

Herkes doğal olarak kendi haklarını ge-
nişletme çabası içinde olacak ama bu hak 
mücadelesi bir çatışma alanı değil bir 
uzlaşma zemininde olacaktır. Uzlaşmacı 
demokratik anlayışımız gereği iş görme 
biçimimiz, sivil topluma, sendikalara ve 
öteki talep kurumlarına bakışımız budur. 
Bitmez tükenmez tartışmalarla zaman 
kaybetmek istemiyor, üretmek ve üretti-
ğinin karşılığını almak istiyoruz. Biz size 
güveniyoruz, siz de lütfen bize güvenin. 
Biz bu ülkenin, bu halkın hükümetiyiz. 
Sizler de bu ülkenin imarı için emeğinizi 
ortaya koyuyorsunuz. Bizim için “öteki” 
yoktur, sizin için de “öteki” olmasın. Bu 
anlayış gereği sivil toplum örgütleri-

mizin sesine kulak veriyor, her fırsatta 
birlikte olmaya azami derecede özen gös-
teriyoruz. 

Değerli dostlar…

Sözlerimi bağlarken hepinizi en içten 
duygularla selamlıyorum. Hak-İş Kongre-
sinin Türk Çalışma hayatına yön verecek, 
yol gösterecek mesajlar vermesini ve 
sonuçlar doğurmasını diliyorum. Hak-İş 
Kongresi, Hak-İş topluluğuna çalışma 
hayatının bütün taraflarına hayırlı olsun. 
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Değerli kongre üyeleri… değerli misafir-
ler… değerli basın mensuplarımız… Sizleri 
saygıyla selamlarken TÜRSAB Kongresi-
nin turizm sektörümüz başta olmak üzere 
bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum.

TÜRSAB’ı öteden beri Türkiye’nin dün-
yaya açılan kapısı olarak gördüğümü, 
dolayısıyla TÜRSAB’ın Türkiye’nin dünya 
ile bütünleşmesinde ray döşeyen bir rolü 
olduğunu düşünüyor, önemsiyorum. Dün-
ya piyasalarıyla entegrasyonda, kültürel 
alışverişin hızlanmasında Turizm sektörü-
nün öncü ve stratejik bir sektör olduğunu 

biliyoruz. Dünyanın en saygın birlikle-
rinden olan TÜRSAB’ın bütün üyeleriyle 
bu hedef doğrultusundaki öncü rolü ve 
başarıları ülkemizin ufku için son derece 
önemlidir. İnanıyorum ki, bu kongreden 
de Türkiye’nin ufkunu açacak yol gösterici 
kararlar alınacaktır. 

Değerli dostlarım…

Türkiye, büyük bir atılım seferberliğine 
girmiş bulunuyor. Bütün ekonomik sektör-
lerdeki canlanma ve dinamizm ülkemizin 
geleceği adına hepimizi heyecanlandırı-
yor. Türkiye artık eski Türkiye değildir 

TÜRSAB Kongresi

İstanbul | 06 Aralık 2003
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ve eski günlere bir daha dönmeyecektir. 
“Demokratik istikrar”ın piyasalara, eko-
nomiye olumlu yansıması ve Türkiye’nin 
dünyada her geçen gün özgül ağırlığına 
denk bir büyüme seyrine girmesi, itibarını 
artırması ülkemize olan ilgiyi bütün dün-
yada artırıyor. 

Bizler, hükümet olarak ülkenin bütün 
meselelerini eş zamanlı olarak ele alıyor 
ve yılların ihmal ettiği zaaflarımızı telafi 
etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden iktidar 
olarak bütün zeminlerde, üretime, yatırı-
ma, rekabete ve kaliteye vurgu yapıyoruz. 
Türkiye, sahip olduğu zengin imkanlarla 
kendi gücünü topluyor ve dünya ile bü-
tünleşmesine hız kazandırıyor. İhracattan, 
turizme Cumhuriyet tarihinin rekorlarını 
kırıyoruz. Dönemsel sorunları kolaylıkla 
aşıyor, hiçbir panik yaşamadan, hiçbir te-
reddüde düşmeden dünya ile bütünleşme 
yolunda hızla yürümeye devam ediyoruz.

Bakınız İstanbul’da yaşanan saldırılardan 
sonra vatandaşlarına seyahat uyarısında 
bulunan İngiltere bir kaç gün içinde se-
yahat uyarısını kaldırdığını açıklamış ve 
Dışişleri bakanıma bildirmiştir. Bu doğru 
yaklaşımın benzer tavırlar içine giren öte-
ki Avrupa ülkelerine de örnek olacağına 
inanıyorum. 

Değerli dostlar…

Türkiye alabildiğine zengin imkanlarına 
rağmen, kendi potansiyeline sahip çı-
kamamış bir ülkedir. Dünya medeniyet 
tarihinde Türkiye coğrafyasının merkezi 
derecedeki önemini kavramadan bu ülke-

nin hangi zenginliklere ve imkanlara sahip 
olduğunu idrak edemeyiz. İstanbul başta 
olmak üzere bu kadar büyük bir dünya me-
deniyet müzesine sahip olabilen kaç ülke 
vardır yeryüzünde? Turizmin kültür, de-
niz, güneş, tabiat, iklim, güven ve güvenlik 
unsurları başta olmak üzere Türkiye kadar 
zengin kaç ülke sayabilirsiniz?

 Ne yazık ki, Türkiye uzun yıllar dünya-
ya kapalı olarak yaşamış olmanın, kendi 
mirasının, zengin imkanlarının farkına 
varamamış olmanın acısını hala çekiyor. 
Şimdi, her alanda bu gecikmenin telafisi-
ne çalışıyoruz. Kalkınmanın, gelişmenin 
temel ölçüsü dünyaya açık olmaktır. Bu 
yüzden yönetimlerin zihniyet dünyası, 
dünyayı nasıl algıladığı, dünya ve ülke ta-
savvuru büyük önem kazanıyor. Nasıl bir 
ülke tasavvur ediyorsanız ülkenizi dünya-
ya öyle tanıtıyorsunuz. 

Ülkelerin dünya ile bütünleşmesinde özel 
sektörün devletlerin önünde gittiğini en 
iyi Turizm sektöründe görüyoruz. Turizm, 
maliyeti en düşük, getirisi en yüksek sek-
törlerin başında geliyor. Türkiye, turizm 
sektöründen şu anda 10 milyar dolar civa-
rında bir gelir elde etmektedir. Sizlerin çok 
iyi bildiği gibi bu oran Türkiye’nin potan-
siyelinin çok altındadır. Hedefimiz, turizm 
gelirlerini önümüzdeki ilk beş yılda 30 
milyar dolara çıkarmak, önümüzdeki on 
yılda da 60 milyar dolara çıkarmaktır. Bu 
hedef, bugünden büyük görünebilir ama, 
Türkiye’nin yıldızı göreceksiniz çok daha 
parlayacak ve bir gün Türkiye bu hedefleri 
de geride bırakacaktır. Tıpkı bir yıl önceki 
faiz ve enflasyon oranları ile bugünkü ra-
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kamlar arasındaki fark gibi Türkiye için 
Turizm sektöründe de hayal edilemeyeni 
gerçekleştireceğiz. 

TÜRSAB’ın, Bakanlığımızın bütün verileri 
de göstermektedir ki, Türkiye uluslararası 
bir destinasyon olarak turist sayısında ve 
gelirinde dünya ortalamalarının üzerinde 
büyüyecektir. Turizm sektörü sadece eko-
nomik değer üretmeyle sınırlı değil istih-
dam üretmede ve sosyal kalkınmada da 
öncü bir sektör olarak gelişmektedir. Dola-
yısıyla sektörde ürün çeşitliliğinin tüketici 
tercihleri doğrultusunda kış, dağ, yayla, 
nehir, termal, sağlık, inanç, yat, kongre ve 
fuar turizmi açısından bütün ülke sathın-
da gelişmesini öngörüyoruz. 

Hükümetimiz ve Bakanlığımız gelecek 
için büyük yatırımlar yaparak sektörün 
ihtiyaç duyduğu kurumsal ve yasal alt-
yapının hazırlanmasında üzerine düşeni 
yapmaktadır, yapacaktır. Hükümetimi-
zin ve bakanlığımızın perspektifi turizm 
yatırımlarında bir hamle yapmak ve bir 
yatırım seferberliği ilan etmektir. Büyük 
rüyalarımız için hükümetimizin iradesi 
bütünüyle yanınızdadır. 

Değerli dostlarım…

Ben bu konuşmamda İstanbul için özel 
bir başlık açmaktan kendimi alamıyorum. 
Zira İstanbul, benim en büyük aşkımdır. 
İstanbul, benim için Türkiye’nin özetidir. 
Zira ortasından deniz geçen bir başka şe-
hir yoktur. Dünyanın gözbebeği İstanbul 
için daha çok şey yapmalıyız. İstanbul’u 
görmeden bu dünyadan göç eden herkes 

adına hayıflanırım. İstanbul’u büyük eko-
nomik potansiyelinden önce değerleriyle, 
tarihi dokusuyla, yeraltı ve yerüstü zengin-
likleriyle görüyorum. Bir dünya başkenti 
olan İstanbul’un en az Paris kadar, Londra 
kadar dünyada ziyaretçiye ulaşmasının 
hayalini kurarım. İstanbul için çok şey 
yaptım ama, yaptıklarımı yeterli görmem 
mümkün değildir.

Bu sözlerimin ne anlama geldiğini çok 
iyi bildiğinizi düşünerek İstanbul için 
hepimizin bir şeyler yapması gerektiğini 
sizin platformunuzda sizinle paylaşmak 
istedim. Hükümet olarak 2004 yılında İs-
tanbul için ekstradan 100 trilyon liralık ek 
bir ödenek öngörüyoruz. İstanbul’un eşsiz 
kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmada 
imkanı olan herkesin bir şeyler yapması-
nı diliyorum. Tabii ki, bu cennet vatanın 
her köşesini aynı hissiyatla seviyoruz. Bu 
duygularla TÜRSAB Kongresinin yeniden 
hayırlı olmasını diliyor, Türkiye’ye yeni 
ufuklar göstermesini temenni ediyorum. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

290

İş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri... 
değerli dostlar... Hepinize en derin sevgi ve 
saygılarımı sunuyor; Türkiye’nin ekonomik 
gelişmesinde büyük pay sahibi olan böyle 
mümtaz bir toplulukla bir arada olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyo-
rum.

Burada bulunan herkesin yakından bildiği 
üzere, güvenli ve istikrarlı bir yönetime kavu-
şan ekonomimiz sıkıntılarını büyük ölçüde 
atlatarak kısa zaman içerisinde önemli bir 
gelişme trendi yakalamıştır. Şükürler olsun 
ki bugün; kriz ortamının sebebiyet verdiği 
olumsuzlukların büyük bir kısmı ortadan 

YASED Toplantısında Yaptığı 
“Türkiye’de Yeni Yatırım Ortamı 

ve Hükümetimizin Hedefleri” 
Başlıklı Konuşma

İstanbul | 06 Aralık 2003
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kalkmış, piyasalarımız yeniden canlanmaya 
başlamıştır. Hükümet olarak göreve geldiği-
miz zaman açıkladığımız ekonomik progra-
mımızda; kamu açıklarının düşürülmesini, 
kamunun yüksek borç stokunun aşağı çekil-
mesini, yapısal reformların gerçekleştirilme-
sini, yatırım, üretim ve istihdam için uygun 
bir ortamın hazırlanmasını öngörmüştük. 
İktidara gelişimizin üzerinden 13 ay gibi kısa 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu temel 
hedeflerimize ulaşma noktasında önemli 
mesafe aldığımızı mutlulukla görüyoruz.

Makroekonomik göstergeler ekonomi 
yönetimimizin başarılı performansını or-
taya koymakla kalmıyor, geleceğe umutla 
bakmamıza imkan veren bir canlanmanın 
işaretlerini veriyor. Bakınız 2001 yılında 
yüzde 9.5 oranında daralan Gayri Safi Milli 
Hasıla, 2002 yılında yüzde 7.8’lik büyümenin 
ardından, bu yılın ilk yarısında yüzde 5,4 
oranında büyümüştür. 2002 yılında ağırlıklı 
olarak stok birikiminden kaynaklanan bu 
büyümenin, 2003 yılında daha çok özel tüke-
tim ve yatırımlarda kaydedeceğimiz olumlu 
gelişmelerden kaynaklanmasını bekliyoruz.

Burada görev bize olduğu kadar, ekonomimi-
zin lokomotifliğini yapacak olan siz üretici ve 
sanayicilerimize de düşüyor. Her bir şirketi-
mizin, her bir firmamızın ekonomimizin bu 
olumlu seyrine paralel bir vizyon yenilemesi 
içinde olduğunu ve hedef büyüttüğünü bili-
yor, bundan da büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Bu güven ve istikrar ortamını kaybet-
mez, devlet ve özel sektör olarak bu birlik ve 
beraberliğimizi sürdürürsek, inanıyorum ki 
Türkiye’nin önünde aşamayacağı hiçbir engel, 
ulaşamayacağı hiçbir hedef kalmayacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Enflasyonla mücadele konusunda aldığımız 
mesafeye yakından tanıksınız. 2003 yılının 
ilk dokuz ayında TEFE yüzde 10.7, TÜFE ise 
yüzde 13.8 olarak gerçekleşti. Yıl sonu için 
koyduğumuz yüzde 20’lik hedefe zorlan-
madan ulaşacağımız anlaşılıyor. Dış ticaret 
hacmimizde 2002 yılına göre 25 milyar dolar 
civarında bir artış sağlayacağımızı ve 110 
milyar dolar rakamını aşacağımızı tahmin 
ediyoruz. Kamu yönetimimizin ağır borç 
yükünün azaltılması bakımından çok büyük 
öneme sahip bulunan yıl sonu faiz dışı fazla 
oranında da hedefi rahatlıkla tutturabilecek 
durumdayız. Uyguladığımız kararlı ve disip-
linli mali politikaların bir diğer sonucu ola-
rak nominal faiz oranları da düşüş eğilimine 
girmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda önümüzdeki 
dönemde kamu finansman ihtiyacı azalacak, 
girişimcilerimizin ulusal fonlardan yarar-
lanma imkanları genişleyecek ve finansman 
maliyetleri de düşecektir. Bu tablo, ekonomi-
mizin istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelişme 
çizgisi yakaladığının açık ve net delilidir. Bu 
tablonun oluşmasında kritik öneme sahip 
bulunan yapısal düzenlemeler konusunda 
çalışmalarımızı kararlı biçimde sürdürüyo-
ruz. Gerek ülkemizin ülke ve dünya şartları-
na uyum sağlayabilmesi, gerek insanımızın 
yüksek potansiyelinin önündeki engellerin 
kaldırılabilmesi ve gerek uygulamakta oldu-
ğumuz serbest piyasa ekonomimizin sağlıklı 
ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması için 
yapısal reformlar olmazsa olmaz bir niteliğe 
sahiptir.
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Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yapısal 
reformlara ilave olarak önümüzdeki dönem-
de vergi, KİT’ler, bankacılık konularında da 
önemli yapısal düzenlemeler gerçekleştir-
me gayreti içerisinde olacağız. Amacımız 
Türkiye’yi kalıcı, istikrarlı ve geri dönülmez 
bir iyileşme sürecine kavuşturmaktır. Rota-
mız milletimizin refahı ve mutluluğudur.

Değerli dostlar... 

Bugünün dünyasında biliyoruz ki ileri tek-
noloji ve sermaye açığı bulunan ülkeler için 
en önemli hal çaresi yabancı sermaye girişini 
arttırmak ve hızlandırmaktır. Bunu sağlama-
nın yolu da yabancı yatırımlara en elverişli 
şartları sağlayacak bir ekonomik zemin oluş-
turabilmektir. Ekonomik alanların daralması 
ve yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak yatırım anlayışlarında da küresel ye-
nilikler ortaya çıkmıştır. Yabancı yatırımcılar 
artık yatırım yapmayı düşündükleri ülkeler-
de düşük ücret ve ucuz hammaddeden ziya-
de, gelişmiş ülkeler seviyesinde bir iş ortamı 
arayışına girmişlerdir.

Dolayısıyla yabancı sermaye beklentisi için-
de olan her ülkenin, hakkaniyetli rekabetin 
sağlanması, sınai ve fikri mülkiyet hakları-
nın korunması, yatırım anlaşmazlıklarının 
çözümünde uluslararası normların kabulü 
ve yatırım şartlarının iyileştirilmesi gibi 
beklentileri karşılaması şarttır. Şunu açıkça 
ifade etmeliyim ki, Türkiye’nin yabancı ya-
tırımcı karşısındaki cazibesini koruması ve 
geliştirmesi, ancak bu beklentileri karşılama 
şansına sahip istikrarlı bir ekonomik yapıya 
sahip olmasıyla mümkün olacaktır. 

Hükümet olarak ekonomimizi mevcut iyileş-
melerin ötesine taşıyarak, istikrarlı, güvenilir 
ve dengeli bir yapıya kavuşturma konusunda 
büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform 
Programı’na 2002 yılı sonlarında hız verdik. 
TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM gibi sivil 
toplum kuruluşları ile kamu kurumlarını 
ilk defa olarak aynı platformda buluşturduk. 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu şemsiyesi altında faaliyetlerini sür-
dürmekte olan teknik komiteler, yabancı ya-
tırımcıların temel beklentilerini karşılayacak 
şartların oluşturulmasında önemli çalışma-
lar yürütmektedir.

Bu çalışmalar sadece yabancı yatırımcılara 
değil, yerli yatırımcılarımıza da serbest tica-
rete daha elverişli şartları beraberinde geti-
recektir. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaların, 
Türkiye’ye yabancı sermaye girişini hızlan-
dırmada ve yabancı yatırımları arttırmada 
çok yararlı sonuçlar ürettiğine ve üreteceği-
ne inanıyoruz. Bu beraberliği pekiştirecek 
ve ekonomimize katma değer kazandıracak 
her türlü projeye açık olduğumuzu huzur-
larınızda ifade etmek istiyorum. Yapısal dü-
zenlemeler konusunda desteğinizi bekliyor 
ve tıkanma noktalarınızın giderilmesinde 
hükümetim adına elimizden gelen bütün 
gayretle yanınızda olacağımıza da söz veriyo-
rum. Kim Türkiye’nin elinden tutuyorsa, biz 
bütün gücümüzle onların yanındayız. Bugü-
ne kadar göstermiş olduğunuz üstün gayret 
ve desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyor, 
hepinize bereketli çalışmalar diliyorum.
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AB Devlet Ve Hükümet Başkanları Zir-
vesi  ve Hükümetlerarası  Konferans 
(HAK) toplantılarında Türkiye’yi temsil 
eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Brüksel’de basın toplantısı düzenleyerek 
temasları hakkında bilgi verdi. Avrupa 
Liberal Demokratlar Grubu üyeleri, AB 
Parlamento Başkanı Pat Cox, ABD dönem 
başkanı İtalya’nın Başbakanı Silvio Ber-
lusconi ve İngiltere Başbakanı Tony Blair 
gibi isimlerle ikili temaslarda bulundu-
ğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu 
temaslarda Türkiye-AB ilişkilerinin her 
yönüyle ele alındığını bildirdi. 

Toplantıların daha çok AB’nin ve dolayı-
sıyla Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren 
HAK üzerinde yoğunlaştığını belirten 
Başbakan Erdoğan, “Anayasal antlaşma 
metni üzerinde büyük ölçüde mutabakat 
sağlandı. Bazı konularda uygulamanın 
daha ileri bir tarihte başlaması kaydıyla 
görüş birliğine varılabileceğini düşünü-
yorum” dedi. Başbakan Erdoğan şunları 
söyledi: 

“Biz Türkiye olarak HAK sürecine başlan-
gıcından itibaren aktif ve yapıcı katkıda 

bulunduk. Konvansiyonda varılan uzla-
şının esas itibariyle korunması, ancak 
bunu daha ileri götürecek formüllerin be-
nimsenmesini savunduk. HAK süreci de 
esasen bu doğrultuda tecelli etti. Türkiye 
olarak görüşlerimiz, birliğin yeni risk-
lerle hakkıyla başa çıkabilmesi ve yeni 
fırsatları değerlendirebilmesi, böylece 
uluslararası alanda daha etkin bir aktör 
haline gelebilmesi için gerekli tüm düzen-
lemelerin anayasal antlaşmaya sokulması 
yönünde olmuştur.” 

AB zirvesi sonunda kabul edilen sonuç 
bildirisine de değinen Başbakan Erdoğan, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Bu zirve Türkiye’nin üyelik süreci ile 
ilgili olarak belirleyici değildir. Bununla 
beraber, Kopenhag Zirvesi’nden sonraki 
dönemi değerlendirmesi ve önümüzdeki 
döneme ilişkin bazı noktaları ortaya koy-
ması açısından önemlidir. Sonuç bildirisi 
AB Komisyonu’nun 2003 ilerleme rapo-
runda yapılan teknik değerlendirmeyi 
siyasi düzeyde teyit etmiştir. Hükümeti-
mizin reform çabalarından övgüyle söz 
edilmiş, Kopenhag siyasi kriterleri bağ-

AB Hükümetlerarası Konferansı 
Sonrası Basın Toplantısı

Ankara | 13 Aralık 2003
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lamında katılım ortaklığı belgesinde yer 
alan önceliklerin çoğunu karşıladığımızı 
teslim etmiştir. Sonuç bildirisinde ilave 
adım atmamız istenen alanlar zaten bizim 
de önem verdiğimiz ve takipçisi olduğu-
muz konulardır. Bu eksikliklerimizi gele-
cek yıl içinde tamamlama irademiz her 
zamankinden daha güçlüdür.” 

Başbakan Erdoğan, basın toplantısında 
daha sonra Kıbrıs konusuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunarak, “Kıbrıs konusu 
ile ülkemizin AB hedefleri arasında kuru-
lan bağlantı zirve sonuç bildirisinde farklı 
bir ifade tarzı ile yer almıştır. AB, Kıbrıs 
konusunun çözümünün üyelik müzakere-
lerinin açılması için bir kriter olmadığını, 
1999 Helsinki zirvesinden bu yana tara-
fımıza ifade etmektedir. Türkiye tam bir 
açıklık ve kararlılıkla Kıbrıs sorununun 
çözümü için samimi gayret göstermeye 
devam edecektir. BM Genel Sekreteri’nin 
iyi niyet misyonunu destekliyoruz. Kıb-
rıs konusunun Türkiye’nin üyeliğinden 
bağımsız biçimde kendi mecrasında ele 
alınması, ayrıca çözüm için sadece Türk 
tarafının değil, Rum tarafının da teşvik 
edilmesi gereğini bir kez daha vurgulamak 
isterim” dedi. 

AB’nin İstanbul’da meydana gelen terör 
saldırılarını şiddetle kınaması ve terörizm-
le mücadele konusunda Türkiye’ye verdiği 
desteği memnuniyetle karşıladığını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, “Sınır tanımayan 
bir bela olan terörizmle mücadelenin an-
cak uluslararası toplum tarafından birlikte 
gerçekleştirilebileceği bir kez daha teyit 
edilmektedir” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan konuşmasını, “AB’ye 
katılmamız, hükümetimizin temel siyasi 
ve stratejik hedefi olmaya devam edecektir. 
Kopenhag siyasi kriterlerini her anlamda 
yerine getirmek için çalışmalarımızı ara-
lıksız biçimde ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri ha-
line getirmeye kararlıyız. Esasen zirve bildi-
risinde de Türkiye’ye bu mesaj verilmiş ve 
müzakerelere hazırlık çalışmalarını daha 
ileri götürülmesi istenmiştir. Çabalarımızın 
AB tarafından da layıkıyla değerlendirile-
ceğine inanıyorum. Türkiye’nin AB’ye tam 
üyelik perspektifi Türkiye için bir medeni-
yet projesi olduğu gibi AB için de stratejik 
bir zenginliktir” diyerek bitirdi.

Başbakan Erdoğan, Brüksel’de düzenlediği 
basın toplantısında soruları yanıtlarken 
çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Baş-
bakan Erdoğan, AB zirvesi sonunda yayım-
lanan bildiride “Güneydoğu”dan söz edil-
mesine ilişkin bir soru üzerine, “Bu ifade 
bazı yanlış anlaşılmalara neden oldu. Bu bir 
bilgi eksikliğine dayanıyor. Bu ifade ilk defa 
kullanılmıyor. 2001 Mart Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde ve 2003 Mayısı’ndaki gözden 
geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de 
bu ifade yer aldı. Bu ifade sadece bölgeler 
arası gelir dağılımı farklılığını gidermeye 
yöneliktir. Bizim de bu yönde atılmış ve 
atılmakta olan ciddi adımlarımız, Doğu, 
Güneydoğu, Karadeniz’in bazı bölgelerinde 
bölgeler arası dengeleri sağlayacak teşvik 
projelerimiz var” dedi. 

Bildiride geçen “kültürel haklar” deyimi-
nin sadece Güneydoğu ile ilgili bir ifade 
olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, 
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bunun herhangi bir bölgeye veya etnik 
gruba dayalı bir ifade olarak kullanılmadı-
ğını söyledi ve “Hükümetimiz bu noktada 
hassasiyetini sonuna kadar sürdürecektir” 
diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bir soru 
üzerine özetle şöyle konuştu: 

“Biz 2004 Aralık ayına kadar, çıkarmış 
olduğumuz reform paketlerini uygulama 
alanına sokarak, elimizden gelen samimi 
gayreti göstereceğiz. Sonrası tamamen 
AB üyesi ülkelere aittir. Şu ana kadar gös-
terdikleri ilgi ve son bildirideki ifadeler 
olumlu istikamette kendini gösteriyor. 
Türkiye’nin AB’ye katılmış olması AB 
için de bir zenginliktir, bunu görmeleri 
gerekir. Biz ne kadar girmek istiyorsak, 
AB de Türkiye’yi almakta o kadar arzulu 
görünmelidir. Biz AB’yi bir Hıristiyan ku-
lübü olarak görmüyoruz. Coğrafi sınırlarla 
tayin edilmiş bir birlik olarak da görmüyo-
ruz. Salt bir ekonomik birlik olarak görü-
yoruz. Siyasi değerler bütünü olarak görü-
yoruz. Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat 
Cox’un yaptığı son açıklama çok anlamlı-
dır. Bugünkü hükümetin son 40 yılda yapı-
lanlardan çok ötesinde çalışma ve reform 
gerçekleştirdiğini ifade ettiler. Bu önemli 
bir tespittir. Şu andaki uyum ve uygulama 
hızımız devam ediyor. Aksamalar olursa 
bunları aşacağız. Makroekonomik denge-
lerle ilgili tespit, müzakere sürecine ilişkin 
bir koşul değildir. O, tam üyelik için bir 
şarttır, o dönemi kapsar. Türkiye’nin mü-
zakere tarihi alması, her taraf için kazanım 
olacaktır. Bunu dostlarımıza iletiyoruz. 
Biz tarih aldıktan sonra AB bir mesafeyi 
ve mesajı gerçekleştirmiş olacaktır. Daha 
sonra, tam üyelik süreci ile ilgili, ne zaman 

bütün vecibeler yerine gelirse o zaman bizi 
tam üye olarak kabul etsinler diyoruz.” 

Başbakan Erdoğan, Kıbrıs konusunda bir 
soruya da şu yanıtı verdi: “Bu konuda, 
Türkiye olarak, üzerimize düşen ne ise 
gecikmeden, süratle atılması gereken tüm 
olumlu adımları atacağız. Biz bunu yapar-
ken muhataplarımız da aynı olumlu adım-
ları atarlarsa çok daha isabetli olur.” 

İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı 
ikili görüşmede terörizme karşı mücadele 
konusuna değinildiğini belirten Başbakan 
Erdoğan, UEFA kararının sportif değil 
siyasi olduğunu söyleyerek, “Bu UEFA 
için bir lekedir. Temenni ederiz ki bu hata 
tekrarlanmasın” dedi. Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

“AK Parti iktidarı olarak, düşüncesi ne 
olursa olsun, teröre giren, bulaşan, yatak-
lık eden kuruluş, terörün içerisinde yer al-
mıştır. Bunu bizim güvenlik birimlerimiz 
belirliyorlar. Bize düşen onlara yardımcı 
olmaktır. Yardımcı olursak, terör örgütleri-
nin ortaya çıkarılması çok daha rahat ola-
caktır. Son olaylarda güvenlik birimlerimi-
zin süratli başarısını takdir ediyorum.” 

Fransa’da başörtüsünün yasaklanacağını 
hatırlatan ve Türkiye’nin bu tür gelişme-
lerden nasıl etkileneceğini soran bir gaze-
teciye verdiği yanıtta Başbakan Erdoğan 
şunları söyledi: 

“Fransa nasıl bir uygulama yapacak? Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl bir 
karar verecek? Türkiye nasıl bir karar 
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verdi, bundan sonraki tutumu ne ola-
cak? Bunların hepsini aynı kategoride 
mi değerlendireceğiz? Avrupa’nın birçok 
ülkesinde, ABD’de farklı uygulamalar 
var. Benim kızlarım Amerika’da, inanç 
hürriyetine saygılı bir şekilde okuyorlar. 
Fransa’da şu anda alınmak istenen karar, 
dikkat edilirse ilköğretim ve liseyi hedef 
alan bir karar şeklinde gözüküyor. Devlet 
okulları dışında böyle bir şey söz konusu 
değil. Diğer ülkelerde de, eyaletler arasın-
da farklılıklar var. Bazı eyaletlerde hiçbir 
sıkıntı yok, bazılarında benzer sıkıntılar 
var. Türkiye’de baştan beri toplumsal mu-
tabakat sağlayalım dedik. Bunu yapabilir-
sek çok daha isabetli ve hayırlı olur dedik. 
Bundan çıkış için bir gayret olması lazım. 
Maalesef atılan bir adım hemen farklı bir 
alana sıçratılıyor. AK Parti olarak gerilim 
kaynağı olmayacağımızı baştan beri söy-
ledik ve bu tavrı korumakta kararlıyız.” 

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorum-
lu üyesi Günter Verheugen’in KKTC’deki 
seçimlere hile karıştığını söylediğini 
hatırlatan bir gazeteciye yanıt veren Dı-
şişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül de, “Seçimlerin düzgün ya-
pılacağını o da biliyor. Seçimlerden sonra 
çözüme yönelik gayretlerin yapılmasını 
herkes bekliyor. Kim kazanırsa kazansın, 
seçimlerden sonra çözüme yönelik bir 
gayretin başlamasını beklediğini ifade 
etti. Bunun ötesinde bana seçimlere gölge 
düşürecek herhangi bir şey söylemedi, 
muhalefet, iktidar ayırımı yapmadı” dedi. 
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Sevgili dostlar... iş dünyamızın saygıdeğer 
temsilcileri... Hepinizi en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. Konya Ticaret 
Odası çatısı altında gerçekleştirilen bu an-
lamlı törende aranızda olmaktan duydu-
ğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Hükümetimizin samimi ve kararlı çalış-
maları, iş dünyamızın değerli temsilcileri 
olarak sizlerin üstün gayretleriniz, çalışan 
ve üreten toplum kesimlerinin fedakar-
lıkları sayesindedir ki bugün sıkıntılarını 
atlatma noktasına gelmiş bir ekonomik 
tazelenmeden söz edebiliyoruz. Daha bir 
yıl önce dibe vurmuş bir ekonomiden, ka-

panan kepenklerden, yaşanan iflaslardan, 
kesilen umutlardan bahsediyorduk. Oysa 
bugün, üstündeki ölü toprağını silkeleye-
rek ayağa kalkmış, işvereniyle, çalışanıyla 
geleceğe doğru yeniden umutla yola koyul-
muş bir ekonomik güce, bir üretim potan-
siyeline ulaşmış durumdayız.

Sizler ekonomiyi en az bizler kadar ya-
kından takip ediyorsunuz, bu yüzden bu 
güzel töreni rakamlara boğmak niyetinde 
değilim. Bütün göstergeler ortadadır; yol-
lar açılmış, Türkiye katarı geleceğe doğru 
ilerlemeye başlamıştır. İnşallah gelişme 
hedeflerimizi kısa zamanda yakalayarak, 

Ticaret Odası Vergi 
Rekortmenleri Ödül Töreni

Konya | 17 Aralık 2003
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günü geldiğinde Türkiye’yi bu çağın yıldızı 
yapma hayalimizi de milletimizin önüne 
koyacağız. Biliyoruz ki bu hayali gerçeğe 
dönüştürme yolunda bizi aşkla, şevkle 
destekleyecek girişimcilerimiz, sanayicile-
rimiz, yatırımcılarımız var. Biliyoruz ki bu 
büyük seferberliğe omuz verecek fedakar 
bir milletimiz var. Biliyoruz ki, bu taze-
lenmenin ardından ekonomimizin bütün 
unsurları hedeflerini büyütmüş, önüne 
Türkiye’ye yakışır hedefler koymaya baş-
lamıştır.

İşte burada ödedikleri vergilerle ödüle hak 
kazanmış dostlarımızı kutlamak üzere bir 
aradayız. Bir ekonomi işlemeli ki, üretici 
üretim rekorları kırsın... Üretim rekorları 
kırılmalı ki, iş dünyamız devlete ödedikle-
ri vergi miktarlarında bir yarış, bir rekabet 
içinde olabilsinler. Bir ülke kalkınacaksa, 
bu kalkınma üretim tezgahlarından, iş 
vardiyalarından, fabrika bacalarından 
başlayacaktır. Büyük Türkiye hayaline ina-
nan, bunun için canını dişine takıp çalışan 
herkese selam olsun. Bugün gelişme adına 
attığımız her adımda, aldığımız her me-
safede ülkesi için çalışanların, milleti için 
üretenlerin alın teri, gayreti, katkısı vardır. 

Birlik ve beraberlik içinde millet olarak 
ortaya koyduğumuz bu parlak tablo, bizim 
için her zeminde gurur vesilesi oluyor. 
İnanınız çıktığımız yurt dışı gezilerinde 
Türkiye’nin ortaya koyduğu bu büyük 
varoluş mücadelesine duyulan hayranlığı 
bizzat müşahede ediyoruz. İşte bu gurur 
ve mutluluk, Türkiye’nin önünü açacak, 
hızını arttıracak asıl güç ve enerjidir. 

Değerli dostlarım...

Türkiye’nin kalkınma ve gelişme yürüyü-
şünün henüz başında olduğumuzun bilin-
cindeyim. Hiç endişeniz olmasın ki, ekono-
minin dengelerini yerli yerine oturtmadan 
asla bir rahatlık içerisine girmeyeceğiz. 
Bu bilinçle, her gün kazanımlarımızın 
üstüne yeni kazanımlar eklemek için ne 
gerekiyorsa kararlı ve dikkatli bir biçimde 
yapıyoruz. İş adamlarımızla, sektör temsil-
cilerimizle, çalışan kesimlerimizin hissiya-
tıyla yakından ilgiliyiz. Diyalog içerisinde 
neyi nasıl yapabiliriz, ne yaparsak bugün 
bulunduğumuz noktadan daha ileri gide-
riz sorularının cevabını arıyoruz.

Bu anlamda sizlerin kıymetli görüşleriniz, 
projeleriniz, uyarılarınız da bizim için 
önemli bir kılavuz olmaktadır. Sizlerden 
ricam, üretimin önüne çıkan her engeli, 
büyümeyi aksatan her zorluğu bizlerle 
paylaşmaktan çekinmeyiniz. Projelerinizi, 
yenilikçi düşüncelerinizi hayata geçir-
mek için elimizden ne gelirse yapmaya 
hazırız. Biz dinamik bir hükümetiz ve bu 
dinamizmimizin ekonomimiz için bir şans 
olduğunu hepinizin bilmenizi önemle rica 
ediyorum. Bu altın fırsatı kullanalım, dev-
let ve millet el ele vererek Türkiye’yi layık 
olduğu müreffeh yarınlara taşıyalım. Bu 
duygularla hepinize sevgilerimi saygıla-
rımı sunuyor, gösterdikleri başarılı çalış-
malar için hem Konya Ticaret Odası men-
suplarına, hem de başarılı iş adamlarımıza 
teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyorum. 
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Başbakan Erdoğan, TOBB-DEİK tarafın-
dan Taşkent Dedeman Oteli’nde verilen 
çalışma yemeğinde, bu ülkedeki yatırımcı 
işadamlarıyla bir araya geldi. Bazı işadam-
larının söz alarak Özbekistan’da karşılaş-
tıkları ticari sorunları dile getirmelerinin 
ardından Başbakan Erdoğan, yapacağı 
resmi temaslarda bu sorunları gündeme 
getireceğini belirtti. Özbekistan’ın bağım-
sızlığını kazanmasının ardından büyük 
bir heyecanla 8. Cumhurbaşkanı merhum 

Turgut Özal döneminde iki ülke arasında-
ki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde yaşa-
nan büyük heyecanın, 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel döneminde de kısmen 
yaşandığını, ancak son dönemde “Bir ses-
sizliğin çöktüğünü” dile getirdi. 

Göreve geldiklerinden sonra geçmişteki 
heyecanın yeniden yakalanması için giri-
şimler başlattıklarını ifade eden Erdoğan, 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu-

TOBB-DEIK Işadamları ile 
Çalışma Yemeği

Özbekistan | 18 Aralık 2003
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günkü seviyesini “komik” diye nitelen-
dirdi. Ticaret hacmini ideal bir noktaya 
getirmek için uğraş verdiklerini kaydeden 
Başbakan Erdoğan, gezdikleri ülkelerde 
ilişkileri geliştirirken, ticaret hacminde de 
yükseliş kaydedildiğini belirtti. Bu konuda 
işadamlarına önemli görevler düştüğünü 
anlatan Başbakan Erdoğan, “Bizler de bir 
yerde tıkanıklık olduğu zaman devreye 
gireceğiz” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, işadamlarıyla yaptığı 
seyahatler için “İşadamı dolmuşu” diye 
gazetelerde başlıklar atıldığını ifade ede-
rek, “Seyahatte rızık vardır. Ne kadar fazla 
dolaşıyorsanız o kadar rızık olur. Yatarak, 
oturarak, kendi dünyana kapan gelsin 
bulsun seni işadamı yok öyle bir şey” dedi. 
Başbakan Erdoğan, şu anda Türk işadam-
larının Afganistan’da mevcut yatırımların 
yüzde 98’ini gerçekleştirdiğini anımsata-
rak, şöyle konuştu: 

“Bu bir yüreğin işidir. İş adamlarımız yü-
reklerini ortaya koydular. Bu pazarlara 
girdiler, çalışıyorlar ve ciddi bir getiri elde 
ediyorlar. Irak’ta da durum aynı. Biz, her 
defasında Irak’ın yeniden yapılanmasında 
yer alacağımızı söyledik. Irak’ta Türkiye 
taşeron değil, pilot firma olarak orada ye-
rini alacak. Benim işadamım elini ayağını 
farklı ülkelere değdirirse inanıyorum ki 
kendisi de, ülkemizde kazanacaktır. Bu işi 
dayanışma içinde yürüteceğiz.”

2004 yılının Türkiye’de de yatırım yılı ola-
cağını kaydeden Başbakan Erdoğan, ikti-
dara geldiklerinde imalat sanayinde yüzde 
25 olan kapasitenin yüzde 80’e ulaştığını 

dile getirdi. Bunların durup dururken ol-
madığını belirten Erdoğan, “Türkiye’nin 
her tarafı ayağa kalktığında terör de orta-
dan kalkacaktır. Terörün bataklığı yoksul-
luktur, terörün bataklığında aynı zamanda 
yolsuzluk da vardır” diye konuştu. Başba-
kan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 1 milyar dolara çıkartılması ge-
rektiğini sözlerine ekledi. 
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerinde-
ki görüşmelerde Hükümetimin ve AK 
Parti’nin görüşlerini açıklamak için hu-
zurlarınızdayım. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin siz değerli üyelerini sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Siz saygıdeğer mil-
letvekillerinin şahsında milletimin bütün 
fertlerini de aynı sevgi ve saygıyla selam-

lıyorum. Sözlerimin başında bu görüş-
memizin ülkemiz için yol gösterici, ufuk 
açıcı sonuçlar doğurmasını yüce Allah’tan 
diliyorum. 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 
Meclis Genel Kurulumuzda görüşülmeye 
başladığı günden bu yana bakan arkadaş-
larımız kendi çalışma alanları bakımın-
dan Türkiye’nin aldığı olumlu mesafeyi 

TBMM Genel Kurulu 2004 Yılı 
Bütçe Görüşmeleri Kapanış 

Konuşması

Ankara | 24 Aralık 2003
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ve önümüzdeki dönemden beklentilerini 
bütün yönleriyle ortaya koyan konuşmalar 
yaptılar. Müsaadelerinizle ben de bugün 
hem Türkiye’nin genel durumunu kısaca 
özetlemek, hem de bütçemize yapılan iti-
razları da dikkate alarak bir gelecek pers-
pektifi ortaya koymak istiyorum. Şunu 
sevinerek ifade ediyorum ki, bugün genel 
kurulumuzda görüşmekte olduğumuz 
2004 bütçe tasarısı, geçen yılın aynı döne-
minde hazırlanan tasarıyla karşılaştırıldı-
ğında ülkemizin nereden nereye geldiğini 
gösteren tarihi bir belge niteliğindedir.

Gerçekten de Türkiye; bugün hem eko-
nomik, hem de siyasi açıdan 13 ay önce 
devraldığımız karanlık tablodan oldukça 
uzaklaşmış, kriz şartları önemli ölçüde 
aşılmış, piyasalar canlanmış ve şükür-
ler olsun ki milletimiz geleceğe yeniden 
umutla bakmaya başlamıştır. Hepimize 
mutluluk veren bu aydınlık tablonun 
ortaya çıkmasında emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunmak istiyorum. Bütün 
dünya görüyor ve ifade ediyor ki Türkiye 
2003 yılında dikkat çekici bir iyileşme per-
formansı göstermiş, uyguladığımız kararlı 
ve istikrarlı politikalar özellikle dünya eko-
nomik çevrelerinin takdirini toplamıştır. 
Aynı iyimser hava Türkiye’nin ekonomi 
otoriteleri, piyasa ve sektör temsilcileri 
ile bizzat vatandaşlarımız tarafından da 
teneffüs edilmektedir. Bu çerçevede ana 
muhalefet partimizin hükümetimize yö-
neltmiş olduğu itirazların da “kötü”den 
“iyi ama...” noktasına kadar gelmiş olma-
sından memnuniyet duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Şüphesiz ki bu da bir 
gelişmedir, kendilerini kutlarım.

Değerli arkadaşlarım...

Hükümet olarak temel önceliğimiz bun-
dan önce olduğu gibi bundan sonra da 
güven ve istikrar şartlarını koruyarak 
koyduğumuz rasyonel hedeflere ulaşmak, 
ülke kaynaklarını akılcı ve verimli kul-
lanmak, yeni kaynakları hayata geçirmek 
ve nihayet israfı, yolsuzlukları önlemek 
olacaktır. Milletimizin omuzlarımıza 
yüklediği sorumluluğun bilinci içerisin-
deyiz. Bu bilinçle şunu açıkça ifade etmek 
istiyorum: Popülist politikalara asla prim 
vermeyeceğiz ve ülkemizin geleceğini asla 
kısır politik çekişmelere kurban etmeyece-
ğiz. Bu konuda kararlılığımızı zayıflatmak, 
dikkatimizi dağıtmak ve hevesimizi kır-
mak isteyenler, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da karşılarında milletimi-
zinkine eş çelik gibi sağlam bir demokratik 
irade bulacaklar. Bu iradede bir kırılma ol-
masını bekleyenler, acıdır ki asıl kırılmayı 
kendi boş hayallerinde yaşayacaklar.

Değerli milletvekilleri…

Her şeyden önce şunu vurgulamak zorun-
dayım. Türkiye, ülkelerden bir ülke değil, 
dünya devletleri arasında merkezi öneme 
sahip bir ülkedir. İşin başında bir tespitte 
bulunduk ve yola çıktık. Tespitimiz şuydu: 
Tarihi ve kültürel derinliğiyle, ekonomik 
ve beşeri potansiyeliyle Türkiye büyüklü-
ğüne ve imkanlarına yaraşır bir yönetimin 
elinde şahlanacaktır. 3 Kasım seçimleriyle 
milletimiz bu büyük iddiaya sahip çıktı. 
AK Parti, milletin kararıyla tek başına iş 
başına geldi. İş başına gelirken bütün he-
deflerimizin özeti olarak “Her şey Türkiye 
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İçin” dedik. “Milletin iktidarı” geçmişin 
yanlışlarını tekrarlamasın diye sürekli te-
yakkuz halinde olduk. 

Yola çıkarken kötümser senaryolar ya-
zanlar bize hep şu soruyu sordu: Kaynak 
nerede? Bugün de aynı soruyu soranlar 
var. O gün dedik ki; kaynak AK Partidir. 
Kaynak Türkiye’dir. Bu kaynak sayesinde 
bir yıl gibi kısa bir zaman içinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi Türkiye’yi bir girdaptan 
çıkardı. Bu parti, umutların en çok zayıf-
ladığı bir noktada milletin özgüvenini bul-
masına öncülük etti. Parti olarak, hükümet 
olarak ilk bir yıl için vadettiklerimizin çok 
daha ilerisinde mesafeler aldığımız için 
mutluyuz, bahtiyarız. Bu başarı her zaman 
ifade ettiğim gibi milletimizin başarısıdır.

Biz, elbette yaptıklarımızla yetinmiyoruz 
ve Türkiye’nin gelecek ufkundan gözümü-
zü ayırmıyoruz. İlk bir yılımızı “adalete ve 
demokrasiye yatırım yılı” olarak özetliyo-
ruz. En derin anlamıyla adalet. En geniş 
anlamıyla demokrasi. Hareket noktamız 
bu olmuştur, zira yıllar yılı milletin vicda-
nı yara almış, adalete, yönetime duyulan 
güven, zayıf iktidarların elinde daha da za-
yıflamıştır. O talihsiz yılları artık unutmak 
istediğimiz için devraldığımız Türkiye tab-
losunu burada tekrar hatırlatma ihtiyacı 
duymuyorum.

Şu kadarını ifade etmeliyim ki, sadece 
Türkiye’nin yönetimini devralmadık, aynı 
zamanda krizlerin yönetimini de devral-
dık. İşte burada siyasi irademizin, sorunla-
ra yaklaşım üslubumuzun önemine işaret 
etmek istiyorum. AK Parti iktidarıyla 

Türkiye bozulan, sarsılan toplumsal, siyasi 
ve ekonomik dengelerini hızlı bir tamir 
sürecine girmiştir. Hükümetimiz ülkeyi 
hasta yatağından nekahet dönemine taşı-
mış, ardından da ayağa kaldırmıştır. Bu sü-
reçteki en önemli husus, siyasetin usul ve 
üslubunu yenilememiz, siyasetin toplumla 
olan bağlarını yeniden kurarak güçlendir-
memizdir. Siyaseti rant dağıtımı temelin-
den uzaklaştırarak hizmet ve mutabakat 
zeminine taşımamız başarımızın sırrıdır. 3 
Kasım 2002 öncesinde Türkiye’de siyaset, 
toplumla bağını koparmış, güdükleşmiş 
ve sorun çözme kabiliyetini büyük ölçüde 
yitirmişti. Ülkenin en önemli meseleleri si-
yasetin gündeminin dışına itilmiş, siyaset 
değersizleşmişti. 

 3 Kasım 2003 seçimleri siyasetin yeniden 
tahkim edilmesi yönünde kuvvetli bir ira-
deyi ortaya çıkarmıştır. Toplum, sahici bir 
siyasetin inşası için iradesini açıkça gös-
termiştir. Bu manada millet, bir öncülük 
ve liderlik yapmıştır. Hükümetimiz ve par-
timiz, toplumun iradesi ile kendi siyaset 
tarzını birleştirmiş, yeni bir siyaset zemini 
oluşturulması için ciddi bir gayret sergile-
miştir. Çok şükür, bugün karamsarlık yeri-
ni umuda bırakmıştır ve siyasetin itibarı 
yükselmiştir. Toplumun talepleri siyasetin 
belirleyici unsuru haline gelmektedir. Top-
lum, siyasete karşı yeniden ümit beslemek-
tedir. Türkiye’yi zor bir dönemeçte krizden 
çıkaran AK Parti iktidarının başarısı tam 
da bu noktadadır. 

Çözümün sahici bir siyaset temelinde 
olduğuna karar verdik ve işe böyle başla-
dık. Kısaca şunu söylemek istiyorum ki, 
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ekonomideki başarımız siyasi başarımızın 
yansımasıdır. Türkiye’nin Avrupa Birliği 
hedefine varmasından toplumsal barı-
şın sağlanmasına kadar bütün alanlarda 
adalete ve demokrasiye yatırım yapmak 
en büyük önceliğimiz oldu. Bölgeler arası 
adaletten, insan hak ve özgürlüklerine, re-
kabetin önündeki engellerin kalkmasından 
asgari ücretin tespitine kadar adalet. Bu 
anlayışımızın gereği olarak özgürlükleri 
ekmeğe feda etmedik. Çünkü biliyorduk ki, 
gerçek manada refahın ön şartı özgürlük ve 
demokrasidir. 

Demokratikleşme ve hukuk devletini tah-
kim etme yolunda önemli bir mesafe aldık. 
Uyum paketleri, hukuk alanındaki yeni dü-
zenlemeler, idareyi demokratikleştirecek 
kamu yönetimi reformu çalışmaları gibi 
pek çok örneği burada saymayı gerekli gör-
müyorum. Bizim için bunların daha ötesin-
de önem taşıyan husus, toplumda ve siya-
sette teneffüs edilebilen özgürlük havasıdır. 
Bu hava, toplumsal irade ile siyasi iradenin 
birlikte var ettiği bir havadır. Türkiye’de 
bütün vatandaşların kendini hukuk güven-
cesinde hissetmesi bir milli meseledir. Ada-
letin ikamesi milli bir meseledir. Hukuk 
devleti milli bir meseledir. Sosyal barış ve 
adalet bir milli meseledir. Millet ile devletin 
bütünleşmesi bir milli meseledir.

Biz bu meselelerde toplumla ve muhale-
fetle birlikte hareket etmenin gereğine 
inanıyoruz. Makul olanı, toplumdaki bütün 
aktörlerin katılımıyla oluşacak müşterek 
aklın ışığında bulmaya çalışıyoruz. Hiç kim-
se millet ile devlet arasında zaaf alanları 
oluşturarak, vehimler ve korkular üreterek, 

kendi milletinin maneviyatını kırarak, top-
lumu tehdit ederek siyaset yapmaya kalk-
masın. İmalarla, niyet sorgulamalarıyla, 
önyargılarla siyaset üretilemez. Milli irade, 
hiçbir siyasal psikiyatri çabasıyla zedele-
nemez ve sınırlanamaz. Siyaset üretmek 
istiyorsanız toplumun taleplerini dikkate 
almak zorundasınız. Bu anlamda eğer sa-
hiden siyaset yapmak istiyorsanız buyurun 
er meydanına. Tezlerinizi topluma kabul 
ettirin, toplumun güvenini ve onayını alın, 
iş başına geçin. Öyleyse hepimiz çözüm 
üretmeye katkıda bulunmalıyız. 

Hiç kimse devleti milletten esirgeyemez. 
Halkımız huzur ve barış istiyor, devlet 
yönetimine güvenmek istiyor. Bu ülkede 
gerilim oyunları geçmişte çok sahnelendi. 
Bu oyunların senaryolarını da aktörlerini 
de figüranlarını da milletimiz ezberledi ar-
tık. Gerilim oyunları 3 Kasım seçimleriyle 
millet tarafından vizyondan kaldırılmıştır. 
Türkiye o günlere ve o siyaset anlayışına 
bir daha geri dönmeyecek. Hiçbir alanda 
siyaset üretemeyenler yaklaşan seçimin de 
telaşıyla Türkiye gündemini milletvekili 
dokunulmazlığı meselesine indirgemeye 
çalışıyorlar. Bu meseleyi gündeme getiren-
ler bu konuyu siyasetin zayıflatılması için 
kullanmak isteyenleri de hesaba katmalı-
dırlar. Siyasete ilişkin her düzenlemenin, 
siyasi alanın korunmasına bağlı olarak ele 
alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarı sadece AK Partililerin 
değil, milletin iktidarıdır. Toplumsal mu-
tabakata özen göstermemiz bu yüzdendir; 
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toplumla birlikte düşünmeye ve karar 
almaya özen göstermemiz bu yüzdendir. 
Hükümetimiz hiçbir dönemde olmadığı 
kadar kulaklarını toplumun sesine açmış-
tır. Topluma rağmen hiçbir kararı hayata 
geçirmiyoruz. Millet bize kendi emanetini 
verdiği günden beri uzlaşmaya, birlikte 
düşünmeye özen gösteriyoruz. Tek başına 
iktidar olduk evet ama, yılların birikimi 
olan yanlışlar var. Bize göre bu ülkede hiç 
kimse millete rağmen yetki sahibi değildir. 
Kimse layüsel değildir. Biz hatasız oldu-
ğumuzu, mükemmel olduğumuzu söyle-
miyoruz. Bunu asla söylemeyeceğiz. Biz, 
“emanet bilinciyle” ülkemize hizmet etmek 
istiyoruz. Biz, bu ülkenin emanetini nereye 
yıkılacağı belirsiz bir yük olarak değil, bir 
şeref olarak taşıyoruz. 

Bu ülkeye hizmet edeceğiz. Yolsuzlukların 
kökünü kazıyarak, üretimi şahlandıra-
rak, rekabeti koruyarak ülkemize hizmet 
edeceğiz. Verimliliğin bütün kanallarını 
açacağız. Yatırım yapmak isteyen, istih-
dam oluşturmak isteyen özel sektörün her 
zaman yanında olacağız. Kamu yönetimi 
anlayışımızı üretim ekseninde yeniden 
düzenleyeceğiz. Hükümetimiz, kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılmasına 
büyük önem vermektedir. Bu konudaki 
kararlılığımız aşikardır. Kamu yönetimini 
yeniden yapılandırma çalışmalarımızın 
hedefi, demokratik ve verimli bir idarenin 
teşkilidir. Merkeziyetçi, topluma tepeden 
bakan, toplumsal taleplere karşı duyarsız, 
hesap verme sorumluluğu hissetmeyen, 
toplumun katılımına kapalı geleneksel 
bürokratik anlayış, Türkiye’nin serpilip ge-
lişmesinin önünde yıllardır ciddi bir engel 

olarak durmaktadır. Türkiye, demokratik 
normları, modern dünyanın idari norm-
larını esas alan bir kamu yönetimi refor-
munu hızla hayata geçirecektir. Kamu 
yönetimi reformunu bir bütün olarak dü-
şünüyoruz. Bunun tamamlayıcı unsurları 
Yerel yönetimlere, kamu mali yönetimine 
ve idari usule ilişkin düzenlemelerdir. 
Bunları da hızla hayata geçireceğiz. 

Değerli milletvekilleri… değerli arkadaşla-
rım…

Hükümetimiz dış politika ağırlıklı bir ülke 
ve dünya gündemiyle işe başladı. 2003 yılı-
nın sonuna gelirken bu yılın ne kadar çetin 
dönemeçlerle aşıldığını sizler iyi biliyor-
sunuz. Irak Savaşından Kıbrıs sorununa, 
Transatlantik ilişkilerden terörizm tehdi-
dine kadar birbirine bağlı konularda son 
derece dinamik bir politika izledik. Bu zor 
dönemeçlerden geçerken demokrasimizi 
güçlendirmeyi, ekonomik reformları ka-
rarlılıkla hayata geçirmeyi ihmal etmedik. 
Türkiye’nin itibarına itibar kazandırdık. 
Bir yandan Avrupa Birliği hedefimize ko-
şarken öte yandan Irak gibi, Kıbrıs gibi bizi 
doğrudan ilgilendiren bölgesel sorunları 
aşabilmek için yoğun çaba sarf ettik. 

İftiharla söyleyebilirim ki, bu süreçte 
aldığımız mesafe bütün dünya nezdin-
de takdirle karşılanmıştır. Bu süreçte 
Türkiye’nin merkezi önemi bütün dünya-
da hissedilmiştir. Bir kez daha görülmüş-
tür ki; Türkiye, dış politika gündemi ve 
sorumluluk alanları açısından herhangi 
bir ülke, herhangi bir devlet değildir. Tari-
hi birikimimiz, coğrafi ve kültürel derinli-
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ğimiz, stratejik konumumuz Türkiye’nin 
önemine ve itibarına yaraşır bir temsili 
gerektirmiştir. Yanı başımızda yaşanan 
krizin büyüklüğü ve krizi nasıl yönettiği-
miz düşünülürse AK Parti iktidarının ilk 
bir yıldaki başarısının tarihi bir başarı 
olduğu görülür. 

Dış politikada dinamik olmak, avantajlarla 
riskleri hesap etmek zorundayız. Son dere-
ce riskli küresel ve bölgesel sorunlarla yüz 
yüze olunan bir dönemde iş başına geldik. 
En zor zamanlarda riskleri avantaja dö-
nüştürme konusunda hükümetimiz tarihi 
öneme sahip başarılar elde etmiştir. Devlet 
ve toplum olarak üzerinde mutabakata 
vardığımız Avrupa Birliği hedefine yönelik 
olarak işbaşına gelir gelmez yoğun bir gay-
retin içine girdik. Kararlı bir diplomatik 
faaliyetin yanında, iç hukukumuzun AB 
normlarına uyumunu sağlayacak adım-
ları muhalefetin de takdirle andığımız 
katkısıyla hızla attık. Bu katkı dolayısıy-
la huzurunuzda muhalefet partisine ve 
milletvekillerine bir kere daha teşekkür 
ediyorum. AB hedefine yönelik bu adım-
larımızın heba olmayacağını samimiyetle 
ümit etmek istiyorum. 

Bu konuda Avrupalı dostlarımızdan da 
aynı samimiyeti bekliyorum. Türkiye’yi 
içine almakta tereddüt eden bir AB kendi 
zeminini, kendi ilkelerini inkar etmiş olur. 
Türkiye’nin üyeliği AB’yi ekonomik bir 
birlik olmanın ötesine taşıyacak en önemli 
adımdır. AB siyasi ve stratejik bir misyona 
sahip olmak istiyorsa Türkiye’den vazgeçe-
mez. Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleye-
lim, AB’ye tam üyelik Türkiye’nin stratejik 

hedefidir ama Aralık 2004 dünyanın sonu 
da değildir. Türkiye demokratikleşme ve 
tam hukuk devleti olma yönündeki adım-
larını kendi toplumu için ve kendi irade-
siyle atmaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri… değerli arkadaşla-
rım…

Dış politika meselelerinde iktidar ve mu-
halefet iç politik çekişmeleri bırakarak bir-
likte hareket etmelidir. Bugüne kadar bu 
hassasiyet bir ölçüde gösterilmiştir ama, 
çoğu zaman iç politik kaygılarla, içeride 
siyaset üretemeyenler zaman zaman milli 
meseleler üzerinden de seçmene selam 
politikaları gütmüşlerdir. Bugün de ne 
yazık ki, böyle olaylar yaşıyoruz. Evet, Kıb-
rıs meselesi milli meselemizdir. Kıbrıs’ı 
bu günün meselesi olarak kimse siyaset 
malzemesi, hamaset konusu yapamaz. 
Her kim bu yanlışı yaparsa altında kalır ve 
tarihe karşı mahcup olur. Biz Kıbrıs mese-
lesinin samimiyetle çözümüne dönük bir 
yaklaşım içinde olduk.

Ne var ki, bizim iktidarımız henüz bir yıl-
lık bir iktidardır. Bu süreçte en çok ifade 
ettiğimiz kavram “çözüm” olmuştur. Çö-
züme katkı verecek bütün taraflar Kıbrıs 
hassasiyetimizi doğru yorumlamak duru-
mundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
seçimleri de çözüm yolunda yol gösterici 
olmuştur. Dünyada birçok devletin seçim-
leri kimseyi ilgilendirmezken Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçimlerle 
bu devleti tanımayan herkes ilgilenme 
ihtiyacı duymuştur. Şimdi önümüzde iyi 
değerlendirilmesi gereken kritik bir müza-
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kere süreci var. Bu sürecin uzlaşı temelin-
de değerlendirilmesi gerekir. Tek taraflı iyi 
niyet, tek taraflı özveri istenirse çözümden 
uzaklaşırsınız. 

Adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye Cum-
huriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti ortak bir irade beyan etmiştir. Sadece 
beyan etmekle kalmadık, gerekli siyasi ira-
deyi de ortaya koyduk. BM Genel Sekrete-
rinin iyi niyet misyonuna olan desteğimizi 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Çözüme kat-
kıda bulunmak isteyen taraflar Kıbrıs’ın 
gerçeklerini hesaba katacaklardır. Ümit 
ediyorum ki, uzlaşı isteyen herkes bu 
sürecin iki tarafın rızasıyla sonuçlanma-
sına katkı sağlayacaktır. Kıbrıs’ta seçimler 
sonucunda ortaya çıkan iradeyi hesaba 
katmadan bir politika izlemenin imkanı 
artık kalmamıştır. Hükümeti oluşturma 
sürecinin bir an önce tamamlanmasını 
ve Kıbrıs Türklerinin temel haklarını ve 
kazanımlarını koruyacak çözüme yönelik 
müzakerelerin başlatılmasını bekliyoruz.

Değerli milletvekilleri…

2003 yılının sancılı bir yıl kılan gelişme-
lerden biri de Irak meselesi olmuştur. Irak 
meselesinde ta başından beri dengeli bir 
siyaset izledik. Irak halkının büyük acı-
lar yaşamasına engel olamadık ama, her 
aşamada doğru kararlar vermek için kılı 
kırk yaran, ince eleyip sık dokuyan bir 
yol izledik. Uluslararası camia ikiye, üçe 
bölünürken, uluslar arası örgütler büyük 
yara alırken Türkiye bu süreçte son derece 
dinamik bir dış politika izleyerek bütün 
taraflarla temas halinde oldu. ABD, AB, 

İslam Dünyası ve Ortadoğu’daki bütün di-
namiklerle temas halinde olduk. Yaşanan 
acıların tekrarlanmaması için, bu ülke-
nin normalleşmesi ve yeniden inşası için 
Irak’ın bütünlüğüne her zeminde vurgu 
yaptık.

Gelinen noktada şunu söylüyoruz, savaşı 
değil barışı kazanması gerekiyor dünya-
nın. Barışı kazanmadığınız sürece savaş 
devam ediyor ve şiddet üretiyor. Barış ze-
mini sağlanmadıkça savaş şiddet ve kötü-
lük üreten kendi mantığını da beraberinde 
taşıyor. Irak halkının bir an önce gelece-
ğini görebilmesi gerekiyor. Irak’a yapılan 
müdahalenin tarihi bakımdan anlamlı bir 
netice vermesi Irak’ta modern demokra-
tik bir devletin temellerinin atılması ve 
geliştirilmesiyle mümkündür. Etnik esas-
ta Irak’taki bölünme ve kurumlaşmalar 
ve bunu yansıtan bir devlet yapısı, hem 
Irak’ı hem de bölgeyi daha da istikrarsız-
laştıracak tehlikeli bir yöneliş olacaktır. 
Irak’ta barışı kazanmak isteyen herkes bu 
tehlikeyi görmek durumundadır. Türkiye, 
Irak’ın yeniden inşasına ve demokratik bir 
düzene kavuşmasına elinden gelen katkıyı 
sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım...

Her fırsatta ekonomimizin önünün açıldı-
ğını, geminin yüzmeye başladığını ifade 
ediyorum. Türkiye ekonomisi, hem yurt 
içinde, hem de yurt dışında izleyenleri şaş-
kınlığa uğratacak bir iyileşme eğilimine 
girmiştir. Ülkemizde yıllarca ekonomik 
sorunlara yanlış bir zaviyeden bakılmış, 
Türkiye’nin gerçeklerinden uzak, zengin-
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liklerinden habersiz, insan unsurunu göz 
ardı eden bir anlayış ekonomi yönetimine 
hakim olmuştur. Yanlış teşhisler ekonomik 
sorunları içinden çıkılmaz bir hale getir-
miş, günü kurtarmak, oy avcılığı yapmak, 
belli kesimlere şirin gözükmek için ülke-
mizin kaynakları çarçur edilmiştir. İkti-
dar yürüyüşümüz sırasında Türkiye’nin 
ekonomik gerçekleri bir bir incelenmiş, 
sorunlar nedenleriyle ve sonuçlarıyla 
araştırılmış, çözüme yönelik çok ayrıntılı 
politikalar üretilmiştir.

Partimizin ve hükümetimizin ekonomi 
politikalarına bakıldığında, Cumhuriyet 
tarihindeki en ayrıntılı, en sağlıklı ve en 
kararlı politikaların bizim tarafımızdan 
ortaya konduğu görülecektir. Ekonomi 
yönetiminde köklü bir anlayış değişikliği 
gerçekleştirilmiştir. Bizim ekonomik an-
layışımızın merkezinde insanımızın mut-
luluğu vardır. Masa başında oturup ithal 
politikaları dayatmak yerine, sokaktaki, 
atölyedeki, fabrikadaki insanımızın der-
dine deva olacak yerli ve gerçekçi uygula-
malar hayata geçirilmiştir. Hükümetimiz 
neyi hedeflediyse, neyin sözünü verdiyse 
onu kararlılıkla gerçekleştirmiş, sözünün 
arkasında olmuştur.

59. Hükümet olarak milletimize ne söz 
verdiysek, bu sözlerimize sonuna kadar sa-
dık olduğumuzu bir kere ifade ediyorum. 
Acil Eylem Planımızda yer verdiğimiz bu 
sözlerden 1 aylık 14 faaliyetin tamamını, 3 
aylık 25 faaliyetin 23’ünü, 6 aylık 39 faali-
yetin 26’sını yerine getirmiş bulunuyoruz. 
Toplamda Acil Eylem Planımızda öngör-
düğümüz 78 faaliyet hedefinin 63 adedine 

ulaşmış bulunuyoruz. Yıllık hedef leri-
mizin bir kısmına henüz ulaşamamış 
olmamızın nedeni, Kamu Yönetimi, Yerel 
Yönetimler ve Türk Ceza Kanunu gibi bazı 
temel kanunların yasama sürecinin devam 
ediyor olmasıdır.

Türkiye artık şunu açıkça görmüştür: Bir 
ekonomik program ne kadar mükemmel 
olursa olsun, önerileri, tespitleri ve uygu-
lamaları ne kadar gerçekçi olursa olsun, 
arkasında tam bir politik destek, güven 
ve istikrar yoksa, başarı şansı da yoktur. 
Ekonomik programımız arkasına halkın 
gücünü, desteğini, güvenini almış, yoksu-
lun, yetimin, dar gelirlinin duasını almış, 
bunu kararlılık ve istikrarla harmanlaya-
rak adeta başarıya kilitlenmiştir. Türkiye 
ekonomik alanda bugüne kadar onlarca 
hayal kırıklığı yaşamıştır. Ülkemizin ve 
vatandaşlarımızın yeni hayal kırıklıkları-
na, yeni ümitsizliklere tahammülü kalma-
mıştır. Türkiye’nin başarıdan başka şansı, 
başarmaktan başka alternatifi bulunma-
maktadır.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye ekonomisi hükümetimizle büyük 
bir rüzgar yakalamıştır. Toplumun her 
kesimi, işçiler, işverenler, emekliler, sana-
yiciler, tüccarlar, sivil toplum örgütleri, 
tüm kurumlar ve kuruluşlar tam bir uyum 
içinde başarıya doğru ilerlemektedir. Enf-
lasyonla mücadeledeki performansımız, 
ekonomik programımızın başarısının en 
somut göstergesi olmuştur. 2003 yılında 
aylık TEFE ve TÜFE oranlarında arka 
arkaya rekorlar kırılmıştır. Yıl sonu için 
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belirlediğimiz yıllık yüzde 20 hedefini 
tutturacağımız, hatta bunun da altında bir 
oran elde edeceğimiz artık bellidir.

2004 yılında yıllık enflasyon hedefimiz 
yüzde 12 olarak belirlenmiştir. Bu oran 
2005 yılında tek haneli rakamlara düşe-
cek, enflasyon oranlarında Avrupa Birliği 
standardına böylece ulaşılmış olacaktır. 
Enf lasyonla mücadelede elde ettiğimiz 
başarının doğal bir sonucu olarak bugün 
Türkiye artık parasından sıfır atmayı gün-
demine almış bulunmaktadır. 2005 yılı 
itibariyle paramızdan altı sıfır atılması 
konusundaki çalışmalar başlatılmıştır. 
Bütçe disiplini hükümetimizin öncelikleri 
arasında yer almıştır. Bu amaçla yüzde 6.5 
olarak ortaya koyduğumuz faiz dışı fazla 
hedefimizden taviz verilmemiştir. Bu yıl 
bu orana ulaşıyoruz, gelecek yıl da aynı 
oranı tutturmak hedef lerimiz arasında 
yer almaktadır. Yüzde 6.5 faiz dışı fazla 
hedefimize ulaşıyoruz ve gelecek sene de, 
yine, aynı oranda, yüzde 6.5 faiz dışı fazla 
hedefiyle uyumlu bir bütçe ortaya koyduk. 

Değerli arkadaşlar...

Ne zaman ekonomik programdan bahse-
dilse, herhalde farkındasınızdır faiz dışı 
fazlaya önemli bir vurgu yapılır. Faiz dışı 
fazla genel anlamıyla bütçenin borç ödeme 
gücünü gösterdiği gibi, bir başka şeyi daha 
gösteriyor. Faiz dışı fazla demek, bu miktar 
kesinlikle borç ödeme dışında kullanıla-
maz demektir. Bir düşünün, ya kullanabil-
seydik? Acaba o zaman büyüme yüzde kaç 
olurdu? Yeri gelmişken şunu da söylemek 
durumundayım: Eğer bu bütçenin yüzde 

6.5’ini halkımızın refahı için kullanamı-
yorsak; biliniz ki bunun müsebbipleri, 
geçmişte ülkeyi bu kadar borçlandıran ve 
bu borç yükünü bugünlere aktaranlardır.

Şu anda görüşülmekte olan bütçemiz, bu 
faiz dışı fazla oranıyla tam olarak örtüşen 
bir bütçedir ve bir ülkenin, arka arkaya 
iki yıl, bu kadar yüksek bir faiz dışı fazla 
verebilmesi, dünya tarihinde çok azdır. 
Faizlerdeki düşüş 2003 yılında da hızla 
devam etmiştir. 2002’nin 1 Kasım’ında Ha-
zine bonolarının yıllık bileşik faizi yüzde 
66 idi. Bugün bu oran yüzde 26’dır. Şunu 
özellikle dikkatinize sunmak istiyorum: 
Ekim 2002’de reel faiz yüzde 34 iken, bu 
rakam bugün yüzde 12.5’lara kadar inmiş-
tir. Kamu borcumuzun gayri safi milli ha-
sılaya oranı, 2001 yılının sonunda, yüzde 
92’ye kadar çıkmışken bu yıl sonu itibariy-
le yüzde 71 seviyelerine düşürülmüştür. 
Bu oran önümüzdeki yıllarda yüzde 60’lar 
seviyesine düşecektir.

Bir yandan bu faizler düşerken, bir yandan 
da borçlanma vadeleri uzamıştır. Hem 
iç borçlanmada hem dış borçlanmada, 
Türkiye, artık, daha uzun vadelerle borç-
lanabilmektedir. Seçimden önce, dokuz 
aydan daha fazla iç borçlanma yapamayan 
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, bugün ra-
hatlıkla iç piyasada iki yıl vadeyle ve Türk 
lirası bazında borçlanabilmektedir. Yurt-
dışındaki tahvillerimize olan ilgi Türkiye 
ekonomisindeki değişimin en somut gös-
tergesi olmuştur. Tahvillerimiz uluslar ara-
sı piyasada aranan kağıtlar haline gelmiş, 
faiz oranları hızla düşmüştür. Bu arada 
sizlere dünyanın en itibarlı borçlanma kri-
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terlerinden olan “Uluslar arası Piyasalarda 
Borçlanma Risk Primi”nin sonuçlarından 
da bahsetmek isterim. Bu kritere göre 1 
Kasım 2002’de Türkiye borçlanma risk 
primi yüzde 8 iken, bugün bu oran beş yıl-
lık borçlanmada yüzde 2.5’a, 30 yıla varan 
borçlanmada yüzde 3.5’a düşmüştür.

Değerli arkadaşlarım...

Yüksek ve sürdürülebilir büyüme hızı 
artık yakalanmıştır. 2002 yılında Türkiye 
7.4’lük büyüme oranıyla tüm dikkatleri 
üzerine çekmiştir. 2003 yılında hedef yüz-
de 5 olarak belirlenmişken, bu hedefin de 
aşılabileceği belli olmuştur. 2004 hedefi-
miz de yine yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 
Yılın ilk yarısında GSYİH yüzde 5.8 artmış 
ve ilk dokuz ayda sanayide yüzde 6.8, 
hizmetler sektöründe yüzde 4.9 büyüme 
yaşanmıştır. Az çok ekonomik verilerle 
haşır neşir olan herkes bilir ki. Enflasyonla 
mücadele edilirken aynı zamanda büyü-
meyi gerçekleştirmek çok zordur. Çünkü 
enflasyonla mücadele piyasalara durgun-
luk getirir, talebi kısar, işsizliği körükler ve 
büyümeyi durdurur.

Oysa bizim dönemimizde hem enflasyonla 
mücadelede büyük başarı elde edilmiş, 
hem yüzde 5 seviyesinde ciddi bir büyüme 
sağlanmış, piyasalar canlanmış, işsizlik 
artmadığı gibi az da olsa azalmıştır. Yıllık 
büyüme hedefimizde bir sapma olmaya-
cağı ortaya çıkmış durumdadır. 17 Aralık 
tarihi itibariyle TİM rakamlarına göre 
toplam ihracatımız 45.4 milyar dolara 
ulaşmış bulunuyor. Sadece ekim ayındaki 
ihracatımız 4 milyar 693.4 milyon dolardır 

ki, bu rakam 1981 yılının toplam ihraca-
tının üzerindeki bir rakamdır. 2003 yılı 
Ocak-Eylül döneminde ithalatımız yüzde 
34.5 artışla 49 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 

İthalat ve ihracattaki bu gelişmelerin ar-
dından dış ticaret hacmimizin yıl sonu 
itibariyle 115 milyar doları aşması bek-
lenmektedir. Buna karşılık ilk dokuz ay 
itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 68.5 civarındadır ve bu rakam bir 
önceki yılın oranlarıyla aynı seviyededir. 
İthalatın arttığı doğrudur; fakat ithalat 
içerisinde tüketim mallarının oranı yüzde 
11’ler civarındadır. Diğer ithalat kalemleri 
ara malı ve hammadde ihtiyacını karşıla-
maya dönüktür ve ihraç mallarının üreti-
minde kullanılmaktadır.

Bu göstergeler Türkiye’nin dış ticaret 
konusunda dengeli ve güvenilir bir çizgi 
izlediğinin açık ispatıdır. Ekonominin 
çarklarının sağlıklı işlemeye devam etme-
siyle birlikte dış ticaret açığı yavaş yavaş 
kapanacak, ihracat rakamlarımızla ithalat 
rakamlarımız arasında bir denge kuru-
lacaktır. Bunu sağlamak üzere şu geçen 
13 aylık sürede tam 60 ülkeye iş adamla-
rımızla birlikte geziler düzenledik. İkili 
temaslarımızla ihracatçılarımızın önüne 
yeni ufuklar açacak gelişmeler kaydettik. 
İhracattaki artış, arkadan gelecek asıl 
büyük dış satım patlamasının habercisi, 
göstergesidir. Bu konuda özel sektör tem-
silcilerimizle birlikte Cumhuriyet tarihi-
nin en dinamik performansını, en verimli 
işbirliğini ortaya koyduğumuz ortadadır, 
bu devam edecektir.
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Bütün bu göstergeler ortada; ama akla bir 
soru geliyor: Bizim bütün bu ekonomik 
göstergelerimiz arasında hiç mi olumsuz 
bir gösterge yok? Var... 2003 yılı bütçesi 
için öngörülen bütçe açığı yıl sonunda 
öngörülenden daha düşük gerçekleşti. İşte 
tutturamadığımız hesap sadece budur! Bu 
hesabı tutturamamaktan mutlu olduğu-
muzu söylememe bile gerek yok sanırım.

Değerli arkadaşlarım...

Ekonomide kısa sürede elde ettiğimiz 
başarı yabancı yatırımcıların ilgisini 
Türkiye’ye yöneltmiştir. Yabancı serma-
yeyi ülkemize çekebilmek için yoğun bir 
çalışma programı ortaya konulmuştur. 
Bu konuda önemli mesafeler kat edilmiş-
tir. Türkiye’nin yabancı yatırım cenneti 
olabilmesi için önündeki engeller tek tek 
temizlenmektedir. IMF ve Dünya Bankası 
ile ilişkilerde tam bir değişim yaşanmıştır. 
Türkiye ilişkilerde edilgen değil, etkin bir 
rol almaya başlamıştır. İlişkiler karşılıklı 
anlayış ve Türkiye gerçekleri ışığında 
yürütülmektedir. İmzaladığımız Niyet 
Mektupları geçmiştekilerden çok farklı bir 
tarzda ele alınmaktadır. 

Yeri gelmişken kimi çevrelerin “AK Parti 
zaten iyi işleyen bir ekonomik program 
devralmıştır” şeklindeki eleştirilerine de 
değinmek istiyorum. Her şeyden önce 
Mayıs 2001’de IMF’ye verilen niyet mek-
tubuyla başlayan “Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı” yeni bir program değildir. Zaten 
Mayıs 2001 tarihli niyet mektubunun baş-
langıcında da “Bu program eski programın 
devamıdır” denmektedir. Getirdiği yenilik 

nedir? Sadece kur politikası değiştirilmiş-
tir. Kaldı ki bu program yürütülememiş 
ve IMF ile Şubat 2002’de yeni üç yıllık bir 
program imzalanmıştır. Peki biz ne yaptık? 
Gelir gelmez IMF ile bu programı yeniden 
masaya yatırdık. Bize göre programda 
mutlaka revize edilmesi gereken bölümler 
ve mutlaka eklenmesi gereken hususlar 
vardı. Çünkü o programda halk yoktu; hal-
kın geçim derdi ve problemleri görmezden 
gelinmişti. Biz bunları sağladık.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye uzun süredir IMF programlarını 
uygulamaktadır. Ancak bugüne kadar her 
yapılan program, herhangi bir kriz veya 
kırılma noktasına gelindiğinde askıya 
alınmış, yeni programlar yapılmıştır. Biz 
ise pazarlığımızı, mücadelemizi en başta 
yaparız ve bir kere de altına imzamızı 
attıktan sonra mutlaka o imzamıza sahip 
çıkarız. Bizim programımızın başarısı 
buradadır. Yanı başımızda cereyan eden 
Irak olayı gibi büyük krizleri dahi ustalıkla 
yöneterek programa zarar vermemesini 
sağladık. Yani biz siyaseti iyi yönettiğimiz 
için ekonomide de iyi neticeler elde ettik. 
Yoksa hiçbir şey kendiliğinden olmuş de-
ğildir.

Geçmiş zamanlarda da hükümetler vardı; 
ama onlar en ufak bir çalkantıya, en küçük 
bir krize teslim oldular. Biz onların gittiği 
yoldan gitmiyoruz. Bakınız bu yıl içinde 
IMF’den 1.7 milyar dolar borç alınacak, 
buna karşılık 2.7 milyar dolar ödeme yapı-
lacaktır. Türkiye artık aldığı borçtan fazla-
sını ödeyecek bir ekonomik seviye kazan-
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mış durumdadır. Nitekim 2005 yılından 
itibaren Türkiye IMF’yle kredi boyutlu 
ilişkisini sona erdirmeyi hedeflemektedir. 
Amaç, ekonomide günü kurtarmak değil, 
Türkiye’yi hak ettiği saygın konuma ulaş-
tırmaktır.

Değerli arkadaşlar...

Biliyorsunuz insan unutkandır; bazı 
şeyleri biz bile unuttuk. Ben bu bütçe 
konuşması vesilesiyle sizlere bunlardan 
kimini hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, 
hani gün geçmiyordu ki kamu çalışan-
ları sokaklara dökülüp eylem yapmasın. 
Amaçları “zorunlu tasarruf ” adı altında 
ücretlerinden kendilerine sorulmadan 
kesilen paraları ve o paraların nemaları-
nı alabilmekti. Bu devletin kronikleşmiş 
sorunlarından biri haline gelmişti. Biz 
bu meseleyi kökünden söküp attık. Taraf-
larla anlaşarak... Bu “taraflarla anlaşma” 
kavramı başta muhalefet partimiz olmak 
üzere bazılarına bir şey ifade etmeyebilir. 
Oysa bizim siyaset anlayışımızın ana ek-
senlerinden birisidir.

Evet, taraflarla anlaşarak, tam 5 milyon 
çalışanımızı ilgilendiren bu meseleyi çöz-
dük ve ülkenin gündeminden kaldırdık. 
Çalışanların bu fondaki Ana para+Nema 
ile birlikte 11.4 katrilyona ulaşan alacağı-
nın, 1.4 katrilyonluk ana parasını hemen 
ödedik. Nemaları ise, TÜFE+gelir getire-
cek şekilde taksitlendirerek 2006 yılının 
sonunda bitecek şekilde planladık. Bu 
bağlamda gerçekleştirilen ikinci bir hu-
sus ise, Tarımsal desteklemeye yaptığımız 
katkıdır. Bakınız 2002 yılında bütçede 

tarımsal desteklemeye ayrılan pay 1.8 
katrilyon TL iken, bu rakam 2003 yılın-
da 2.8 katrilyona, 2004 yılı bütçesinde 
ise 3.7 katrilyona çıkarılmıştır. Çiftçilere 
ucuz mazot temini de bu fasıldan yerine 
getirilmiş olup, bir seçim vaadi de böylece 
gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bir başka iyileştirme ise, Ziraat 
Bankası borçlarının yeniden yapılandırıl-
masıdır. Bu kapsamda tam 809.000 aileyi 
ilgilendiren 2.9 katrilyonluk çiftçi borç-
ları yeniden yapılandırılarak 1.6 katril-
yona indirilmiştir. 724.000 aile müracaat 
ederek 1.6 katrilyonun 1.4 katrilyonunu 
ödeme planına bağlamış olup, bu çiftçi 
aileleri her fırsatta hükümetimize teşek-
kür etmektedir. Bu uygulama da Ziraat 
Odaları Birliği ile anlaşılarak yapılmış bir 
uygulamadır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Şimdi, 2004 yılı bütçesinin çalışmalarını 
yaptığımız bir sırada size bir müjde ver-
mek istiyorum. Bütçe çerçevesi içinde ka-
lınarak, 2004 yılında hem Ziraat Bankası, 
hem Halk Bankası çiftçi ve esnaf kredile-
rine yüzde 25 faiz uygulayacaktır. Bunun 
ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılması 
için sizlere Ekim 2002 rakamlarını ha-
tırlatmak istiyorum. Ekim 2002’de Halk 
Bankası’nın bu tür kredilere uyguladığı 
faiz yüzde 52, Ziraat Bankası’nın uygula-
dığı faiz ise yüzde 65 idi. Bu arada 2002 
yılbaşında Halk Bankası’nın esnafa kul-
landırdığı kredi miktarı 153 trilyon iken, 
bu rakam şu anda 659 trilyona ulaşmış, 
2004 yılında ise 1.4 katrilyona ulaşması 
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planlanmıştır. Yetmedi, halkıma bir müj-
dem daha var: Önümüzdeki sezona ait 
Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 50’si 
Aralık ayı dahil önümüzdeki 4 ayda öden-
miş olacaktır. Sadece Aralık ayında 540 
trilyon ödeme yapılacak, 4 ayda ödenecek 
miktar 1.3 katrilyona ulaşacaktır. 

Değerli milletvekilleri...

Bu amaçla yapısal reformlara hız veril-
miştir. Türkiye bugüne kadar yürümesini 
engelleyen prangalarından artık kurtul-
muştur. 2004 yılı, Türkiye’nin daha hızlı 
koşacağı, daha çok engeli aşacağı bir yıl 
olacaktır. Görüldüğü gibi elde ettiğimiz 
başarının sosyal boyutu olmadığını iddia 
edenler insafsızlık etmektedirler. 2003 
yılında da sosyal politikalara ağırlık ve-
rilmiş, özellikle dar gelirli ve yoksul ke-
simlerin rahat bir nefes alabilmesi hedef-
lenmiştir. Bu çerçevede yapılanlar sadece 
bu saydıklarımızdan ibaret de değildir. 
Emeklilerimize yüzde 150’ye varan oran-
larda iyileştirme yapılmıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu’na bu yıl ilk defa bütçeden 
327 trilyon TL ayrılmıştır. 2004 yılında 
da fona 380 trilyon ödenek ayrılması 
öngörülmektedir. Fonun toplam har-
caması 2003’te 1.1 katrilyon olmuştur. 
2004’te bu miktar 1.4 katrilyon civarın-
da olacaktır. 1.5 milyon aileye 800 bin 
ton kömür yardımı uygulaması devam 
etmektedir. Asgari ücretin azami sefalet 
ücreti olmaktan çıkıp insanca bir yaşam 
ücretine dönüştürülmesi için çalışmaları-
mız sürmektedir. İşsizlik oranları düşme 

eğilimine girmiştir. Özel sektördeki can-
lanmanın da etkisiyle işsizlik oranlarının 
2004 yılında önemli oranda düşeceği 
görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar...

Diğer bütün sektörlerde büyüme yaşanır-
ken, tarım sektöründe yüzde 0.5 gerileme 
olduğu doğrudur; ancak çok uzun yıllar-
dır ihmale uğramış olan Türk tarımının 
yapısı gereği 13 ay gibi kısa bir zaman 
içerisinde sorunlarından tamamen arın-
dırılması mümkün değildir. Nüfusumu-
zun çok önemli bir kısmının ekmeğini 
kazandığı bu sektörümüz asla ihmal 
edilmiş değildir; çok büyük bir güvenle 
söylüyorum ki kısa zamanda bu sektörde 
de önemli ilerlemeler sağladığımızı hep 
birlikte göreceğiz. Kimsenin gözünü bo-
yamaya çalışmıyoruz; siyaset biliminin 
çağdaş normları içerisinde Türkiye’nin 
sorunlarına gerçekçi çözümler getirme 
uğraşı içerisindeyiz.

Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının karnını 
doyurduğu tarım sektörünü ihmal ederek 
bir ekonomiyi tamamen sağlığına kavuş-
turamayacağımızın da bilinci içerisinde-
yiz. Az önce söylediğim gibi çiftçilerimize 
yönelik mazot ve doğrudan gelir desteği 
ödemeleri 2003 yılında başarıyla yürütül-
müştür. Çiftçi borçlarımız yeniden yapı-
landırılarak tarım kesiminin haciz kıska-
cından kurtarılması sağlanmıştır. Biz her 
gün milletimizle bir aradayız; köylümüz-
le, çiftçimizle, tarım üreticilerimizle bir-
likteyiz, onların nabzının nerede attığını 
da yakından biliyoruz. Onlar Türkiye’nin 
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geleceğinden fazlasıyla umutlular ve bize 
güvenlerini yeniden ortaya koymaya da 
hazırlar.

Değerli milletvekilleri...

Göreve geldiğimiz günden beri ekonomik 
durumumuzun gerektirdiği hassasiyeti 
gözeterek ve mali disiplinden taviz ver-
meden sıkı bütçe uygulamalarına devam 
ediyoruz. Bütçe harcamalarında hedefin 
aşılmasına neden olan ödenek üstü harca-
malara son verilmiştir. Yatırım programı-
nın rasyonelleştirilmesi ile kamu yatırım 
harcamalarında israfın önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. İş dünyamızın talepleri de 
göz önüne alınarak mali milat uygulaması 
kaldırılmış, vergi sisteminin reforme edil-
mesi çalışmalarına başlanmıştır. Hayata 
geçirilen Vergi Barışı Projesi’yle, doğru 
düzenleme ve uygulamaya mükelleflerin 
ne kadar doğru tepkiler verdiği gerçeğini 
ortaya koymuştur. 

Vergi oranlarını düşürme ve vergiyi tabana 
yayma hedefleri doğrultusunda; kurumlar 
üzerindeki vergi yükü yüzde 65’den yüzde 
45’e indirilmiş, vergi tabanının genişletil-
mesi için gerekli çalışmalar ve mevzuat 
düzenlemeleri yapılmıştır. Vatandaşla-
rımızın eğitim ve sağlık harcamalarının 
bir kısmını vergi matrahından indirebil-
mesine imkan sağlanmıştır. Dar gelirli 
vatandaşlarımızın tüketim kalıpları içinde 
önemli paya sahip olan temel gıda ve ilaçta 
KDV indirimine gidilmiştir. 1 Ocak 2004 
tarihinden itibaren çok önemli bir yeni-
lik olarak enflasyon muhasebesine geçiş 
sağlanacaktır. Ayrıca bankacılık alanında 

yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek 
ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir sağlık-
lı bir bankacılık sisteminin oluşturulması 
amacıyla başlattığımız yapısal düzenleme-
ler de bu yıl içinde tamamlanacaktır.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye’nin yaşadığı kriz dönemleri bo-
yunca kaderlerine terk edilen sanayi ve 
ticaret sektörlerinin birikmiş problemle-
rini çözebilmek için kısa bir zaman içinde 
birçok çalışma yürüttük. Bu çerçevede, 
yılın ilk on aylık döneminde 12.438 hektar 
büyüklüğünde 68 adet organize sanayi 
bölgesi projesi ile 14.355 işyerinden mü-
teşekkil 102 adet küçük sanayi sitesinin 
yapımına destek verilmiştir. Sanayimizin 
teknoloji açığını kapatabilmek amacıyla 
AR-GE yatırımlarına hız verilmiş, bu alan-
da önemli bir altyapı hizmeti sağlayan Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi sayısının 12’ye 
çıkarılması sağlanmıştır. KOBİ’lerin des-
teklenmesi hükümet olarak üstünde has-
sasiyetle durduğumuz konulardan biridir. 
Bu hassasiyetin bir gereği olarak KOSGEB 
destek mekanizması gözden geçirilmiş ve 
yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeliği 
çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle daha önce 8 
olan destek türü, 22 ana başlık altında 38 
desten türüne çıkarılmış ve bugüne kadar 
KOBİ’lere bu çerçevede 56 trilyon liralık 
destek sağlanmıştır.

Yaptığımız yeni yasal düzenlemeyle 
şirket kurmak için gerekli bürokrasiyi 
azalttık; eskiden 19 ayrı işlemden geçmek 
gerekirken, şimdi toplam 3 işlem gerçek-
leştirmeniz yeterli olmaktadır. Tüketici-
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lerimizi dünyanın en gelişmiş tüketim 
standartlarına kavuşturan teknik ve yasal 
düzenlemeler de yine bu dönemde gerçek-
leştirilmiştir. 80.000 ailemizin kredi kartı 
mağduriyetlerine son verilmiştir. Göreve 
geldiğimizde büyük bir icra-haciz baskısı 
altında olan ve bir kısmı da maalesef iş-
yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf 
ve sanatkarlarımızın kredi borçları makul 
ölçülerde yeniden yapılandırılarak nefes 
almaları sağlanmıştır.

Değerli arkadaşlarım...

6 ay önce yürürlüğe giren yeni İş Yasamız, 
bir yandan çalışanların haklarını koruyan, 
diğer yandan yeni istihdam üretmeye 
imkan hazırlayan normlar içermektedir. 
İşsizlik ekonomimizin önündeki en önem-
li sorunlardan biridir ve hükümet olarak 
önümüzdeki yılı işsizlikle mücadele yılı 
olarak görüyoruz. Piyasaların canlanması, 
yabancı sermaye girişinin hızlanması ve 
içeride ve dışarıda oluşacak talep artışıyla 
birlikte oluşan yeni istihdam katlanarak 
artacak ve işsizlerimiz birer birer iş sahibi 
olmaya başlayacaklardır. İstihdam konu-
sunda kamu imkanları oldukça sınırlıdır; 
bu bakımdan özel sektörümüzün istih-
damı arttıracak yeni atılımlar içerisinde 
olmasını da büyük bir memnuniyetle izli-
yoruz.

Bu konuda her türlü desteği kendilerine 
gösteriyoruz, göstermeye de devam ede-
ceğiz. Biz kalkınmayı bütün yurt sathına 
ve toplumun bütün kesimlerine hakça 
yaymak ve halkımızı büyük şehirlere yo-
ğun bir şekilde göç etmekten kurtarmak 

istiyoruz. Bu çerçevede, başta Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere 
ekonomik açıdan Geri Kalmış yörelerde 
yatırımların teşvik edilmesi hususu Hükü-
metimizin üzerinde durduğu ve destekle-
diği öncelikli konular arasında yer almak-
tadır. Hükümet olarak, kişi başına milli 
geliri 1500 doların altında kalan geri kal-
mış illerimizdeki ilave istihdama yönelik 
yatırımlara büyük kolaylıklar getiriyoruz. 
Yeni düzenlemeyle, geri kalmış bölgeleri-
mizde hat safhaya varan işsizlik sorununa 
da önemli ölçüde çözüm getirilecektir.

Değerli arkadaşlar...

Bizden önceki hükümetler döneminde 
kördüğüm haline gelen enerji meselelerini 
birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Türki-
ye ile Rusya arasında uzun ve çetin doğal-
gaz müzakereleri Türkiye’nin istediği gibi 
sonuçlanmıştır. Bu tarihi anlaşmayla özel-
likle sanayimizin geleceğini tehdit eden 
bir tehlike bertaraf edilmiştir. Rusya’dan 
alınan doğalgazın fiyatı rekabet edilebilir 
bir düzeye çekilmiştir. Petrol ve doğalgaza 
bağlı elektrik üretimi oranlarını düşürü-
yor, buna karşılık yerli kömür ve hidrolik-
ten elektrik üretimini de artırıyoruz. Bu 
sayede yıllık 10 milyar kilovat saatlik ithal 
kaynak yerli kaynakla ikame edilmektedir. 

İktidara geldiğimiz günden bu yana elekt-
riğe zam yapmadık. Zam yapmak bir yana 
indirim yaptık. Fatura başına kesilen güç 
bedeli uygulamasına son verdik. Mesken-
lerde 150 kilovat saati aşan her kilovat saat 
için yüzde 50 zamlı tarife uygulamasına 
son verdik. 1 Kasım 2003 tarihinden itiba-
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ren sanayi elektriğine yüzde 5 oranında in-
dirim yaptık. Türkiye’de ilk kez doğalgaz-
da indirim sağlanmış, meskenlerde yüzde 
15.31, işyerlerinde yüzde 13.84 indirim 
yapılmıştır. Doğalgaz tüketimi yüzde 25 
oranında artarken, Organize Sanayi böl-
gelerine ayrıca yüzde 4 oranında indirim 
sağlanmıştır. Ayrıca, tarımsal sulama 
hizmeti verecek 9 baraj bu yıl içinde biti-
rilmiş, enerji sektöründe 4 barajda enerji 
üretimine geçilmiş, 3 baraj da Aralık ayı 
içinde enerji üretimine geçecektir.

Değerli arkadaşlar...

Hükümetimiz önemli bir rekora de ba-
yındırlık alanında imza atmıştır. 80 yıl-
da yapılan yolun yarısını Cumhuriyet 
döneminin en düşük ödeneği ile 8 ayda 
tamamlayarak, 1600 kilometre bölünmüş, 
364 kilometre tek istikametli yol yaptık. 
Bu yollar sayesinde 9 günlük bayram tatili 
de dahil olmak üzere trafik kazalarında 
önemli bir sayısal azalma gerçekleşmiştir. 
2004 yılı içinde bölünmüş yol yapımları 
için yurt sathına yayılmış 100’ün üzerin-
de proje yürütülecektir. Yine Bayındırlık 
alanında en önem verdiğimiz konulardan 
biri de konut üretimi ve planlı kentleşme 
olmuştur. Hükümetimiz 2003 yılı sonu-
na kadar, sosyal donatı ve alt yapıları ile 
birlikte inşa ettiği 20.000 konutun ihalesi 
yapılmıştır, 2004 yılı sonuna kadar toplam 
100.000 konut daha ilave edecektir. Bu 
konutların bedellerinin yüzde 20-25’lik 
kısmı peşin, geriye kalanı 10 yıl gibi uzun 
vadeye yayılacak, vatandaşlarımız bu saye-
de rahatlıkla konut sahibi olabilecektir. 

Değerli milletvekilleri...

Geçtiğimiz yıl itibariyle ulaştırma ve te-
lekomünikasyon alanlarında da önemli 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Her iki 
faaliyet alanında da Türkiye’nin çağdaş 
bir çizgi yakalaması için büyük bir gayret 
içerisindeyiz. Sektörün büyük ihtiyaç duy-
duğu Karayolu Taşıma Kanunu Meclisimiz 
tarafından kabul edilmiş, bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle bu alanda büyük 
bir boşluk doldurulmuştur. Diğer ulaşım 
araçlarına göre daha ekonomik ve güvenli 
olan demiryolu taşımacılığı alanında da 
önemli projeler başlatmış durumdayız. 
İstanbul’un iki yakasını birbirine bağla-
yacak olan ve inşaatına 2004 yılının ilk 
aylarında başlanacak olan Boğaz Tüp Ge-
çit Projesi, özellikle İstanbul trafiği için 
devrim niteliğinde bir yenilik olacaktır. 
İstanbul-Ankara arasındaki yolculuk süre-
sini ilk etapta 5 saate, ikinci etapta 3 saat 
10 dakikaya indirecek olan demiryolu re-
habilitasyon çalışmalarını 2003 yılı içinde 
başlatmış bulunuyoruz. 2005 yılı sonunda 
İstanbul-Ankara arasını 3 saat 10 dakikada 
alabileceğiz. İsterseniz şimdiden tren bilet-
leri için rezervasyonunuzu da yaptırabilir-
siniz. Ayrıca yılda 24 milyon dolarlık bir 
kaynağın yurt içinde kalmasını sağlayacak 
bir projeyle, Kardemir’in yerli ray üretimi-
ne başlamasını sağladık.

Havayolu taşımacılığının yaygınlaştırıl-
ması amacıyla da önemli girişimlerde 
bulunuyoruz. Gerek sivil hava yolu taşıma-
cılığının desteklenmesi, gerekse mevcut 
hava taşımacılığının geniş halk kesimleri-
nin faydalanabileceği ekonomik şartlara 



317

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

kavuşturulması amacıyla önemli düzenle-
meler yaptık, yapıyoruz. Denizyolu taşımacı-
lığını özendirmek ve geliştirmek için liman-
larımızın fiyat tarifeleri düşürülmüş, özel 
denizcilik çalışmalarının önünün açılması 
amacıyla özelleştirme çalışmalarına öncelik 
verilmiştir. Telekomünikasyon alanında 
gerek telefon, gerek internet hatlarının geliş-
tirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ülke-
mizi dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinden 
geride bırakmayacak adımlar atıyoruz. Bu 
gerçekten hareketle, Türk Telekom’un yürüt-
tüğü hizmetlerin ülkemiz için giderek daha 
hayati bir fonksiyon kazandığını vurgula-
mak istiyorum. ADSL projesiyle birlikte in-
ternet kullanıcılarımız mevcut sisteme göre 
yaklaşık 40 kat daha hızlı internet imkanına 
zaman sınırı olmaksızın kavuşmuş oluyor-
lar. Türk Telekom ile Milli eğitim Bakanlığı 
arasında yapılan bir protokolle tam 40 bin 
okulumuza hızlı internet imkanı sağlıyoruz. 
Çalışmalarına çağa uygun bir ivme kazandı-
ran Türk Telekom, bu senenin ilk on ayında, 
geçen senenin aynı dönemine göre karlılığı-
nı yüzde 27, gelirlerini ise 25 arttırmıştır.

Değerli arkadaşlar...

Geçen yıl içerisinde geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğümüz çocuklarımızın eğitimi 
alanında da önemli projeler ve yapısal dü-
zenlemeler yaptık. 2003-2004 öğretim yılın-
da yaklaşık 10 milyon ilköğretim öğrencisi-
ne ücretsiz kitap dağıtılmıştır. Eğitime Yüzde 
Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde özel 
sektörün eğitime katkısı bağlanmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde kız 
çocuklarının eğitim fırsatlarının artırılması 
amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Eğitim 

kalitesinin arttırılması, okul dışı eğitim im-
kanlarının geliştirilmesi ve çocuklarımızı 
geleceğe hazırlayacak donanımın sağlanma-
sı amacıyla önemli hazırlıklar içerisindeyiz, 
bunlar da kısa zaman içerisinde açıklana-
caktır.

Değerli milletvekilleri...

İnsana hizmeti her şeyin üzerinde tutan bir 
hükümet olarak, sağlıkla ilgili ihtiyaçların 
ne kadar vazgeçilmez ihtiyaçlar olduğu-
nun farkındayız. Bu ihtiyaçları hakkıyla 
karşılayabilmek için sağlık sistemimizi ve 
ülkemizin genel sağlık göstergelerini çağdaş 
seviyeye çıkarmak üzere “Sağlıkta Dönü-
şüm Programı”nı hazırladık. Bu programla 
inşallah insanlarımızın ücret ödeme güçlük-
leri yüzünden hastanelerde rehin tutulması 
ayıbına son veriyoruz. Yine bu programla 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi 
hastalarımız bütün sağlık ocağı, dispanser 
ve hastanelerimizden faydalanabilecekler. 
Ayrıca memur, emekli, dul ve yetimlerimize 
özel sağlık kuruluşlarından yararlanma yolu 
da açılmış, vatandaşlarımızın hak ettikleri 
sağlık hizmetini istedikleri sağlık kurulu-
şundan almalarına imkan sağlanmıştır.

Çeşitli sıkıntılara neden olduğunu tespit 
ettiğimiz, “Mecburi Hizmet Uygulaması”na 
son verilmiş, sözleşmeli sağlık personeli 
uygulamasına geçilerek eleman temininde 
güçlük çekilen bölgelere gönüllü personel 
gönderilmeye başlanmıştır. Sağlıkta Dönü-
şüm Programı’nın getirdiği bir başka yenilik 
de çok önem verdiğimiz “Aile Doktorluğu” 
uygulamasıdır. Vatandaşımıza kendi dokto-
runu seçme hakkı tanıyan bu uygulamanın 
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2004 yılında başlatılması için hazırlıklar 
tamamlanmak üzeredir. İnsanımızın sağlı-
ğını olduğu gibi çevre ve kent sağlığını ko-
ruma altına almak için de büyük bir dikkat 
içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dünyanın en güzel coğrafi bölgelerinden 
biri üzerinde bulunan ülkemizin doğal 
varlıklarını korumayı hükümetimiz temel 
görevlerinden biri olarak kabul etmektedir. 
Bu amaçla işlerliğini yitirmiş gibi görünen 
devlet ormancılığı anlayışından, millet or-
mancılığı anlayışına geçiş çalışmaları baş-
latılmıştır. Her ilde bir Kent Ormanı kurma 
çalışmalarının ilki Ankara Kent Ormanı 
ile hayata geçirilmektedir. Bu örneklerin 
sayısı hızla çoğaltılacaktır. Çevre ve Orman 
Bakanlığımızın üstünde yük olan eğitim ve 
sosyal amaçlı tesislerin tamamı özel sektöre 
kiralanmış, bu 23 tesisten 4,5 trilyonu aşan 
bir ek gelir temin edilmiştir. Bu rakam yıl 
sonu itibariyle 9,5 trilyonu bulacaktır. Çev-
reye duyarlılığımızın bir başka göstergesi 
de özel ağaçlandırma çalışmalarına verdiği-
miz önemdir. Bu çerçevede yürütülen çalış-
malarla önceki yıllara göre özel ağaçlandır-
ma miktarı, 2003 yılında 6 kat arttırılmıştır.

Değerli arkadaşlarım...

Büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak 
tüm dünyadaki kültür değerlerimize ve 
Anadolu’da iz bırakmış kültür değerlerini 
sahiplenmek ve yaşatmak büyük devlet 
anlayışımızın bir gereği olmuştur. Cum-
huriyetimizin 80. yılı kutlamaları çerçeve-
sinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu 
anlayışla çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri 
düzenlemektedir. Kültür varlıklarımızın 

korunması ve kullanılması, turizm sek-
törünün teşvik edilmesi, kültür ve sanat 
eser sahiplerinin telif haklarının korun-
ması ve korsan yayıncılıkla mücadeleye 
yönelik yasal düzenlemeler tamamlanmış 
olup bunlardan bir bölümü uygulamaya 
konulmuştur. Kültürel ve tarihi miras yö-
nünden zengin bir potansiyele sahip olan 
değişik bölgelerimizde özelliklerine göre 
iç ve dış turizm geliştirilmektedir. Turizm 
Teşvik Kanunu’nda gerekli düzenlemeler 
yapılmış ve sağlıklı, sürdürülebilir çevreyle 
uyumlu bir turizm yatırımları seferberliği 
başlatılmasına yönelik yasal altyapı hazır 
hale getirilmiştir. İzlenen doğru politika-
ların sonuçları tüm dış olumsuzluklara, 
Avrupa’da yaşanan ekonomik daralmaya, 
yanı başımızdaki Irak savaşına ve bunların 
sonucunda rakip ülkelerde % 30’lara varan 
gerilemelere rağmen Türk turizmi büyüme-
sini sürdürmektedir.

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Bütün bu söylediklerimden çıkan nihai 
sonuç şudur: Türkiye kendine gelmiştir. 
Türkiye kendi gücünün farkına varmış-
tır. Türkiye, bir kere daha imkansız gibi 
görüneni başarmıştır. Türkiye gemisi, işe 
başlarken söylediğimiz gibi, gerçekten de 
bir gelin gibi süzülmeye başlamıştır. Ve biz 
hepimiz, hep birlikte bu muhteşem gemi-
deyiz. Milletçe el ele verirsek, birbirimizin 
önünü kesmeye çalışmazsak, gereksiz kıs-
kançlıklara ve kuruntulara kapılmazsak, 
özgüvenimizi kaybetmezsek önümüz açık-
tır. Yolumuz açık olsun. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Aziz milletime nice başarılı 
yıllar diliyorum.
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Değerli arkadaşlar… Ziraat Odaları Bir-
liği’nin değerli üyeleri… Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Ziraat odalarımızın 
kuruluşunun 40. yıldönümü hayırlı olsun. 

Çok iyi bildiğiniz gibi sosyal boyutu en geniş 
olan tarım sektörü yıllarca ihmal edilmiş, 
sorunları ertelenmiş bir sektördür. Yılların 
tahribatının telafisi için hükümet olarak, 

Tarım Bakanlığı olarak gerçekçi çözümler 
üretmeye çalışıyoruz. İş başına geldiğimizde 
Türkiye’nin kaynaklarını ülkemize yeniden 
kazandıracağımızı söyledik. İş başına geldik 
ve Türkiye’nin kaynaklarını Türkiye’ye ka-
zandırdık. İlk bir yılımızdaki adımlarımızı 
adalet doğrultusunda attık ve kanayan yara-
ları sarma yolunda önemli mesafeler aldık. 
Tarım sektöründe de çiftçimizi yeniden 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği  
40. yıl kutlaması

Ankara | 25 Aralık 2003
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üretime döndürecek, sektörün ana aktörü 
yapacak politikalara ağırlık verdik. 

Biliyoruz ki, tarım sektörünün ihmali toplu-
mun hemen tamamının ihmalidir. Çiftçimizi 
küstüğü topraklara yeniden döndürüyoruz. 
Hayvancılık sektörü 2003’te son derece karlı 
bir dönem geçirdi. Sektörde gerileme durdu. 
Hayvancılık yeniden revaçta olan bir iş kolu 
haline geldi. Bu sektöre verilen desteklerde 
de büyük artışlar oldu. 2002’ye göre yüzde 
155’lik bir artış sağlandı. 2004 bütçesinde 
bu sektöre verilecek destek daha da büyüye-
rek yüzde 178 oranında artmış 489 trilyon 
lirayı bulmuştur. İş başına geldiğimizde kay-
nak nerede diyenler geçen bir yıl içinde kay-
nağın iktidarımız olduğunu anlamışlardır. 
Önceki hükümetler döneminde çiftçimizi 
girdi desteklerinden mahrum eden anlayışa 
karşı çiftçimize mazot desteğini sağladık. 
Üretimde en büyük maliyet unsurlarından 
olan mazotta çiftçimize yüzde 40 oranında 
indirim sağladık. 

Nasıl bir Türkiye fotoğrafı devraldığımızı bi-
liyorsunuz. Acil eylem planımızı hazırlarken 
kendi arkadaşlarımla toplumun en geniş ke-
simleri adına uzun uzun tartıştık. Kimsenin 
önünü göremediği bir dönemde kararlılıkla 
çiftçimize mazot indirimi yapacağımızı söy-
ledik ve sözümüzde durduk. Bunun ilk tak-
sitini, yani 311 trilyon lirayı doğrudan çiftçi-
mizin hesabına yatırdık. Kalan 332 trilyonu 
da 2004’ün ilk yarısında ödeyeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Çiftçimize gelir desteği veriyoruz. Bakınız 
2002 yılında bütçede tarımsal destekle-

meye ayrılan pay 1.8 katrilyon TL iken, bu 
rakam 2003 yılında 2.8 katrilyona, 2004 yılı 
bütçesinde ise 3.7 katrilyona çıkarılmıştır. 
Çiftçilere ucuz mazot temini de bu fasıldan 
yerine getirilmiş olup, bir seçim vaadi de 
böylece gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir baş-
ka iyileştirme ise, Ziraat Bankası borçlarının 
yeniden yapılandırılmasıdır. Bu kapsamda 
tam 809.000 aileyi ilgilendiren 2.9 katrilyon-
luk çiftçi borçları yeniden yapılandırılarak 
1.6 katrilyona indirilmiştir. 724.000 aile 
müracaat ederek 1.6 katrilyonun 1.4 katril-
yonunu ödeme planına bağlamış olup, bu 
çiftçi aileleri her fırsatta hükümetimize dua 
etmektedir. Geçmiş hükümetler döneminde 
Dünya Bankası ile varılan anlaşmalar gereği 
bu parayı doğrudan destek olarak veriyoruz. 
2003’ün ilk ödemesi, inşallah, bu yıl bitme-
den yapılacaktır. 

2003 yılı birinci dilim ödemeleri için çift-
çimize verilecek olan 540 trilyon liranın 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nce hazırlanan 
ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yayınlanan “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Geliş-
mişlik Sıralama Araştırması”na göre yapılan 
çalışma esas alınarak ülkemiz genelinde 67 
ilimizin 378 ilçesinde ödenmesine 26 Ara-
lık 2003 tarihinde başlanacaktır. Ödemeler 
cuma, cumartesi, pazar günleri de devam 
edecektir. Kalan iller ise Doğrudan Gelir 
Desteğinin yüzde 50’sini 2004’ün ilk üç ayı 
içinde alacaklardır.

Ülkemizin imkanları bellidir. Hazine’nin 
imkanları bellidir. Her şeye rağmen, tüm 
imkansızlıklara rağmen üreticimizi, özellik-
le mağdur durumdaki, gelir seviyesi düşük 
çiftçimizi vadettiğimiz gibi ihmal etmedik. 
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Doğrudan Gelir Desteğinde hak edenin, 
üretenin destekleneceği ve üretimin bilinçli 
olarak yönlendirilebileceği bir metot arayışı 
içindeyiz. Bu konuda ilgili kuruluşlar ve 
Dünya Bankası ile temaslarımız da devam 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlar...

Tarım Ürünleri Sigortası Yasasını gündemi-
mizde tutuyoruz. Üreticinin garantisi olacak 
bu yasayı Ocak ayı içinde Meclis’e sevk ede-
ceğiz. Bu yasama döneminde Meclisimizin 
gündeminde yer alacak en önemli konular-
dan biri tarımla ilgili yasalar olacaktır. Yıllar-
dır çıkartılamayan birçok yasa tasarısı Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığımızca bu dönemde 
hazır hale getirildi. Önümüzdeki günlerde 
Yüce Meclisimizin gündemine taşınacaktır. 
Bütün alanlarda olduğu gibi tarım sektö-
ründe de yeni bir hizmet anlayışını hayata 
geçiriyoruz. Hizmet, hizmetin gerektirdiği 
yerde verilmelidir. Binlerce ziraat mühendi-
sini, veterineri Ankara’ya toplayarak tarım 
sektörünü, hayvancılığı, meyveciliği ayağa 
kaldıramayız. Bizim yönetim anlayışımız 
hizmetin hizmete ihtiyaç duyulan yerde 
verilmesidir. “Köye, köylüye, çiftçiye hizmet 
köyde olmalıdır” diyoruz. Masa başına ziraat 
mühendisliği, veterinerlik yapılamaz. Şimdi 
bilgi ile donatılmış, ama hizmet vermek im-
kanı bulamayan insanlarımızı köylerimize 
gönderiyoruz.

Değerli dostlarım…

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi’ne ge-
lince... Bu proje ülkemizde esen istikrar ha-
vasının semeresidir. Uzun zamandır ilk kez 

iki kamu kurumu kaynaklarını ve bilgisini 
bir araya getirerek milletimiz için güzel bir 
hizmet üretmişlerdir. Kamuda olması gere-
ken sinerjinin seçkin bir örneğidir bu proje. 
Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan ve gelir 
seviyesi düşük 20 bin ailenin ocağına iş ve aş 
gidecek. Üretemeyen ve verilecek dönüşüm-
süz yardımlarla hayatını idame ettirmek 
zorunda bırakılan çiftçilerimiz artık bundan 
böyle üretecekler. Projenin uygulandığı her 
köy bir ekonomik işletme haline gelecek. 
Kaynaklarımız artık hortumculara değil, 
doğrudan halkımıza intikal ediyor. 

Bu gerçeği herkesin dikkatine sunuyorum. 
Yıllardan beri ihmal edilen tarım sektörüne 
ucuz kredi sağlanması, Toprak Tahlili ve 
Gübre Tavsiyesi Projesi, Organize Tarım Böl-
geleri ve Havzaları inşa edilmesi, köylerde 
Doğal Arıtma Sistemine geçilmesi önümüz-
deki yıl gündeme gelecek Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı projelerinin başlıcalarıdır.

Değerli arkadaşlar...

Dış Ticaret Müsteşarlığımızın verilerine 
göre, tarım ürünleri ihracatımız ile ithala-
tımız arasında ihracat lehine 800 milyon 
dolarlık bir fark olduğunu görebiliriz. Ege 
Bölgesi’nde pamuk ekim alanlarında yüzde 
8 azalma olduğu doğrudur. Ancak, bu hiçbir 
şekilde üretimde gerileme anlamına gel-
memektedir. Üretimde münavebe yöntemi 
ve çiftçi eğilimindeki değişiklikler zaman 
zaman ürün bazında ekim alanlarında ar-
tış veya eksilmelere neden olabilmektedir. 
Çiftçimizin traktör alımlarında yüzde 100’ü 
artış olması hükümetimizin tarım sektörüne 
nasıl baktığını ve neler yaptığı göstermesi 
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açısından anlamlıdır. Çiftçimizin alım gücü 
yükselmektedir. Gübrede de durum farklı 
değil. Evet, gübre fiyatları artmaktadır. 
Ancak bunun uluslararası kimyasallar piya-
sasındaki fiyat hareketleriyle ilgisi gözden 
kaçırılmamalıdır. Diğer taraftan geçmiş yıla 
oranla 2003’te gübre kullanımı da artmış 
olup, bu da çiftçimizin üretime yönlendiği-
nin bir göstergesidir.

Değerli dostlarım…

Çiftçinin borçları üzerinden siyaset yapmak 
artık demode bir politik alışkanlıktır, mazide 
kalmıştır. İktidara geldiğimizde yaklaşık 1 
milyon çiftçi yanlış politikalar neticesinde 
borcunu ödeyemez haldeydi. Bir tarım barışı 
ile bu sorunu çözme yoluna gittik. Faizi hariç 
tuttuk. Kalan borcu yeniden yapılandırdık. 
Ve “Gelin, kalan kısmı 3 yılda eşit taksitlerle 
ödeyin” dedik. Gelinen noktada çiftçimiz 
kendisine uzatılan bu ele sarılmıştır. Borç-
ların yüzde 92’si yeniden yapılandırılmıştır. 
Ziraat Bankası 31 Ekim ile 29 Ocak arasın-
da tahsil etmesi gereken ilk taksitin yüzde 
46’sını tahsil etmiştir ve umuyorum ki yıl 
sonuna kadar bu oran daha da yükselecektir.

Pancar üretimimizde sorunlarımız var. Aşırı 
üretim, yüksek stoklar ve yüksek fiyatlar... 
Ancak bu kesimimizi mağdur etmeden bir 
çözüm yolu önerdik. Gayet demokratik bir 
çözüm önerisi getirdik. Bizden önceki hü-
kümetler döneminde IMF ile yapılan anlaş-
malar gereği getirilen kota uygulamasından 
doğan şekerpancarı üreticilerinin zararını 
alternatif ürünlere yönelmeleri durumunda 
karşılayacağız dedik. 2004 yılında bu öde-
meler için bütçeye 45 trilyon lira ödenek 

konulmuştur. Biz üreticiyle barışık olmanın 
gereğini yerine getirdik. Dikkat ediniz, üre-
ticimiz için ödenek koyduk, ambargo değil! 
Evet, bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum.

Değerli dostlarım…

2004 yılı bütçesi üzerine yaptığım konuşma-
da müjdeledim. Bir kez daha tekrarlıyorum. 
2004 yılında hem Ziraat Bankası, hem Halk 
Bankası çiftçi ve esnaf kredilerine yüzde 
25 faiz uygulayacaktır. Bunun ne anlama 
geldiğinin daha iyi anlaşılması için sizlere 
Ekim 2002 rakamlarını hatırlatmak istiyo-
rum. Ekim 2002’de Halk Bankası’nın bu tür 
kredilere uyguladığı faiz yüzde 52, Ziraat 
Bankası’nın uyguladığı faiz ise yüzde 65 idi. 
Bu arada 2002 yılbaşında Halk Bankası’nın 
esnafa kullandırdığı kredi miktarı 153 tril-
yon iken, bu rakam şu anda659 trilyona 
ulaşmış, 2004 yılında ise 1.4 katrilyona 
ulaşması planlanmıştır. Ayrıca, önümüzdeki 
sezona ait Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 
50’si Aralık ayı dahil önümüzdeki 4 ayda 
ödenmiş olacaktır. Sadece Aralık ayında 540 
trilyon ödeme yapılacak, 4 ayda ödenecek 
miktar 1.3 katrilyona ulaşacaktır. 

Evet, yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz 
ama, elimizdeki imkanlarla azami hizmet 
vermeye çalışıyoruz. İnşallah izlediğimiz 
politikalar üretime ve yatırıma 2004 yılında 
daha çok yansıyacak ve çiftçimizin, hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşımızın yüzü daha 
çok gülecek. Bize itimat ediniz, Allah’ın 
izniyle biz de sizin itimadınıza, güveninize 
layık olabilmek için çalışacağız. Hepinize 
selam ve saygılar sunuyorum. 
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Aziz milletim... ülkemin fedakar ve güzel 
insanları... Bir kez daha evlerinize misafir 
olmaktan, sizlerle sohbet etmekten, ne bü-
yük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum.

Ekran karşısında beni dinlerken, Türkiye’yi 
bekleyen güzel gelecek adına en az benim 
kadar heyecan duyduğunuzu biliyorum. 
Gönüllerinizin en az benim kadar umutla 
dolduğunu hissediyorum. Türkiye sıkıntı-
larını birer birer aşarak bugünlere gelmiş-
se… Daha da güzel günlere ermenin umudu 
yeniden gönüllerimizde yeşermeye baş-
lamışsa… Bu sizlerin sayesinde olmuştur. 
Bunda tek tek her birinizin sabırla, feda-
karlıkla ve gayretle verdiğiniz mücadelenin 
büyük payı vardır. 

Sizlerin ülkenize olan sarsılmaz sevgi ve 
bağlılığınız olmasa, bugün bu güler yüzlü 
Türkiye manzarasına bakıyor olamazdık. 
Alnının teriyle, elinin emeğiyle, dilinin du-
ası, yüreğinin aşk ve heyecanıyla bu büyük 
davaya sahip çıkan her bir vatandaşıma 
şükran borçluyum. Allah’ın izni ve yardı-
mıyla, yüzünüzü kara çıkartmayacağımıza, 
umutlarınızı kırmayacağımıza ve bizden 
önce gelip geçenlere benzemeyeceğimize 
huzurlarınızda bir kez daha söz veriyorum. 

Benim bu sözüm, Türkiye sevdasını yüre-
ğinde hisseden.. Türkiye için, bu millet için 
gecesini gündüzüne katan bütün çalışma 
arkadaşlarım bakımından da ayniyle geçer-
lidir. Bizim sizlere ve ülkemizin büyük po-
tansiyeline inanıp güvendiğimiz gibi, sizler 
de bizlere inanınız, güveniniz. İnşallah bu 
güzel beraberliğin sonucunda, Türkiye’yi 
dünyanın parlayan yıldızı olarak göreceğiz.. 
Bu gururu yine beraberce yaşayacağız.. 

Değerli vatandaşlarım...

Hükümet olarak her vesileyle, sizlere, uzun 
zamandır duymayı beklediğiniz güzel ha-
berler, yüzünüzü güldürecek müjdeler ver-
me gayreti içerisindeyiz. Artık ülkemiz zor 
ve sıkıntılı kriz zamanlarını aşmıştır. Bütün 
ekonomik göstergeler Türkiye lehinedir. 
Milletimiz lehinedir. Geleceğimiz lehinedir. 
Geçen bir yıl içinde güven ve istikrar orta-
mını yakaladık. Politikalarımızı kararlılıkla 
uyguladık. Ülkemiz için pek çok proje geliş-
tirdik. Bu projeler doğrultusunda, yapısal 
dönüşüm düzenlemelerini cesaretle ger-
çekleştirdik. Ülkemizin önünü açtık.

Türkiye’deki ve dünyadaki en kötüm-
ser ekonomik çevreler bile, bugün artık 
Türkiye’den bahsederken karanlık tablolar 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Aralık 2003
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çizemiyorlar. Artık hiç kimse “hasta adam” 
yakıştırmaları yapamıyor. Çünkü hepimizi 
üzen o acziyet tablosu artık bitmiştir. Hasta 
iyileşerek sağ salim ayağa kalkmıştır. Gö-
reve başladığımız 18 Kasım 2002 tarihi, 
Türkiye’nin makus talihinden kurtuluşu-
nun miladı olmuştur. 18 Kasım 2002, mil-
letin azim ve kararlılıkla ayağa kalkışının 
başlangıcı olmuştur. Milletimiz 3 Kasım 
2002’de, o karanlık sayfayı kapatmış; 18 
Kasım 2002’de yepyeni bir sayfa açmıştır. 
Güneş doğmuş, aydınlık bir uçtan diğer 
uca ülkemizin bütün köşelerini sarmış, ısıt-
maya başlamıştır.

Sevgili vatandaşlarım...

3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye’nin 
kara bahtını ağartma görevini bana ve 
arkadaşlarıma verdiniz. Bu büyük şerefi, 
bu tarihi teveccühe duyduğumuz şükranı 
vicdanlarımızda taşıyoruz, daima da ta-
şıyacağız. Sizlere layık olmak siyasetten 
yegane beklentimizdir. Ülkemizi geleceğe 
taşımak ve milletimizin yüzünü güldür-
mek dışında bir beklenti ve kazanç peşinde 
değiliz. Bugün bulunduğumuz makamlara 
bizleri sizler getirdiniz ve en iyi de yine 
sizler tanıyorsunuz. Bugüne kadar olduğu 
gibi, bugünden sonra da, hayır dualarınızı 
bizden eksik etmeyeceğinize bütün sami-
miyetimle inanıyorum. 

Henüz Türkiye’nin bütün zorluklarını aştı-
ğını, bütün sıkıntılarını giderdiğini elbette 
söylemiyoruz. Ancak milletim adına şunu 
sevinç ve gururla söyleyebilirim: Türkiye, 
2003 yılında, ekonomik performansıyla, 
dünyanın en çok dikkat çeken, en çok 

hayranlık uyandıran ülkesi olmuştur. Bu 
kanaat, ülkesini çok seven kişiler olarak 
sadece bizim dile getirdiğimiz sübjektif 
bir kanaat değildir. Dünyanın en önemli ve 
saygın ekonomik otoritelerinin de ortak ve 
objektif kanaatidir. 

İktidara geldiğimiz günden bu yana geçen 
13 ayda, Başbakan ve bakan düzeyinde 
60’ı aşkın ülkeye seyahat yaptık. Bu Türk 
siyaset tarihinde bir rekordur. Bu seya-
hatlerimizde, Türkiye’nin kısa bir zaman 
içerisinde gösterdiği büyük ekonomik iyi-
leşmeye dair övgü dolu sözlere muhatap 
oluyoruz. Bu manzara, Türkiye’yi seven 
herkes için gurur ve memnuniyet verici bir 
manzaradır. Bu manzara, gittiğimiz yolun 
doğru bir yol olduğunu gösterir. Bu man-
zara, yürüttüğümüz programın yetkin bir 
program olduğunun ispatıdır. Bu manzara, 
çizdiğimiz Türkiye hedefinin asla bir masal 
olmadığını müjdeleyen bir manzaradır.

Buna rağmen, eğer hala, milletçe ulaştığı-
mız bu bereketli güzelliği görmeyen, bu 
heyecanı bizlerle paylaşmayanlar kaldıy-
sa, onların da canları sağ olsun. Ancak 
rakamlar ve göstergeler ortadadır. Bizim 
sözlerimize inanmayanlar, dünyanın belli 
başlı ekonomik çevrelerinin sitayiş dolu 
sözlerini işitmemiş olanlar, rakamların 
ve göstergelerin yalın gerçekliğiyle yüzle-
şebilirler. Türkiye bir yıl önce neredeydi, 
bugün hangi noktaya geldi? Objektif rakam 
ve göstergelerden bunu rahatlıkla okuyabi-
lirler. 

Düne kadar bir enf lasyon canavarımız 
vardı, hatırlarsınız... Çarşıya pazara, mut-
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fağımıza çöreklenmiş, yakamızı şerrinden 
bir türlü kurtaramadığımız enflasyon ca-
navarı... O canavar bugün dize getirilmiştir. 
Canavarın hızı kesilmiştir. Enflasyon niha-
yet elini milletimizin cüzdanından, çorba 
kasesinden, ekmek teknesinden çekmeye 
başlamıştır. İşte rakamlar ortada: Bu yıl 
için belirlediğimiz yüzde 20 enflasyon he-
defini rahatlıkla yakalamış durumdayız. 
Önümüzdeki yıl yüzde 12’lere kadar gerile-
miş bir enflasyon beklentisi içindeyiz. Ben 
hükümetime güveniyorum. Gece gündüz 
demeden çalışan ekonomi yönetimimize 
güveniyorum. Sizleri sıfır enflasyon, eksi 
enf lasyon gibi kavramlarla tanıştıran 
ekonomi yönetimimiz, Allah’ın izniyle bu 
hedefin de daha iyisini yakalayacaktır. En 
kısa zamanda tek rakamlı enflasyon hayali-
ni hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye artık sürekli büyüyen, istikrarlı 
bir ekonomik gelişme çizgisi üzerindedir. 
2003 yılı için koyduğumuz yüzde 5’lik 
büyüme hedefini tutturmuş durumdayız. 
Hem de neye rağmen? Yanı başımızdaki 
savaşa rağmen... Bakın dünyanın saygın 
ekonomistleri ne diyor: Hem enflasyonun 
büyük oranda düşmesi, hem de bu büyü-
me rakamına ulaşılması, dünya ekonomi 
tarihinde çok nadir görülebilecek büyük 
bir başarıdır. Bu neticeye toplumun bü-
tün kesimlerinin el ele vermesi sayesinde 
ulaştık. İşçilerimizin, işverenlerimizin, 
sanayicilerimizin, esnaf ve tüccarımızın, 
çiftçilerimizin ve diğer çalışanlarımızın 
uyum içinde milli hedefe kenetlenmesi ile 
bu başarıya ulaştık. 

Hedefimiz, aynı birlik ve beraberlik içinde, 
önümüzdeki yıl da, bu oranın altında kal-
mayacak bir ekonomik büyüme olacaktır. 
İktidara geldiğimizde yüzde 70’leri zorla-
makta olan faiz oranları, bu bir yıllık süre 
içerisinde yüzde 30’ların altına inmiştir. Dış 
ticaret hacmimiz 100 milyar dolar barajını 
aşmış, 115 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, ta-
rihimizde ilk defa gerçekleşmiştir. Bakınız 
2003 yılında gerçekleşen toplam ihracatı-
mız 50 milyar dolar rakamını zorlamaya 
başlamıştır. Sadece ekim ayında gerçekle-
şen ihracatımız 4 milyar 693 milyon do-
lardır. Ve belki çok şaşıracaksınız ama, bu 
rakam 1981 yılının toplam ihracatından; 
yani bir yıllık toplam ihracatından daha 
fazladır. Evet, yanlış duymadınız: Ekim ayı 
ihracatımız, Türkiye’nin 1981’deki bir yıllık 
toplam ihracatından daha fazla olmuştur. 

Bütün bu gelişmeler, ekonomimizin güven 
veren, umut aşılayan bir başarı noktasına 
geldiğini açıkça göstermektedir. Bu pozitif 
hava ve bu iyimser beklentiler, yakalanan 
siyasi istikrar ortamının da yardımıyla eko-
nomimizi günden güne daha olumlu etkile-
yecektir. İyiye gidiş hızlanarak sürecektir. 
Bugüne kadar yaşanan kriz ve sıkıntıların 
bütün yükünü çekenler sizlersiniz. Ne yazık 
ki bu sıraladığım rakamlardan ve bu iyim-
ser tablodan sizin payınıza henüz büyük 
paylar düşmediğinin farkındayız. Bir yıl 
gibi kısa bir zamanda, bütün dengeleri bo-
zulmuş, bütün damarları tıkanmış, bütün 
umutları tükenmiş hasta bir ekonomiyi 
yeniden sağlığına kavuşturmak kolay ol-
muyor. İnanınız ki kolay olmuyor... Bunun 
için gece demeden gündüz demeden çalışı-
yoruz. Bozulan dengeleri yeniden kurmaya, 
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tıkanan damarları açmaya, tükenen umut-
ları tazelemeye uğraşıyoruz.

Çok yol aldık, ama biliyoruz ki bu sadece 
başlangıçtır. Bilesiniz ki sizler daha rahat 
nefes almaya başlamadıkça... Kapanan bü-
tün fabrikalar yeniden işlemedikçe... Dük-
kanların kepenkleri yeniden açılmadık-
ça… Çarşıda pazarda esnafın işleri yoluna 
girmedikçe... Mutfakta sevgili annelerin 
yüzü gülmedikçe… bize de rahat ve huzur 
olmayacaktır. Bilesiniz ki; emeğin hakkı 
son kuruşuna kadar sahibine verilmeden... 
Kararan bütün gönüller şenlenmeden… 
Kırılan umutlar yeşermeden... bize rahat 
bir uyku yoktur. Milletin alın teri, hırsız-
lardan, arsızlardan, asalaklardan ve hor-
tumculardan söke söke geri alınmadan 
bize rahat ve dinlenme yoktur.

Bizler bu ülkede ters giden şeyleri düzelt-
meye, haksızlıkları gidermeye ve sosyal 
adaleti tesis etmeye kararlıyız. Bu çaba-
mızda bize tam destek vereceğinizden hiç 
şüphem yok. Millet olarak iyiliğin ve doğ-
ruluğun arkasında dimdik duracağımıza 
inancım tamdır. Ülkemin güzel insanları... 
Ekonomimiz bir süre daha, çok dengeli, 
çok dikkatli bir yönetim anlayışına, sıkı bir 
programa ihtiyaç göstermektedir. Bu süre 
çok uzun sürmeyecektir. Ancak rehavete 
kapılacak durumda da değiliz. Geldiğimiz 
bu güzel noktayı daha da kalıcı hale getire-
cek tedbirleri almak zorundayız.

Asla rehavete kapılmadan bütün tedbirleri 
hakkıyla alacağımızdan, yapılması gere-
ken her şeyi hassasiyetle, adaletle, karar-
lılıkla yapacağımızdan hiç şüpheniz olma-

sın. Bu zaman zarfında, sizin üzerinizdeki 
geçim yükünün ağırlığını da kademe ka-
deme hafifletmek için çok çalışıyoruz. Sizi 
bir nebze olsun rahatlatabilmek için bütün 
imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. 
Popülizme düşmeden kaynaklarımızı so-
nuna kadar zorladığımızdan hiç şüpheniz 
olmasın. 

Bize inanınız ve endişe etmeyiniz. En kısa 
zamanda, hak ettiğiniz refaha ve mutlu-
luğa kavuşabilmeniz için gereken her şey 
hakkıyla yapılmaktır. Yol zorlu olsa da, 
inşallah menzil yakındır. İnşallah hep bir-
likte o güzel günleri de göreceğiz, yaşaya-
cağız. Hem o güzel günlerin birer nişanesi 
olsun, hem de insanımızın acil dertlerine 
deva üretilebilsin diyerek hummalı çalış-
malar sürdürüyoruz. Hal çaresi olabilecek 
yapısal düzenlemeler ve sosyal projeler 
geliştiriyoruz. Bu güzel misafirliği vesile 
kılarak bu çalışmalarımızdan bazılarını 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şunu her zaman söyledik; Türkiye’nin 
en temel problemi yönetim problemidir. 
Türkiye’de bürokrasi yönetilemeyecek 
kadar büyümüştür. Bu hantal ve iş görmez 
haliyle millete yük olur hale gelmiştir. 
Türkiye’nin önündeki bu büyük engeli 
kaldırmak için; devleti yeniden işleyen di-
namik bir yapıya kavuşturmak için önemli 
hazırlıklar içerisindeyiz. İnşallah bu ha-
zırlıklarımız tamamlandığında devlet asli 
görev alanlarına çekilecek; böylece müthiş 
bir dinamizm kazanacaktır. Yerel yönetim-
lere aktarılan yetkilerle vatandaşlarımızın 
sorunları yerinde ve hızla çözülür hale ge-
lecektir. Bu düzenlemeyle kamu yönetimi-
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miz, Türkiye için yük olmaktan çıkacak, 
büyük bir atılım ve hizmet aracı olacaktır.

Yine bu anlayışla devlet, şeffaf, katılımcı, 
hesap verebilir, etkili, verimli, insan hak 
ve özgürlüklerine saygılı, hukuka dayalı 
bir niteliğe kavuşacaktır. Problemleri, 
daha doğmadan çözmeyi hedef alan, es-
nek ve süratli bir işleyişe bürünecektir. 
Gedikler tıkanacak, israfa son verilecek; 
obur devlet alışkanlıklarına dur denile-
cektir. Türkiye’nin geleceği için çok önem-
li gördüğümüz bu yapısal düzenlemeleri 
en kısa zamanda hayata geçirmek karar-
lılığındayız. Bu sayede, hem ekonomimiz 
rahatlayacak, hem kamusal verimliliğimiz 
artacak, hem de sizlerin bugüne kadar 
devlet kapılarında çektiğiniz eziyetler son 
bulacaktır. Devlet ile millet arasındaki 
soğuk duvarlar yıkılacak, sevgi ve güven 
bağı yeniden tesis edilecektir. 

Aziz vatandaşlarım...

Göreve gelir gelmez imkanlar dahilinde 
sizleri kısmen de olsa rahatlatacak pek çok 
uygulama başlattık. Vergi barışı adı altın-
da bir proje geliştirerek hayata geçirdik. 
Bu uygulama kapsamında 8 trilyon liralık 
hazine alacağını yeniden yapılandırdık. 
Kurumlar üzerindeki vergi yükünü yüzde 
65’den, yüzde 45’e indirdik. Vatandaşla-
rımızın eğitim ve sağlık harcamalarının 
bir kısmını vergi matrahından indirebil-
mesine imkan sağladık. Dar gelirli vatan-
daşlarımızı bir parça rahatlatmak için 
temel gıda ve ilaçta KDV indirimine gittik. 
Çalışanların yıllardır almak için mücade-
le verdikleri ve nemalarıyla birlikte 11.4 

katrilyonu bulan Zorunlu Tasarruf Fonu 
alacaklarının ana para miktarı olan 1.4 
katrilyonu hemen ödedik. Diğer ödemele-
ri de 2006 yılının sonunda tamamlanmak 
üzere takvime bağladık. 

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını yeniden 
yapılandırılarak 800.000 vatandaşımızın 
3.7 katrilyonluk prim borcu sorununu çöz-
dük. İcra-haciz baskısı altında inleyen, bir 
kısmı da maalesef işyerlerini kapatmak 
zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın 
kredi borçlarını yeniden düzenleyerek 
nefes almalarını sağladık. Önceki yıllarda 
uykularımızı kaçıran doğalgaz ve elektrik 
faturası tutarlarını makul seviyelere çe-
kecek tedbirler aldık. Bunun için iktidara 
geldiğimiz günden bu yana elektriğe zam 
yapmadık. Zam yapmak bir yana indirim 
yaptık. Fatura başına kesilen güç bedeli 
uygulamasına son verdik. Meskenlerde 
150 kilovat saati aşan her kilovat saat için 
yüzde 50 zamlı tarife uygulamasına son 
verdik. 1 Kasım 2003 tarihinden itibaren 
sanayi elektriğinde yüzde 5 oranında indi-
rim yaptık. Türkiye’de ilk kez, doğalgazda 
meskenlerde yüzde 15, işyerlerinde yüzde 
14 indirim sağladık.

80 yılda yapılan yolun yarısını Cum-
huriyet döneminin en düşük ödeneği 
ile 8 ayda tamamladık. 1600 kilometre 
bölünmüş, 364 kilometre tek istikametli 
yol yaptık. Bu yollar sayesinde, 9 günlük 
bayram tatili boyunca meydana gelen ka-
zalarda geçen yıla göre yüzde 44 azalma 
oldu. İstanbul’un iki yakasını birbirine 
bağlayacak, trafiği çok rahatlatacak Bo-
ğaz Tüp Geçit Projesi’nin inşaatına 2004 
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yılının ilk aylarında başlıyoruz. İstanbul-
Ankara arasındaki yolculuk süresini 2005 
yılı sonu itibariyle 3 saat 10 dakikaya in-
direcek demiryolu rehabilitasyon projesi 
çalışmalarına da başladık.

2003 yılı içerisinde, sosyal donatı ve alt 
yapıları ile birlikte 11.000 konutun ihale-
sini yaptık. 2004 yılı sonuna kadar toplam 
100.000 ailemiz daha inşallah sıcak bir 
yuva sahibi olacaktır. Başta Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, 
ekonomik açıdan öncelikli yörelerde yatı-
rımları teşvik etmek amacıyla bir kanun 
tasarısı hazırladık ve Meclis’e sevk aşa-
masına getirdik. Emeklilerimiz için yüzde 
150’ye varan oranlarda iyileştirme yaptık. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu’na bu yıl ilk defa bütçeden 327 
trilyon TL ayırdık. 2004 yılında da fona 
380 trilyon ödenek ayrılmasını öngördük. 
Fonun toplam harcaması 2003’te 1.1 kat-
rilyon olmuştur. 2004’te bu miktar 1.4 
katrilyon civarında olacaktır. 1.5 milyon 
aileye 800 bin ton kömür yardımı uygula-
ması devam etmektedir.

Asgari ücreti azami sefalet ücreti olmak-
tan çıkartıp nispeten daha tatminkar bir 
seviyeye getirebilmek için çalışmalarımız 
sürmektedir. İşsizlik oranları düşme eği-
limine girmiştir. Özel sektördeki canlan-
manın da etkisiyle işsizlik oranlarının 
2004 yılında önemli oranda düşeceği 
görülmektedir. 2004 yılını ekonomimizin 
en temel sorunlarından biri olan işsizlikle 
mücadele yılı olarak görüyoruz. Bunun 
için istihdamı arttıracak tedbirler üzerin-
de hassasiyetle duruyoruz. 

Değerli vatandaşlarım... 

Nüfusumuzun yüzde 40’ını teşkil eden 
tarım sektörümüzü ihmal etmemiz düşü-
nülemez. Bakınız Doğrudan Gelir Desteği 
kapsamında çiftçilerimize uyguladığımız 
desteğin 540 trilyonluk ilk dilimi 67 ilde 
dağıtılmaya başlanmıştır. İnşallah diğer 
iller de doğrudan gelir desteğinin yüzde 
50’sini 2004’ün ilk üç ayı içinde almış ola-
caklar. Yine çiftçilerimize verdiğimiz mazot 
desteğinin ilk taksiti olarak, 311 trilyon lira 
çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. 
Kalan 332 trilyon da, önümüzdeki üç ay 
içinde ödenecektir. Hayvancılık sektöründe 
son derece sevindirici sonuçların alındığı 
bir yılı geride bıraktık.

Şunu rahatlıkla müjdeleyebilirim: Bu sek-
törümüzde gerileme dönemi artık sona 
ermiştir. Verimli ve bereketli bir hayvancı-
lığın önü açılmıştır. Geçtiğimiz yıl içerisin-
de hayvancılığa verilen desteklerde 2002 
yılına göre yüzde 115 oranında artış sağla-
dık. 2004 yılında ise bu oranın yüzde 178 
oranında arttırılması karara bağlanmıştır. 
Yine 2002 yılında bütçede tarımsal des-
teklemeye ayrılan 1.8 katrilyon TL’lik pay, 
2003 yılında 2.8 katrilyona çıkarılmıştır. 
2004 yılı bütçesinde ise 3.7 katrilyonluk bir 
destek planlanmıştır. 809 bin çiftçi ailemizi 
ilgilendiren Ziraat Bankası borçları yeni-
den yapılandırılmıştır. Yaklaşık 3 katrilyon-
luk çiftçi borcu yeniden yapılandırılarak 
1.6 katrilyona indirilmiştir. “Köye, köylüye, 
çiftçiye hizmet köyde olmalıdır” ilkesiyle 
başlattığımız 1000 Köye 1000 Ziraatçı 
projesi bütün hızıyla sürdürülmektedir. Bu 
projede görev almak üzere şu ana kadar 8 
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bin ziraat mühendisi ve veteriner başvu-
ruda bulunmuştur. “Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi” ile kırsal kesimde yaşayan 
ve gelir seviyesi düşük 20 bin aileye iş ve 
aş imkanı sağlanmıştır. Hedefimiz bu pro-
jemizin uygulandığı her bir köyümüzü, bir 
ekonomik işletme haline getirmektir.

Değerli vatandaşlarım...

Gördüğünüz gibi, geçtiğimiz 13 ay boyunca 
yaptıklarımızı anlatmaya şu sınırlı zaman 
kafi gelmiyor. İnşallah bundan sonraki bu-
luşmalarımızda, Türkiye’nin diğer mesele-
lerini enine boyuna konuşacağız. Ülkemizi 
geleceğe taşıyacak, hepsi birbirinden önem-
li plan ve projelerimizi yine sizlerle payla-
şacağız. Şundan emin olunuz: Türkiye’de 
yaşayan insanların bir teki bile bundan 
böyle başı önünde dolaşmayacak, gözünü 
geleceğe çevirecektir. Umutlu olmak için 
fazlasıyla sebebimiz var. Yeter ki birbirimi-
ze inanıp güvenmeye devam edelim. Yeter 
ki, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da, bu hayırlı yolda birbirimize kenetlene-
rek beraberce yürüyelim. Bu birlikten iki 
binli yıllara damgasını vuracak olan mü-
reffeh ve muktedir Türkiye mutlaka doğa-
caktır. Sözlerime son verirken, 2004 yılının 
ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa 
hayırlar, bereketler, esenlikler getirmesini 
niyaz ediyorum. 
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Almanya’ya Hareket Öncesi 
Basın Açıklaması

Ankara | 08 Ocak 2004

Başbakan Erdoğan, Almanya’ya hareketin-
den önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptı-
ğı açıklamada, Berlin’de yarın başlayacak 
Uluslararası Bertelsmann Forumu’na 
katılacağını belirtti. Bu forumun, AB’nin 
gündeminde önemli yer tutan konuların 
siyasi düzeyde ele alındığı bir tartışma 
platformu olduğunu dile getiren Erdoğan, 
foruma üst düzey siyasetçiler, ekonomist-
ler ve medya mensuplarının katılacağını 
kaydetti.

Başbakan Erdoğan, toplantıya kendisinin 
yanı sıra Letonya Cumhurbaşkanı, Al-
manya, İrlanda, Romanya ve Hırvatistan 
başbakanları ile bazı dışişleri ve savunma 
bakanları, AB Komisyonu’nun Genişleme-
den Sorumlu Üyesi Günter Verheugen, Av-
rupa Merkez Bankası Başkanı ile ABD Eski 
Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in de ka-
tılacağını bildirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Yarınki oturumda, genişlemiş Avrupa’da 
farklılaştırılmış entegrasyon stratejileri-
nin nasıl geliştirilebileceği konusunda bir 
konuşma yapacağım. Bu çerçevede AB’nin 
geleceğine ilişkin anayasal anlaşmayı 

sonuçlandırmak üzere toplanan Hükü-
metler arası Konferans’ın bilinen neden-
lerle tıkanması neticesinde nelerin yapıla-
bileceğini tartışacağız. Ayrıca Türkiye’nin 
bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki 
dönemde getirebileceği katkıları anlata-
cağım. Bu vesileyle katılım sürecinde kay-
bettiğimiz muazzam mesafeyi hatırlatıp 
Aralık 2004’de müzakerelerin açılması 
için üzerimize düşeni yapmaya kararlı 
bulunduğumuzu bir kez daha yineleyece-
ğim. AB ile bütünleşmiş bir Türkiye’nin 
geniş bir coğrafyada olası siyasi ve kültürel 
ayrışmaların önlenmesinde vazgeçilmez 
bir rol üstlenerek, Avrupa kıtasının barış, 
istikrar ve güvenliğine, birliğin küresel bir 
güce dönüşmesine önemli katkıda buluna-
cağını anlatacağım.’’

Başbakan Erdoğan, Berlin’de bazı devlet ve 
hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de 
yapacağını ve oradaki Türk işadamlarıyla 
bir araya geleceğini ifade etti. Gazetecile-
rin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Kıb-
rıs konusunda devlet kurumları arasında 
görüş ayrılığı olup olmadığı sorusunu 
yanıtlarken, devletin kurumları, kuruluş-
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larının resmi açıklamalarını kimler vasıta-
sıyla nasıl yapacağını çok açık, net ortaya 
koyduklarını söyledi.

Erdoğan, ‘‘Bunun dışında ortaya çıkarılan 
haberler tamamıyla uydurma, masa üstü 
karalama veya ülkede huzursuzluk kaynağı 
meydana getirmeye yönelik, kendilerine 
göre farklı yöntemler oluşturma gayreti 
içinde olanların başvurduğu yollardır’’ 
dedi. Bunları ‘‘farklı nemalanma yolları’’ 
olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, 
‘‘Bunlar sağlıklı şekilde, emin adımlarla 
aydınlık yarınlara yürüyen ülkemiz için 
hiçbir zaman sancı nedeni olmamalıdır. 
Bunlara itibar etmemelisiniz’’ diye konuştu. 

Erdoğan, şu ana kadar gerek Cumhurbaş-
kanlığı gerek Genelkurmay Başkanlığı 
gerek Hükümetin her konuda müzakere 
yaptığını belirterek, Anayasa’da tanımla-
nan alan neyse ve bu alan içerisinde tasar-
ruf yetkisi neyse, her makamın yetkisini 
bu sınırlar içinde kullanacağını kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Kıbrıs sorununda 
Annan planını esas alan sonuca varıldı-
ğını söyleyebilir miyiz?’’ sorusu üzerine, 
bugün Çankaya Köşkü’ndeki zirve toplan-
tısıyla ilgili basın açıklaması yapıldığını, 
bu süreçteki çalışmaların bu ayın 23’ünde 
yapılacak Milli Güvenlik Toplantısı’nda 
(MGK) değerlendirileceğini, ondan sonra 
Hükümetin yol haritasını açıklayacağı-
nı bildirdi. Erdoğan, bu akşam ayrıca 
KKTC’deki 4 siyasi partinin lideriyle 
görüşmeler yaptıklarını, hükümeti kur-
makla görevlendirilen CTP Genel Başkanı 
Mehmet Ali Talat ile de müzakerede bu-
lunduklarını belirtti. Talat’ın Annan Planı 

ile ilgili düşüncelerini alma fırsatı bulduk-
larını ifade etti.

Erdoğan,  bir başka soru üzerine de 
İsviçre’nin Davos kentinde yapılacak 
Dünya Ekonomik Forumu’nda BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan ile görüşmeyeceğini 
söyledi. Başbakan Erdoğan, ‘‘Kıbrıs soru-
nun çözüm tarihi konusunda bir tahmini-
niz var mı?’’ sorusunu, ‘‘Bizim gayretimiz 
şüphesiz ki çözmekten yana. Gayretimiz 
bu yolda. Onun için elimizden gelen tüm 
gayretleri göstereceğiz’’ diye yanıtladı.
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Başbakan Erdoğan, TÜSİAD tarafından 
Berlin’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda Av-
rupa’daki türban tartışmalarına değinerek, “Biz 
medeniyetler çatışmasını ayaklarımızın altına 
almalıyız” diyerek, şöyle devam ediyordu: 

“Biz barışın küreselleşmesini konuşuyorsak 
Kopenhag kriterleri içinde bulunan din, 
vicdan ve teşebbüs özgürlüğünü bir kenara 
koyamayız. Onun için bırakın başı açık olan 
da örtülü olan da sevgiyle beraber yaşasın. 
İnsanları dinleri ve düşüncelerine göre ayır-
mayalım. İnsanları insan olarak görelim. 
Bizde Mevlana kültürü vardır. Biz insanları, 
Yaradan’dan dolayı severiz. Ben de zamanın-
da havra, manastır restore ettirdim ve ceme-
vi kurulmasına yardımcı oldum. Alanya ve 
çevresinde yaşayan Almanların sayısı gittik-
çe artıyor. Alanya’da farklı dinleri simgelesin 
diye havra, kilise ve cami yaptırıyoruz. Al-
manya da bu konuda ılımlı davranıyor; ben 
davranmazsam kendimle çelişirim.” 

Erdoğan laiklik konusunda da mesajlar vere-
rek “Laikliğin tüm dinlerin güvencesi oldu-
ğu anlayışıyla işbaşındayız. Türkiye dinlere 
eşit mesafededir. Ancak her inanç sahibinin 
inancını yaşamasına zemin hazırlamak da 
yönetimlerin görevidir” diye konuşuyordu. 
“İnançları sebebiyle insanların önünü kes-
memeliyiz” diyen Erdoğan, başı açık olan ile 
örtülü olanların bir arada yaşamaları gerek-
tiğini belirtiyordu. 

Türkiye’nin AB üyeliği konusuna da deği-
nen Erdoğan, müzakere tarihinin Aralık 
2004’te verilmesinin Türkiye ile AB’nin 
“aile olması” bakımından önemli olacağını 
söylüyordu. Türkiye’deki sivil toplum ör-
gütleriyle halkın desteği sayesinde geçen yıl 
4 uyum paketinin çıkarıldığını ve AB Uyum 
Komisyonu ile İzleme Komitesi oluşturul-
duğunu hatırlatarak, bu yılın da “uygulama 
yılı” olacağını belirten Erdoğan, “Türkiye 
yük olmayacak, aksine Avrupa’dan yük 
alacaktır. Kişi başına düşen gayri safi milli 
hasıla 2600 dolardan 3300’e yükselmiştir. 
Biz büyüme trendine girmiş bir ülkeyiz. 
Bu konuda azimliyiz ve dinamik bir nüfu-
sa sahibiz. Büyük oynamak ve ufkumuzu 
genişletmek durumundayız. Bu sayede AB 
de kaybettiklerini değil, kazandıklarını ko-
nuşmaya başlayacaktır” diye konuşuyordu. 

İslam kültürüyle modern bir ülke görünü-
mündeki Türkiye’nin Arap ülkeleri için de 
bir model oluşturacağını söyleyen Erdoğan, 
‘‘Niteliksel bazı sıkıntılar olabilir. Bunu 
Brüksel’deki toplantılarda da yaşadık. 
Bunlar doğaldır, ancak aşılmaz değildir ve 
aşılacaktır. Yoksa çabalarımıza yazık olur. 
Büyük oynamak ve ufkumuzu genişletmek 
durumundayız. Bu sayede AB de kaybet-
tiklerini değil, kazandıklarını konuşmaya 
başlayacaktır’’ diyordu.

TÜSIAD’ın Kahvaltılı Toplantısı

Berlin, Almanya | 06 Ocak 2004
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Değerli misafirler... Hepinizi en içten duy-
gularımla selamlıyorum. Bugün hüküme-
timizin turizm alanındaki vizyonunu ve bu 
vizyonu gerçekleştirmek üzere 2004-2006 
ve 2006-2010 dönemleri için hazırladığı-
mız program ve projeleri sizlerle paylaşmak 
için bir aradayız.

Size sunacağımız program ve projelerin 
özünde saklı olan temel husus vizyon kav-
ramının ta kendisidir. Çeşitli ağızlarda yerli 
yersiz kullanıla kullanıla, gerçek içeriğin-
den uzaklaşmış bulunan bu kavram, ger-
çekte Türkiye için hayati öneme sahip bir 
kavramdır. Türkiye sorunları olan, ancak 
potansiyeli de çok büyük olan bir ülkedir. 
Hükümet olarak ülkemizin sahip olduğu 
bu büyük potansiyelin, bu toprakların taşı-
dığı sayısız imkan ve fırsatların farkındayız. 

Bu farkındalık bize her şeyden önce büyük 
bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk; 
bir yandan milletimizi insanlık ailesi için-
de hak ettiği seçkin yere ulaştırmak, bir 
yandan da sahip olduğumuz medeniyet 
birikimlerinden insanlığa önemli ve değer-
li kazanımlar sunabilmektir. Milletimizin 
seçilmiş temsilcileri olarak bizler, uygarlığa 
en özgün, en değerli katkılarımızın kültü-
rümüzden ve kültürel potansiyelimizden 
doğabileceğine inanıyoruz. Yüzyıllardan 
damıtılarak gelen muhteşem medeniyet 
birikimimizin, bugünlerin dünyasını kav-

rayacak yeni değerler arayışındaki insanlığı 
yeni ve zengin bir özle mayalayacağına 
inanıyoruz.

Değerli konuklar...

İşte bu medeniyet perspektifimiz dolayı-
sıyla biz turizmi sadece ekonomik bir olgu 
olarak görmüyoruz. Bizim turizm vizyonu-
muzun temelinde ülkemizi, kültürümüzü 
ve insanımızı kendi doğallığı, gerçekliği 
ve güzelliği içinde ortaya koyma düşün-
cesi vardır. Turizmi çevrelendiği kültürel 
değerlerden ayrı düşünmek mümkün de 
değildir, doğru da değildir. Yurt dışına ihraç 
ettiğimiz bir sanayi ürünü, çoğu zaman 
tüketicisine Türkiye hakkında fazla bir şey 
anlatmaz. 

Ama turizm böyle değildir. Turizm sizin 
ürününüz, sizin insanınız, doğanız, kültü-
rünüz kısaca sahip olduğu bütün değerlerle 
birlikte ülkenizdir. Onun içindir ki vizyo-
numuzun temelinde tesis ve işletme odaklı 
bir anlayış değil, çevre odaklı bir turizm 
yaklaşımı vardır. Bu sebeple kültürel mira-
sımızın korunmasını, Türkiye’nin muhte-
şem kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin öne 
çıkarılmasını 2010 turizm vizyonumuzun 
bir numaralı önceliği saydık.

Kültür ve turizm bakanlıklarının birleştiril-
mesi ile yapmaya çalıştığımız, bu önceliği 

Turizm Hamlesi Basın Toplantısı

İstanbul | 11 Ocak 2004
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hayata geçirilmesi için gereken örgütsel alt 
yapıyı oluşturmaktır. Bu birleşme sayesinde 
turizm politikaları vizyon değeri taşıyan bir 
kültür derinliği ile tanışma fırsatı bulmuş-
tur. Yine bu sayede önümüzdeki dönemde 
turizm ekonomisinin yarattığı dinamizm, 
kültürel çevre duyarlılığı ile birleşerek 
Türkiye’yi rakipsiz kılacak bir sinerjiye dö-
nüşecektir. Yıllar yılı duyarsız yönetimler, 
kültür varlıklarımızın ziyarete açılmasın-
dan elde edilen gelirleri, bu gelirin kaynağı 
olan müze ve ören yerlerinin perişan halle-
rine sırt çevirerek çarçur etmiştir. 

Biz bu yağmaya son vererek sorumsuzluk 
ve umursamazlık devrini kapattık, sorum-
lu ve akılcı yönetim dönemini başlattık. 
Bundan böyle müze ve ören yeri gelirleri 
döner sermaye aracılığıyla kültürel mirasın 
korunmasıyla ilgisi olmayan işlere harca-
namayacak, bu gelirler doğrudan doğruya 
yine insanlık mirası olan bu eserlere tahsis 
edilecektir. 

Değerli dostlar...

Döner Sermaye İşletmesi, altı ay gibi kısa 
bir zamanda içinde bulunduğu borç bata-
ğından kurtarılarak, kâr eden ve kültürel 
mirasa yılda 50 milyon doların üzerinde 
kaynak ayırabilen bir işletmecilik yapısına 
kavuşturulmuştur. Elbette Türkiye’nin sa-
hip olduğu kültür varlıklarının büyüklüğü 
yanında bu rakamlar yeterli değildir. Yeni 
projeler, yeni programlar, yeni kaynaklarla 
bu pastayı büyütmek gerekmektedir. 

Bu amaçla çok önemli bir adım attık. Vergi 
kanunlarımızda bir değişiklik yaparak özel 

sektörün, şirketlerimizin ve özel şahısla-
rın kültürel mirasın korunması amacıyla 
hazırlanan projelere katkı niteliğindeki 
harcamalarını bilançolarına gider olarak 
kaydedebilmelerine imkan sağladık. Eski-
den bu tür harcamaların sadece yüzde 5’ini 
gider olarak kaydetmek imkanı varken, 
yeni düzenlemeyle bu harcamaların tama-
mını gider olarak kaydetme zemini oluştu-
rulmuştur. 

Değerli basın mensubu arkadaşlarımın 
dikkatini özellikle bir hususa çekmek isti-
yorum. Ben inanıyorum ki ülkemizde in-
sanlık mirası olan eserlerimizin korunması 
konusunda hassasiyet taşıyan pek çok va-
tandaşımız, iş adamımız var. İmkan sahibi 
bu değerli dostlarımızın kendilerine sunu-
lan bu yeni imkandan haberdar olmama 
ihtimalini düşünerek buradan kendilerine 
bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen im-
kanları müsait olan bu çok değerli iş adam-
larımız, adlarının büyüklüğüne yakışır ha-
miyetperverliklerini kültür mirasımızdan 
esirgemesinler.

Değerli konuklar...

Türkiye büyük tarihi, doğal ve kültürel zen-
ginliklere sahip güzel bir ülke... Hepimizi 
bu topraklara sevdalı kılan bu güzelliklerin 
önemli bir parçası da bizden önce yaşayan-
ların bize bıraktıkları zengin mirastır. Bu 
ülkenin güzelliklerini korumak ve geliştir-
mek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu 
sorumluluk sadece devlete ve siyasetçilere 
yüklenemez. Çeşitli uygarlıkların mirası 
olan ören yerleri, anıtsal eserler, hanlar, ker-
vansaraylar, camiler, kısacası milli hafıza-



335

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

mız olan bütün bu medeniyet, sizin, bizim, 
hepimizin ilgisini bekliyor.

Bütçe dengelerini korumak zorunda oldu-
ğumuz şu dönemde, hükümetimizin sami-
miyetinin bir nişanesi olmak üzere 2004 
yılında 100 trilyon lira ilave bir ödenek 
tahsisi yaptığımızı müjdelemek istiyorum. 
Böylece Bakanlığımızın, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğümüzün, İl Özel İdarelerimizin tah-
sis ettiği kaynaklarla birlikte, 2004’te en az 
300 milyon dolarlık bir kaynak kültürel mi-
rası koruma projelerine ayrılmış olacaktır. 
Gelecek yıl genişleyecek bütçe imkanları 
ile bu kaynakları çok daha büyütme gayreti 
içinde olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Umuyorum ki hamiyetperver iş adamla-
rımız da bu alana adlarının büyüklüğüne 
yakışır bir destek sağlayacaklardır. En bü-
yük 500 şirketimizin her birinin bir eserin 
hamiliğine talip olduğunu hayal ettiğimde, 
üç beş yıl gibi bir zamanda tüm dünyanın 
bizi ayakta alkışlayacağı bir tablonun orta-
ya çıkacağını şimdiden görüyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin büyüklüğünün bir inanç, bir 
tasavvur, bir iddia olmaktan öteye geçmesi 
hiç şüphesiz bu iddiayı taşıyabilecek bir viz-
yonun ürünü olabilir. Bizim kalkınma viz-
yonumuzun temel taşları verimlilik, reka-
bet ve sürdürülebilirlik ilkeleridir. Turizm 
sektörü gibi küresel rekabete her yönüyle 
açık bir sektörde bu ilkeler, olmazsa olmaz 
denebilecek kadar önemlidir. Bunlardan 
sürdürülebilirlik ilkesi üzerinde üzerinde 
özellikle durmak istiyorum. 

Hiç şüphesiz Türk turizmi rahmetli Özal ile 
çıktığı yolda gerçekten çok önemli ilerleme-
ler kaydetmiştir. Türk turizmi için birinci 
hamle dönemi diyebileceğimiz bu evre, 
döneminin şartları içinde tasarlanabilen 
sınırlarına gelip dayanmış ve artık ikinci 
bir hamle dönemini başlatmanın zamanı 
gelmiştir. Şimdi birinci dönemin tecrübe-
lerinden ve birikiminden yararlanarak, 
daha büyük bir atılımı gerçekleştirmek 
üzere kararlı, geniş ufuklu projeleri hayata 
geçirmenin zamanıdır. Türk turizminin ana 
ürünü olarak görülen deniz, kum, güneş üç-
lüsünün önemini küçümseyen bir anlayışa 
sahip değiliz. Bu ürünün Türk ekonomisine 
kazandırdıklarının da bundan sonra kazan-
dırabileceklerinin de farkındayız.

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olarak deniz, 
kum, güneş üçgeninin sınırlarına sığma-
yacak kadar da zengin ve çeşitli bir potan-
siyele sahip olduğunu biliyoruz. Bir şeyin 
pazarlanabilir bir ürün haline gelmesi için 
üzerine yatırım yapılması, emek harcanma-
sı gerektiğinin de farkındayız. Bu sebeple 
turizm vizyonumuzu oluştururken bir 
taraftan ana ürünlerimizi dünyadaki yeni 
eğilimler doğrultusunda değiştirerek geliş-
tirmenin hesaplarını yapıyoruz. 

Diğer taraftan, başta golf olmak üzere, ka-
yak, binicilik, futbol ve daha pek çok turizm 
dinamiğini barındıran spor yatırımlarıyla 
ilgili projeler geliştiriyoruz. Termal kaynak-
larımızın imkanlarını, nitelikli girişimcile-
rimizin becerileri ile buluşturuyor, sağlık ve 
güzellik alanında rakipsiz bir ürün zengin-
liği ortaya çıkarmanın planlarını yapıyoruz. 
Daha çok kıyı bölgelerimizde yoğunlaşan 
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turizm hareketliliğini Anadolu içlerine ve 
tüm ülke sathına ulaştıracak kapsamlı proje-
ler hazırlıyoruz.

Hükümet olarak önümüze koyduğumuz 
15.000 km duble yol hedefimiz etap etap 
hayata geçirildikçe, Anadolu’nun turizm 
potansiyeli kısa zamanda ürüne, işe, gelire 
dönüşecektir. 1600 kilometresini bir yıldan 
daha kısa bir zamanda bitirilen bu yollar ta-
mamlandığında, Türkiye’nin dört bir tarafı 
konforun ve can güvenliğinin sağlandığı, 
mesafelerin kısaldığı, vızır vızır işleyen tur 
güzergahları haline gelecektir. 90’lı yıllarda 
gerileyen kültür turlarının turizmimizin ana 
damarlarından birisi olarak yeniden hayat 
bulmasının tek çaresi işte bizim bu duble 
yollar projemizdir. Bu sadece turiste konfor 
ve güvenlik sağlayan bir hizmet değildir; bu 
aynı zamanda Anadolu’nun her tarafında 
iş bekleyen, aş bekleyen, ekmek teknesine 
müşteri bekleyen insanımıza yepyeni fırsat-
lar sunacak bir hizmettir.

Değerli misafirler...

Turizmimizi geliştirmek amacıyla attığımız 
önemli bir adım da sivil havacılık alanında-
dır. Türkiye’yi girişime, yatırıma, risk alıp 
kendisine ve ülkesine değerler kazandır-
maya azmeden girişimcilerimizin önünü 
açma çabası içerisindeyiz. Bu çabamızın bir 
parçası olarak, sivil havacılık sektörünün 
önündeki engelleri de bir bir kaldırdık. 
İzinleri kolaylaştırdık, havaalanı tarifelerini 
yeniden düzenledik ve bazı özel vergileri ip-
tal ettik. Bu konuda attığımız adımlar hayata 
geçtikçe, Türkiye’nin çeşitli illeri arasında, 
hem hesaplı, hem de güvenli, adeta dolmuş 

gibi işleyen bir hava trafiği oluşacaktır. Bu, 
on günlüğüne Türkiye’ye gelen turistin hiç 
olmazsa üç dört gününü Anadolu’nun gü-
zelliklerini keşfetmeye ayırabilmesi imkanı 
demektir.

Anadolu’nun pek çok iline çağırdığımız ko-
nuklarımıza sunabileceğimiz en değerli şey, 
eşi olmayan konukseverliğimizin yanında, 
elbette tarihi ve kültürel varlığımız olacak-
tır. Kültürel mirasımızı konuklarımıza bir 
ihmaller tablosu olarak değil, bir iftihar tab-
losu olarak sunmaya kararlıyız. Biraz önce 
ifade etmeye çalıştığımız duyarlılığımız ve 
yaklaşımımız, bu kararlığımızın ifadesidir. 
Türk mutfağının, engin kültürümüzün çok 
önemli parçası olarak korunması, geliştiril-
mesi ve tanıtılması konusunda da önemli 
hazırlıklarımız var. Buradan şu müjdeyi ver-
mek istiyorum; hem bir araştırma, hem de 
bir eğitim kurumu olarak düşündüğümüz 
Türk Mutfağı Enstitüsü’nü 2004 yılı içinde 
İstanbul’dan başlayarak hayata geçiriyoruz.

Değerli konuklar...

2010 turizm vizyonumuzun bir başka önem-
li unsuru da, sürdürülebilirlik anlayışımızın 
bir parçası olarak planlı gelişme kavramıdır. 
Özellikle doğal çevrenin korunmasının sür-
dürülebilir bir turizm için ne kadar hayati 
bir öneme sahip olduğunu hepimiz biliyo-
ruz. Bu nedenle sadece kapasite ve sayılara 
odaklanmış tesis-işletme odaklı turizm 
anlayışını artık terk ediyoruz. Turizm plan-
lamasında, insana ve insanın tabiatla sağlıklı 
ilişkisine yoğunlaşan, kalite odaklı turizm 
anlayışını ve planlama yaklaşımını hayata 
geçiriyoruz.
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Her ne kadar özellikle hedeflerimizi ortaya 
koyarken ifade kolaylığı bakımından sayı ve 
kapasitelere vurgu yapacak olsak bile, biz tu-
rizmimizi sayıların dar ufkunda görmüyor, 
ele almıyoruz. Nitekim sektör mensupları-
nın çok iyi bildikleri gibi, biz bu anlayışımızı 
reform denecek bir çalışmayla ortaya koy-
duk, ispat ettik. Turizmi Teşvik Kanunu’nda 
yaptığımız değişiklikler ile planlı gelişme, 
sürdürülebilir ve hızlı büyüme vizyonumu-
zun alt yapısını tamamladık. 

Bazıları farkında olmasalar da, biliyoruz ki 
çeşitli fırsatlarda bize teşekkürlerini ifade 
eden turizm sektörü mensupları, bu geliş-
menin yakından tanığıdırlar. Turizmden 
ekmek yiyen, turistik yatırımlarıyla ülkemi-
ze değer kazandıran sektör temsilcilerimiz 
hükümetimizin bu konudaki hassasiyetinin 
yakın tanıklarıdır. Biliyoruz ki güçlü bir 
turizm güçlü bir sektör yapılanmasına bağ-
lıdır. Bundan sonraki süreçte Türk turizmi 
daha güçlü bir sektör yapısına kavuşacaktır. 
Sektörün hukuki ve kurumsal sorunlarının 
giderilmesi için geçen kısa sürede çoğunu 
gerçekleştirdiğimiz hukuki düzenlemeleri 
hızla tamamlayacağız. Bu çerçevede hazır-
lıkları tamamlanan turizm hizmet birlikleri 
ve meslek birlikleri yasalarını önümüzdeki 
günlerde meclis gündemine getireceğiz. 

Turizm sektörünün değerli temsilcileri, de-
ğerli basın mensupları, sayın konuklar; 

Şimdi sizlere ifade etmeye çalıştığım vizyon 
çerçevesinde gerçekleştirmek azminde oldu-
ğumuz hedeflerimizi ve bizi bu hedeflere ta-
şıyacağına inandığım projelerimizden bazı-
larını sunacağım. Türkiye’nin tarihine ikinci 

turizm hamlesi olarak geçeceğine inandığım 
bu projeleri iki aşamalı bir süreç içinde ger-
çekleştireceğiz. Bunlardan ilki 2004 ve 2006 
yıllarını kapsayan 1. aşamadır. Diğeri ise 
2007 ve 2010 yıllarını içine alan 2. aşamadır.

Şimdi burada sizlerle paylaşacağım bu he-
deflerimizin somut, ölçülebilir, gerçekleşme 
düzeyleri denetlenebilir olması için sayılarla 
ifade edeceğim. 2010 yılı itibariyle Türk tu-
rizmi şu hedefleri gerçekleştirmiş olacaktır: 
Toplam yabancı ziyaretçi sayısı 30 milyon 
turiste ulaşacaktır. Bu rakam, bugünkü ger-
çekleşmelerin yaklaşık iki katıdır. Artan zi-
yaretçi sayılarına paralel olarak uygulayaca-
ğımız ürün çeşitlendirme ve zenginleştirme 
projelerinin sonucunda bir yılda turizmden 
elde edeceğimiz toplam gelir 30 milyar dolar 
olarak gerçekleşecektir. Bu rakam da bugün-
kü gerçekleşmenin yaklaşık 3 katı büyüklü-
ğündedir.

Elbette bu rakamların gerçekleşmesi bugün-
kü kurulu kapasite imkanları ile mümkün 
değildir. Bu nedenle başta İstanbul olmak 
üzere bazen mevsimsel, bazen bölgesel ola-
rak verimli kılamadığımız atıl kapasiteleri-
mizi işler hale getirecek ürün çeşitlendirme-
si, pazarlama ve yatırım projelerine öncelik 
verilecektir. Bunlara ilave olarak biraz sonra 
ayrıntılarını ifade edeceğim projeler çerçe-
vesinde: Türkiye’nin kurulu, nitelikli yatak 
kapasitesi 1 milyonun üzerine taşınacaktır. 
Bu da 2010 yılına kadar Türkiye’nin kurulu 
kapasitesinin yaklaşık iki kat büyümesi de-
mektir.

Yani mevcut kapasite üzerinden yapılan ya-
tırım fiyatlandırma kriterlerini kabul ede-
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cek olursak, 7 yılda en az 25 milyar dolarlık 
bir yeni yatırımın gerçekleşeceğini hesap 
edebiliriz. Bu yatırımların turizm sektörü-
nün doğrudan ilişkili bulunduğu 36 sektör 
üzerinde yaratacağı dolaylı ve zincirleme 
etkileri göz önüne getirdiğimizde hangi 
boyutlarda bir iş ve istihdam sürecinin işle-
yeceğini sizler takdir edebilirsiniz.

Yaptığımız hesaplamalara göre turizm 
sektörünün doğrudan unsurları sayılan 
konaklama, ulaştırma, yeme-içme, eğlence, 
rehberlik, vb. gibi alanlarda istihdam edilen 
insan sayısı 3 milyon kişiye ulaşacaktır. Bu 
rakam 7 yılda 1.5 milyon kişiye daha sektör-
de istihdam imkanının doğması demektir.

Değerli dostlar…

Ola ki bazılarınız içinizden yedi yıl çok 
uzun zaman, o zamana kim öle kim kala 
diye geçiriyor olabilirsiniz. Ancak bu ülke-
nin tarihi için uzun bir zaman sayılmaz. 
Aslında ben burada 2023 vizyonumuzu da 
sizlerle paylaşmak isterdim. Çünkü yaklaşı-
mımızın gerçek bir vizyon değeri taşıması 
için mutlaka uzak hedefleri de gözetmesi 
lazımdır. Ama ne acıdır ki insanlarımız bu 
konuda o kadar yanıltılmış, o kadar çok 
avutulmuştur ki maalesef projeksiyon yap-
makla bazen mümkün olamamaktadır. O 
yüzden sabrınıza sığınarak ben sizlerle bu 
hedeflerimizi ölçüp denetleyebileceğiniz 
bir ara istasyonu da kayda geçirmek istiyo-
rum.

Şimdi sizlere 2006 yılı sonuna kadar ger-
çekleştireceğimiz hedeflerimizi sunacağım. 
2006 yılı itibariyle toplam yabancı ziyaretçi 

sayısında 20 milyon turist rakamına ulaşı-
lacaktır. 2006 yılında turizm sektöründe 
döviz cinsinden elde edilecek gelir toplamı 
18 milyar dolar düzeyine ulaşacaktır. Ve 
bu üç yıllık süre içinde artan turist sayıları, 
yeni yatırımlar ve ürün çeşitlendirmesi 
sayesinde 500.000 kişiye yeni iş imkanı ya-
ratılacaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek, 
milletimize verdiğimiz sözleri yerine getir-
mek bizim boynumuzun borcudur. İsteyen 
herkes bu rakamları bir kenara kaydedip 
bu sürenin sonunda bizden neticelerini 
sorabilir. 

Değerli misafirler…

Elbette sadece hedefleri ortaya koymak 
yetmez. Önemli olan sizi bu hedeflere ulaş-
tıracak olan projeleriniz, kaynaklarınız, iş 
planlarınız var olup olmadığı ve bunların 
gerçekleşebilme kabiliyetinin bulunup 
bulunmadığıdır. Şimdi de sizlerle bu konu-
daki hazırlıklarımızdan bazılarını, başlıca-
larını paylaşmak istiyorum. Bunların tümü 
ve ayrıntıları üzerinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız ihtiyaç duyabileceğiniz tüm 
bilgileri-verileri sunmaya hazırdır. Onun 
için ben sizin vaktinizi çok fazla almama-
ya gayret ederek önemli gördüğüm bazı 
hususları konu başlıkları şeklinde de olsa 
sizinle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizim en önemli ve öncelikli projemiz 
İstanbul projelerimizdir. İçindeyken bile 
hasreti burnumda tüten bu güzeller güzeli 
İstanbul’umuzun, hak ettiğinden pek azını 
alabildiğini hiç şüphesiz hepimiz kabul ede-
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riz. Sadece İstanbul’un gerçek potansiyeli 
ile Türk turizminde hak ettiği yeri alması 
bile biraz önce ifade ettiğim hedeflerin 
gerçekleşmesi yükünün yarısını tek başına 
taşıyabilir. Ama bunun için İstanbul’a daha 
fazla özen göstermemiz, hak ettiği ilgiyi on-
dan esirgemememiz icap ediyor.

İstanbul’dayken projeler yapar ama 
Ankara’ya sesimi duyuramazdım. O za-
manlar İstanbul sevdamıza kulak verecek 
kimseler yok gibiydi. Allah’a şükürler olsun 
aziz milletimiz ilelebet bahtiyar olsun, şim-
di bize bu sevdamızı gerçekleştirecek fırsatı 
verdi. Şimdi bu fırsatı nimete dönüştürecek 
imkanları bulup çıkarmak bizim boynumu-
zun borcudur.

İstanbul’da en önemli ve öncelikli işimiz 
tarihi yarımadanın kurtarılması, korun-
ması ve yeniden İstanbullulara, Türkiye’ye 
ve insanlığa kazandırılmasıdır. Biraz önce 
bu projeler için ilave 100 trilyon ödenek 
ayırdığımızı ifade etmiştim. Bakanlığın kay-
nakları, özel idare ve belediye kaynakları, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kaynakları, 
özel sektör ve uluslararası kuruluşların 
imkanları da göz önünde tutulduğunda bu 
projenin hem bu yıl, hem de gelecek yıllar 
için kaynak sıkıntısı olmayacaktır.

Tarihi yarımadanın bir müze kent olarak 
yeniden kazanılması için ihtiyaç duyaca-
ğımız asıl kaynak bilgi birikimi ve sosyal 
motivasyondur. Bunun için İstanbul’a gö-
nül vermiş tüm sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversitelerin, bilim adamlarımızın ve 
tabii ki vatandaşlarımızın manevi katkı-
ları bizim için her şeyden daha değerlidir. 

Tarihi yarımada elbette doğal ve tarihi bir 
parçası olan Haliç ve Beyoğlu’ndan ayrı 
düşünülemez. Süleymaniye, Zeyrek, Fener, 
Balat, tüm Haliç çevresi ve Beyoğlu da pro-
jemizin önemli parçalarını oluşturacaktır.

Bu proje kapsamında koruma kurullarımız, 
üniversitelerimiz, belediyeler ve uluslarara-
sı kuruluşlarla iş birliği halinde sivil ya da 
anıtsal mimari eserler restore edilerek pro-
je bütünlüğüne uygun fonksiyonlar içinde 
yeniden kazandırılacaktır. Tarihi dokuya 
uygun sokak sağlıklaştırma projeleri ger-
çekleştirilecek, sosyal doku asla ihmal edil-
meyecek, bir insansızlaştırma ya da dekora 
dönüştürme yanlışına düşülmeyecektir.

Yine tarihi kültürel dokuya uygun rekreas-
yon ve sosyal donatı alanları gerçekleştiri-
lecek, ticari ve turistik fonksiyonlandırma-
larda azami titizlik gösterilecektir. Belediye 
başkanlığım dönemimde başlattığımız Süt-
lüce Kongre ve Kültür Merkezinin tamam-
lanıp hizmete kazandırılması yanında siz-
lere bir müjdem de tarihi Feshane binasıyla 
ilgili projemizdir. Feshane binası tarihi ve 
kültürel kimliğine yakışır bir anlayış içinde 
bir müze, daimi ve geçici sergi mekanı ve 
bir kültür merkezi olarak 2004 yılı içinde 
İstanbul’a yeniden kazandırılacaktır. Eski 
Silahtar Santral Binası da bir müze olarak 
İstanbul’a kazandırılacak, Camialtı Tersa-
nesi, Perşembe Pazarı ve Salı Pazarı bölgele-
rimiz de İstanbul projelerimiz içinde yerini 
alacaktır.

Salı Pazarı’nda bugün Denizcilik İşletmeleri 
ve Gümrük Müsteşarlığı kullanımına veril-
miş olan binalar, antrepolar tamamlanmak 



Recep Tayyip ERDOĞAN

340

üzere olan yepyeni bir proje ile dünya ça-
pında bir kültür ve turizm merkezi olarak 
İstanbul’a kazandırılacaktır. Galata Lima-
nı adını verdiğimiz bu projemiz, liman ve 
gümrük hizmetlerini çağdaş bir anlayışla 
vermeye devam edecek, yaklaşık 250 mil-
yon dolarlık bir yatırımla, yap işlet devret 
modeliyle gerçekleştirilecek ve projeye bu 
yıl içinde start verilecektir. Bu projenin 
bir boyutu da Tophane bölgesinde bir ucu 
denize açılan İstanbul’un en büyük meyda-
nını ortaya çıkaracak olmasıdır. Salı pazarı 
bir taraftan Galata Kulesi ve çevresinden, 
diğer yandan yapımına başlanan Kabataş-
Taksim metro hattıyla tüm Beyoğlu ve 
Taksim ile entegre edilecektir.

Değerli misafirler, şimdi sizlere belki de 
İstanbul’da yaşayan pek çok kimsenin fark 
etmediği bir bölgeyle ilgili projemizden 
söz edeceğim. Yıllardan beri daha çok 
kömür çıkarma maksadıyla kullanılan 
ve yaralanmış bir çevre görüntüsü veren 
Kilyos kıyısı ve maden ocakları bölgesi de 
İstanbul projelerimizin bir ayağını oluştu-
racaktır. Bu bölge, mevcut çevre yollarımız 
ve hava limanımız ile irtibatlandırılarak 
öncelikle bir çevre kurtarma projesi olarak 
ele alınacak, yat limanları, golf alanları, 
günübirlik tesisler ile çeşitli spor, eğlence, 
dinlenme, kültür, konaklama gibi tesislerle 
zenginleştirilmek üzere planlı yatırım sü-
reçlerine açılacaktır.

Şu anda içinizde rüya gördüğümü düşü-
nenleriniz olabilir. Düşüncenize saygım 
var. Ama bir gün o arkadaşlar bu salonda 
bulunanlarla birlikte bir rüyanın gerçek-
leştiğini göreceklerdir. Buna inanın. 

Değerli misafirler…

Sabrınızı daha fazla zorlamamak amacıyla 
uzun uzun anlatabileceğim İstanbul proje-
lerimize burada ara vermek ve yeni turizm 
çevreleri oluşturma projelerimizden söz 
etmek istiyorum. Bunlardan biri Tarsus 
Turizm Bölgesi projemizdir. Bu proje hem 
tatil turizmi için giderek büyüyen talebi 
batı Akdeniz’den daha doğuya kaydırmak 
hem de Türkiye’nin doğusundaki ülkeler-
den gelen talebi büyütmek amacıyla ikinci 
ve üçüncü fazlarda Yumurtalık, İskende-
run, Hatay bölgelerine yaymayı planladı-
ğımız pilot bir projedir. İçinde çok çeşitli 
ürünlerle birlikte 12.000 yatak kapasitesi 
barındıran bir yatırımdır ve bu yıl içinde 
başlanıp 2007 turizm sezonu başlarken 
tamamlanmış olacaktır.

Yine 2007 yılı sonuna kadar tamamlanma-
sını hedeflediğimiz yeni bir turizm bölgesi 
de Dalaman Turizm Kentidir. Dalaman 
Bölgesinde çoğunluğu Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığına ait olan arazide birinci sınıf 
tarım arazileri dışında kalan alanlarda 
yepyeni, çağdaş ve bütüncül bir anlayışla, 
Yeni bir planlama, finansman, gerçekleş-
me ve yönetme modelleri ile Türkiye’de bir 
ilk uygulama örneği olarak Dalaman tu-
rizm kenti hayata geçirilecektir. Bu proje-
nin tamamlanması ile ölçek ekonomisinin 
gereklerine uygun olamadığı için bölgede 
atıl durumda olan mevcut kapasiteler de 
işler halde yeniden Türk ekonomisine ka-
zandırılacaktır.

Ege Bölgesinin turizm yönünden çok 
zengin potansiyeline rağmen arzu edilen 
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seviyenin gerisinde bulunmasının en 
önemli nedeni bölgenin imkanlarını doğ-
ru değerlendiren, büyük ölçekli ve planlı 
yatırımların maalesef bugüne kadar ger-
çekleştirilememiş olmasıdır. Bu yüzden, 
Dalaman Turizm Kenti projesinin hemen 
arkasından tarihi, doğal ve kültürel potan-
siyel gözardı edilmeden Çeşme ve Didim 
tüm turizm türlerini içinde barındıracak 
şekilde ama özellikle sağlık ve güzellik 
alanlarında yoğunlaşmış olarak yine yerli 
ve yabancı sermayenin yatırımlarına açı-
lacaktır. 

Kapadokya ve GAP başta olmak üzere 
diğer bölgelerimiz de hem ürün çeşitlen-
dirme hem kapasite kazandırma projele-
rimizden nasibini alacaktır. Kapadokya 
Bölgemizde yeni golf, kongre ve konakla-
ma projeleri yine korumacı ve sürdürü-
lebilir bir anlayışla hayata geçirilecektir. 
Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Mardin ve çevresi entegre bir 
destinasyon geliştirme vizyonu içinde bu 
yıl başlayacağımız kültür ağırlıklı projeler 
ile yepyeni bir anlayışa kavuşturulacaktır. 
Ayrıca Karadeniz Bölgemizle, Doğu Ana-
dolu’muzda kış turizmi, yayla turizmi ve 
kültür turizmi ile ilgili daha pek çok proje 
hazırlanmaktadır.

Değerli arkadaşlarım…

Hiç şüphesiz Türk turizminin dinamosu 
durumunda olan Antalya’mızı ihmal ede-
cek değiliz. Antalya için bir numaralı ön-
celiğimiz sürdürülebilirlik, planlı gelişme 
ve ürün çeşitlendirmesi yoluyla mevsimi 
uzatarak kapasite kullanım verimliliğini 

artırmaktır. Bunun için bu yıl Antalya tu-
rizm çevrelerine 90 trilyon lirayı aşan bir 
bütçeyle içme suyu, kanalizasyon, katı ve 
sıvı atık arıtma ve derin deniz deşarjı pro-
jelerini başlatacak ve tamamlayacağız.

Turizmin gözbebeği Antalya’mıza yakış-
mayan Manavgat çöplüğü, Side çöplüğü 
gibi çirkin görüntülerden Antalya’yı der-
hal kurtaracağız. Çok kısa bir zamanda 
Antalya’da arıtılmadan denize bırakılan 
bir gram su kalmayacak. Antalya-Alanya 
bölünmüş yolu bu yıl tamamlanacak. 
Tünelleri hariç olmak üzere Antalya-Ke-
mer yolu bu yılı sonuna kadar duble yol 
standardına getirilecektir. Finike- Demre 
arasındaki yolun daha elverişli standartla-
ra getirilmesi işine de bu yıl başlayacak ve 
yarısını tamamlayacağız.

Antalya’nın en çok talep gören turizm 
destinasyonu olarak büyümesini kontrol-
lü ve planlı bir süreç olarak yönetmek bu 
bölgenin geleceğini kurmak bakımından 
çok önemlidir. Artan talep baskısı altında 
yatırımlar durdurulamayacağına göre bi-
zim yapmamız gereken bu süreci denetle-
nebilir, sürdürülebilir bir süreç olarak yö-
netmektir. Bu bağlamda Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız yaklaşık 12.000 ilave yatak 
kapasitesi oluşturacak yeni yatırım alanla-
rının ve en az yedi adet golf sahasının arazi 
tahsisi işlemlerini tamamlayıp, yatırımla-
ra derhal başlanılmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizlerle paylaşmaktan memnuniyet du-
yacağım pek çok hazırlığımızdan söz 
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etmeye burada ara vermek istiyorum. Bu 
hazırlıklarımızı da inşallah başka vesile-
lerle sizlerle paylaşma ve vatandaşlarımıza 
müjdeleme fırsatı bulacağız. Bu vesileyle 
kendilerine bir kez daha uzun olmayan 
bir vadede turizmimizin bugün bulundu-
ğu noktadan çok daha ileri bir noktada 
bulunacağına, sektörün sıkıntılarına mak-
simum hassasiyet gösterileceğine dair söz 
veriyorum.

Bütün Türkiye gibi, bize inansınlar güven-
sinler. Biz Allah’a şükür bugüne kadar bize 
inanıp güvenenleri hiçbir zaman mahcup 
etmedik, yine de etmeyiz. Türkiye, bütün 
sektörleriyle hazırlandığı parlak gelece-
ğine mutlaka ulaşacaktır. Hep birlikte 
istiyoruz ki turizm bu büyük kalkınma 
hareketinin öncü güçlerinden biri olsun. 
Türkiye’nin gerçek yüzü, bütün renkleriy-
le birlikte insanlık tablosunda ışıl ışıl par-
lasın. Bu umutlarla sözlerime son veriyor, 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlarda ya-
yınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, 
istikrar ve güvenin tesis edildiği 2003 yı-
lının ardından, 2004’le birlikte, tarihi bir 
dönemece adım atıldığını dile getiriyordu. 
‘‘Artık milletçe şunu çok iyi idrak etmemiz 
gerekiyor: 2004 yılı memleketimiz için, 
milletimiz için her bakımdan bir dönüm 
noktası olacaktır’’ diyen Erdoğan, 2003’te 
ekonomide büyük gayretler ve fedakarlık-
larla yakalanan istikrar ortamını, 2004’te 
daha da pekiştireceklerini, bunun için de 
üretime hız vereceklerini kaydediyordu. 
Bu yıl işsizliği azaltarak istihdamı artır-
mak için gece gündüz çalışacaklarını anla-
tan Başbakan Erdoğan, devletin tıkanmış 
damarlarını açarak kamu yönetimini de 
yeniden verimli şekilde işler hale getire-
ceklerini bildirerek, şöyle konuşuyordu:

‘‘Geçtiğimiz bir yıllık sürede sizlere seçim 
meydanlarında verdiğimiz sözleri nasıl 
teker teker yerine getirdiysek, Allah’ın iz-
niyle, önümüzdeki dönemde de Türkiye’yi 
yeniden imar ve inşa edecek adımları, aynı 
kararlılıkla atmaktan geri durmayacağız. 
Sizlere verdiğimiz sözleri unutmadık ve 
asla unutmayacağız. El ele verirsek, Tür-
kiye en kısa zamanda, hepimize gurur ve 
heyecan veren, karnı tok, sırtı pek, başı 

dik insanların ülkesi haline gelecektir. Bu 
güzel günleri yakınlaştırmak için, bütün 
kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içe-
risinde, çok önem verdiğimiz, çok ümit 
beslediğimiz çalışmalar yürütüyoruz. 
Müreffeh ve muktedir bir Türkiye hede-
fine ulaşmak için yılgınlığa, bezginliğe, 
yorgunluğa düşmeden var gücümüzle ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce de 
söyledim: Sizin yüzünüz gülmeden, ülke-
miz dünyanın zirvelerinde yerini almadan 
durmak ve dinlenmek hakkını kendimiz-
de görmeyeceğiz.’’

Başbakan Erdoğan, dünyanın giderek 
küçüldüğüne, ülkeler ve kültürlerin bir-
birlerine daha önce hiç olmadığı kadar 
yakınlaştığına dikkati çekerek, sözlerini 
şöyle sürdürüyordu:

‘‘Böyle bir zamanda Türkiye’nin kendi 
içine kapanarak, kendi kısır çekişmeleri 
içinde çalkalanarak yoluna devam etmesi 
mümkün değildir. Bizim, insanlığın ortak 
kazanımlarını paylaşmaktan, kendi kültür 
ve değerlerimizle dünyaya açılmaktan çe-
kinmemiz için bir sebebimiz yoktur. Kökü 
yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir me-
deniyet mirasına, tarihin nice badiresin-
den geçmiş bir yaşama kültürüne sahibiz. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 22 Ocak 2004
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Tarih boyunca, yaşadığımız sıkıntıları, hep 
el ve gönül birliğiyle atlattık. Hiç esaret ya-
şamamış olan vatanımız dünyanın en gü-
zel, en mümbit toprakları üzerinde kuru-
ludur. Asya’dan Avrupa’ya uzanan renkler 
armonisinin bütün tonlarını derinliklerin-
de taşıyan bir gökkuşağı gibiyiz. Doğu’nun 
zengin manevi değerlerinden beslenen, 
ama Batı’nın gelişme ideallerinden de 
asla vazgeçmeyen bir insanlık tecrübesini 
temsil ediyoruz. Bizim dünyayla kucaklaş-
mamızı engelleyecek hiçbir kusurumuz, 
hiçbir eksikliğimiz, hiçbir kompleksimiz 
yoktur, olmamalıdır. Aksine, doğusuyla ba-
tısıyla bütün dünyanın ve bütün insanlık 
ailesinin, bizim hamurumuzdaki lezzete, 
bizim dağarcığımızdaki renkliliğe, bizim 
tarihi tecrübemizin kuşatıcılığına ihtiyacı 
vardır. İnsanımızı dünyanın kazanımların-
dan mahrum etmeye hakkımız olmadığı 
gibi, dünyayı da bizim birikimlerimizden 
mahrum etmeye hakkımız yoktur.’’

Bu inanç ve kararlılıkla, göreve geldikleri 
günden beri, buldukları her fırsatta dünya-
nın her köşesiyle temaslarını sıklaştırma 
ve güçlendirme gayreti içerisinde oldukla-
rını dile getiren Başbakan Erdoğan, gerek 
Avrupa ülkeleri ve Amerika’yla, gerek 
Asya’daki dost ve kardeş ülkelerle, gerek 
komşularla, gerekse kardeşlik hukuku içe-
risinde olunan İslam coğrafyasıyla samimi 
temaslar sürdürdüklerini anlatıyordu. Bu 
gayretlerin daha şimdiden meyvelerini 
vermeye başladığına işaret eden Erdoğan, 
şunları kaydediyordu:

‘‘Yılların ihmali yüzünden kronikleşmeye 
yüz tutmuş pek çok dış meselemiz hal 

yoluna girmiştir. Uzun yılların yorgun-
luğunu ve ataletini bu ülkenin üstünden 
attıkça, önümüzde yeni yollar, yeni imkan-
lar açıldığını memnuniyetle görüyoruz. 
Türkiye bugün, diplomatik dinamizmiyle 
dünyanın en çok dikkat çeken ülkelerin-
den biri olmuştur. Bu temeller üzerinde; 
dostluklarını pekiştiren, ilişkilerini gelişti-
ren, bölgesel ve çevresel konularda inisiya-
tif alabilen yeni bir değerler diplomasisini 
aşama aşama hayata geçiriyoruz.’’

Başbakan Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ ko-
nuşmasında, gerek Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik stratejisinde, gerekse Kıbrıs’taki 
çözüm arayışlarında temel önceliğin, 
Türkiye’nin menfaatlerini korumak oldu-
ğunu söylüyordu. Dünyanın hızla değişti-
ğini, buna bağlı olarak küresel ve bölgesel 
şartlarda da aynı hızda değişimler yaşan-
dığını anlatan Başbakan Erdoğan, şunları 
ifade ediyordu:

‘‘Bütün ülkeler bu değişim çağına ayak uy-
durabilmek için politikalarını daha dina-
mik ve aktif bir hale getirmenin arayışı içe-
risindeler. Ne için? Tabii ki en başta kendi 
milli menfaatlerini korumak ve artırmak 
için. Türkiye’nin böyle bir dünyada kabu-
ğuna çekilip büzülmesi düşünülebilir mi? 
Tabii ki biz de milli menfaatlerimizi koru-
mak için aktif, dinamik, kararlı, hesaplı 
bir dış politika izleyeceğiz. Şunu açıkça 
ifade ediyorum: Çözümsüzlükleri çözüm 
kabul ederek, pasif bekle-gör politikaları 
izleyerek, paranoyakça korkular üreterek, 
kendimizi dünyadan tecrit ederek hiçbir 
yere varmamız mümkün değildir. Eğer 
Türkiye bugün, milli meselelerini, milli 



345

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-1

menfaatleri doğrultusunda çözüme kavuş-
turmak için aktif bir çaba içine girmezse, 
hızla değişen dış şartlar sebebiyle yarın 
çocuklarımız çok ağır bedeller ödemek 
zorunda kalabilir.’’

Başbakan Erdoğan, dünyadaki bütün 
önemli düşünürlerin, dünya tarihinin kri-
tik bir dönemecine geldiğimizi söyledik-
lerine işaret ederek, kendilerinin, tarihin 
bu kavşak noktasının önlerine çıkarttığı 
düğümleri çözmek için, Türkiye’yi, dünya 
sahnesinde, geçmişine yakışır bir etkinlik 
seviyesine çıkarma yolunda çalıştıklarını 
belirterek, vatanını ve milletini gerçekten 
seven herkesin, bu çabaya omuz vermek 
zorunda olduğunu söylüyordu. Erdoğan, 
‘‘Türkiye’yi güçlendirecek her katkıyı, 
her düşünceyi, her öneriyi iyi niyetle 
değerlendirdiğimizi ve bundan sonra da 
değerlendireceğimizi de samimiyetle ifade 
ediyoruz’’ diyordu.

Ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda, 
bu hassas zaman ve zeminde, özellikle dış 
politikada basit polemiklere tevessül edil-
memesi gerektiğini kaydeden Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Bu ülkenin meseleleri, bundan 
önce olduğu gibi, yine bu ülkenin meşru 
zeminlerinde gerçekleştirilen müzakere 
ve istişarelerle çözüleceğini’’ ifade edere, 
şöyle konuşuyordu:

‘‘Hiç kimse, ülkesini sevmekte, herkesten 
daha fazla hak sahibi olduğunu düşün-
memelidir. Bu ülkeyi sevmenin en büyük 
göstergesi, bu milletin gelecek kuşaklarına 
bugünkünden daha güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye armağan etmek olacaktır. Bu 

hedefe ulaşmanın yolu da millet iradesi-
ne saygıdan, tam demokrasiden ve bütün 
kurumlarıyla verimli çalışan bir devletten 
geçer. Hepimiz düşüncelerimizi çağın 
gerçekleriyle bağdaşır hale getirmek mec-
buriyetindeyiz. Bunu yapamazsak, işte o 
zaman Türkiye’nin bugünkü ve gelecekte-
ki menfaatleri büyük yara alacaktır.’’

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, Ameri-
ka seyahatine de değiniyordu. Bu ziyareti-
nin Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye 
arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da 
geliştirmek adına önemli kazanımlar geti-
receğini umduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Bu 
ülkede gerçekleştireceğimiz görüşmeler 
sırasında, Türkiye’nin bölgesinde barışın 
ve istikrarın en önemli temsilcisi olmak 
konusundaki kararlılığını bir kez daha dile 
getirme imkanı bulacağız’’ diye konuşu-
yordu. 
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Başbakan Erdoğan, ABD’ye hareketinden 
önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açık-
lamada, ziyareti sırasında 26 Ocak’ta New 
York’ta, 27-28-29 Ocak’ta Washington’da, 
30-31 Ocak’ta da Boston’da düzenlenen 
görüşme ve faaliyetlere katılacağını ifade 
ederek, Washington’da ABD Başkanı Bush 
ve ülke yönetiminin önde gelen yetkilileri 
ile temaslarda bulunacağını belirtiyordu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin, geçen yıl Irak 
krizi nedeniyle iniş çıkışlar yaşamasına rağ-
men, her iki ülke liderlerinin ve parlamen-
tolarının sağduyulu yaklaşımları sayesinde 
istikrarını bulduğunu ve koruduğunu 
belirten Erdoğan, ‘‘Gelinen memnuniyet 
verici noktada, Türkiye ve ABD arasındaki 
dostluk ve ortaklık güçlü bir zeminde yük-
selmekte ve karşılıklı anlayış ve çıkarlar 
temelinde ilerlemektedir’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan, son birkaç yıl içinde 
dünyada ve bölgede meydana gelen geliş-
meler nedeniyle yeni gündemlerle donan-
makta olan ilişkilerin daha da önem ve 
öncelik kazandığına işaret ederek, şunları 
kaydediyordu: 

‘‘Dostumuz ve müttefikimiz ABD ile ilişkile-
rimizin her alanda daha ileri götürülmesini 
teminen karşılıklı çabalarımızın yoğun-
laştırılarak devam ettirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Ziyaretim, haziran ayında 
İstanbul’da yapılacak olan NATO Zirve 
Toplantısı öncesinde iki ülkeyi yakından 
ilgilendiren konularda en üst düzeyde 
görüş alışverişi yapmak için iyi bir fırsat 
olacaktır. Irak, Kıbrıs, Afganistan, Ortadoğu 
barış sürecindeki başlıca konular da ele alı-
nacaktır. Bilindiği gibi ikili ve uluslararası 
alandaki ilişkilerimize ilaveten 11 Eylül 
saldırılarının ardından oluşan yeni ortam-
da terörle mücadelede Türkiye ile ABD 
arasında önemli bir işbirliği alanı olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede özellikle iki 
ülke arasında siyasi, savunma ve güvenlik 
alanlarındaki ilişkilerden ayrı olarak mev-
cut potansiyeli yansıtmakta çok uzak olan 
ekonomik ve ticari ilişkilerin nitelik ve ni-
celik açılarından geliştirilmesine de önem 
atfettiğimizi vurgulamak istiyorum.’’ 

Başbakan Erdoğan, açıklamalarının ardın-
dan gazetecilerin sorularını cevaplandı-
rıyordu. Bir gazetecinin, ‘‘Kıbrıs ile ilgili 
gelişmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 

ABD Ziyareti Öncesi Basın 
Açıklaması

Ankara | 25 Ocak 2004
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Denktaş’ın bazı çekinceleri vardı. Bugün 
Çankaya Köşkü’nden yapılan açıklamada 
tam bir anlayış birliği olduğu belirtiliyor. 
Çekinceler tümüyle giderildi mi?’’ sorusu 
üzerine Erdoğan, ‘‘Bizimle de yaptığı görüş-
mede, Abdullah Bey, KKTC Başbakanı Meh-
met Ali Talat, Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Serdar Denktaş olmak üzere 
aynı anlayış birliğini bizdeki görüşmede 
de gördük ve bu anlayış birliğiyle ayrıldık’’ 
diyordu. Bir gazetecinin ‘‘Arabuluculuk 
öneriniz vardı, ortak isim üzerinde anlaştı-
nız mı?’’ sorusunu Erdoğan, şöyle cevaplan-
dırıyordu: 

‘‘Şu anda bu konu ile ilgili öncelikle Sayın 
Annan’ın bunu değerlendirmesi önem arze-
diyor. Böyle bir talep gelmesi halinde bura-
da bizim vereceğimiz isim veya karşı tarafın 
vereceği farklı isim bu işin çözümünü getir-
mez. Bu karşılıklı görüşme ile olabilir yahut 
da tek tarafın kabul edebileceği, ama taraf 
ülkelerden olmayan, siyasi ağırlığı olan, biz 
ancak böyle bir nitelik ortaya koyabiliriz. 
Bir isim olması, bu süreci inanıyorum ki, 
güvenilir kılar, aynı zamanda hızlandırır.’’ 
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Başbakan Erdoğan, ABD’deki temaslarını 
tamamlayarak İstanbul’a geliyor, gezisiyle 
ilgili açıklamalar yapıyor, evine giderken 
çocuklarla bayramlaşıyordu. 

Başbakan Erdoğan, ABD dönüşü Atatürk 
Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzen-
lediği basın toplantısında, vatandaşların 
mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayarak, 
başta ülkemiz, milletimiz olmak üzere 
İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, 
sevgiye ve hayırlara vesile olmasını dili-
yordu. ABD Başkanı George W. Bush’un 
daveti üzerine ABD’ye yapmakta olduğu 
ziyareti tamamladığını anlatan Erdoğan, 
burada Türk ve ABD işadamlarıyla, Türk 
toplumunun temsilcileriyle de bir araya 
gelme fırsatı bulduklarını kaydediyordu. 
İşadamlarının da gerek sivil toplum ör-
gütleri bazında, gerekse sektörel bazda, 
gerekse bireysel olarak, karşı eşdeğer ku-
rum ve kuruluşlarla, sektörel bazda ve bi-
reysel olarak görüşmeler yaptıklarını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, bu görüşmelerin 
olumlu ve hayırlı neticeler getirmesini 
temenni ediyordu. Görüşmede Kıbrıs ve 
Irak gibi çeşitli siyasi ve bölgesel sorunları, 
Kafkaslar dahil olmak üzere ele aldıklarını 
anlatan Başbakan Erdoğan, şunları söylü-
yordu:

‘‘Görüşmede ABD’nin global çerçevede 
büyük yeni kuvvet yapılandırması, büyük 
Ortadoğu veya genişletilmiş Ortadoğu 
vizyonu gibi konulardaki görüş ve yakla-
şımlarını en etkili ağızdan dinleme imka-
nını bulduk ve bu konuda Türkiye olarak 
yaklaşımımızı da kendilerine de ifade 
ettik. Bu bağlamda, Irak’ın toprak bütün-
lüğünün korunmasına verdiğimiz önemi 
de özellikle vurguladık. Ayrıca teröre karşı 
mücadele konusundaki kararlığımızı teyit 
ederek, bu alanda yakın işbirliğimizi sür-
dürmeye verdiğimiz önemi de, iki ülkeyi 
de yakından ilgilendiren tüm bu konular-
daki yaklaşımlarımızı, büyük ölçüde bu-
nun altını çiziyorum örtüştüğünü bir kez 
daha gördük.’’

Başbakan Erdoğan, bu vesileyle NATO 
Zirvesi için İstanbul’a gelecek olan 
Bush’u, ikili ziyaret gerçekleştirmek üzere 
Ankara’ya davet ettiklerini söylüyordu. 
ABD’de yaptıkları temaslarda ekonomik 
ve ticari alanlarda işbirliği imkanları üze-
rinde de durduklarını kaydeden Başbakan 
Erdoğan, resmi görüşmelerinin yanında 
gerek işadamlarıyla yaptıkları toplantılar-
da, gerekse düşünce kuruluşlarında yap-
tığı çeşitli konuşmalarda Türk ekonomisi-
nin son bir yıl içinde kaydettiği gelişmeyi 

ABD Dönüşü Basın Açıklaması

İstanbul | 01 Şubat 2004
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ve mevcut potansiyelini muhataplarına 
anlatma fırsatı bulduklarını bildiriyordu.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptık-
ları toplantı hakkında da bilgi veren Baş-
bakan Erdoğan, ‘‘Bu toplantı gerçekten çok 
çok verimli geçtiği gibi, uluslararası finans 
kuruluşlarının Türkiye ile ilgili kanaatleri-
nin olumlu şekilde ifade edilmesi de mem-
nuniyet vericidir… ABD ziyaretimizin bu 
ülkeyle ilişkilerimizi daha da üst düzeylere 
çıkartmak açısından zamanlı ve de işlevsel 
olduğunu da değerlendirmekteyim. ABD 
makamlarının, Türkiye’nin geniş coğraf-
yasında ve dünyada oynamakta olduğu ve 
oynayacağı rolün önemini gerektiği gibi 
değerlendirdiklerini ve Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi 
yönünde arzulu olduklarını da memnuni-
yetle gördük’’ diyordu.

Erdoğan, bir gazetecinin PKK terör örgü-
tü konusunun görüşmelerde gündeme 
gelip gelmediğini sorması üzerine, ‘‘Tabii 
ki gündeme geldi. Biz orada olduğumuz 
günde, biliyorsunuz uluslararası medyaya 
Irak’taki PKK terör örgütüne yönelik ope-
rasyonla ilgili açıklama aynı günde yapıldı. 
Tabii ki bu bir tesadüf değildir. Olumlu 
çalışmalara ve uluslararası teröre karşı 
yapılan ortak mücadelenin bir ifadesidir’’ 
şeklinde konuşuyordu. 

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ‘‘Har-
vard Üniversitesi’ndeki konuşmasında 
Kıbrıs’ta anlaşma olabilmesi için gerekirse 
toprak verilebileceği yönünde açıklaması 
olduğunu’’ hatırlatması üzerine de, şunları 
söylüyordu:

‘‘Bu yeni bir konu değil. Daha önce de 
Sayın Denktaş tarafından ifade edilmiş. 
Burada asıl olan, çözüm gerçekleştirilme-
sidir. Şu anda KKTC, yüzde 36’lık bir bölü-
me yerleşmiş bulunmaktadır. Burada yeter 
ki çözüme ulaşılabilsin. Bu noktada KKTC, 
daha önce yapmış olduğu açıklamalarla da 
iyi niyet gösterisinde bulunabilmek için 
bunu ifade etmiştir. Arzu edilen nedir? 
Burada bir neticeye varabilmektir. Bu neti-
ceye varabilmek için bu adım atılmıştır. Şu 
anda da bunun yapılabilme ihtimali var. 
Tüm mesele, karşı tarafın da aynı iyi niyeti 
gösterebilmesidir.’’

Başbakan Erdoğan, ‘‘ABD gezisinden iste-
diğinizi alabildiniz mi?’’ sorusuna, bu ko-
nudaki memnuniyetini daha önceden dile 
getirdiğini, ABD Kongre ve Senatosu’nda 
Türkiye’nin bu ziyaretiyle ilgili Genel Ku-
rul kararı alındığını ve kayıtlara geçtiğini 
anımsatıyordu. Erdoğan, bu durumun 
ABD’de Türk lobisinin bir başarısı olarak 
değerlendirildiğini söylüyordu.
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Başbakan Erdoğan, TRT’de yayımlanan 
bir programa katılarak çeşitli konulara iliş-
kin soruları cevaplandırıyordu. Erdoğan, 
‘‘Kıbrıs Zirvesi’’ ile ilgili soru üzerine Erdo-
ğan, görüşmeye katılanlara, Davos ve ABD 
ziyaretleri hakkında bilgi verdiğini kay-
dederek, Kıbrıs konusunda müşterek bir 
hedef belirlendiğini, Türkiye ve KKTC’nin 
bu müşterek hedef çerçevesinde bugüne 
kadar olduğu gibi beraber yürüyeceğini 
kaydediyordu. Erdoğan, şöyle devam edi-
yordu:

‘‘Ama ben şunun da bilinmesini istiyorum: 
Bu bizim milli siyasetimizdir. Bizim bu si-
yasetimizi bir kenara koymamız mümkün 
değil. Bu milli siyasetimiz çerçevesinde 
de bizler hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’taki 
Türk kimliğini yok farz edemeyiz. Bu, ko-
runacaktır, güçlendirilecektir. Kıbrıs’ta iki 
dil ve iki ayrı etnik kökene dayalı, iki ayrı 
egemen kesim var. Ve bu iki kesimliliğin 
kuvvetlendirilmesi lazım. Bu kuvvetlen-
dirilmedikten sonra burada arzu edilen 
neticeye zaten gelinmez. Bu, geçmişte 
kabul edilmiştir, inanıyorum ki bugün 
de kabul edilecektir, kabul edilmelidir. 

Türkiye’nin garantörlüğü noktası, aynı şe-
kilde Yunanistan’ın garantörlüğü noktası 
da zaten kabul edilmiş şeylerdir. Harita 
kısmı belki en son görüşülecek konudur. 
Haritaya gelmeden önce yapılması gere-
kenler, halledilmesi gerekenler var. Bunlar 
halledildikten sonra, ki en önemlileri olan-
lar bunlardır, zaten teferruatını, detayla-
rını taraflar halleder diye düşünüyorum.’’

‘‘Karşı tarafın aynı iyi niyeti göstermesi ko-
nusunda iyimser misiniz?’’ sorusuna Erdo-
ğan, ‘‘Biz görevimizi yapalım da karşı taraf 
ne yapar, ne yapmaz onu yaptıktan sonra 
göreceğiz. Biz şu anda Türkiye olarak göre-
vimizi yaptık. Basın bildirisinde belirttiği-
miz gibi (aynı şekilde müşterek hedef teyit 
edilmiştir) dedik’’ cevabını veriyordu. 

Erdoğan, ABD seyahatinden sonra, gerek 
Annan, gerek Bush, gerek Powell’ın devre-
ye girdiklerini kaydederek, ‘‘Görüşmeler 
yapılıyor. Temenni ederiz ki bu görüşme-
lerin sonucunda adil ve kalıcı çözüme ula-
şalım. Arzumuz budur. KKTC yönetiminin 
de arzusu budur. Böylece KKTC bu konu-
daki kararlılığını, iyi niyet olarak ortaya 
koymuştur’’ diyordu. 

TRT’de Yayımlanan  
Bayram Programı

İstanbul | 04 Şubat 2004
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Kıbrıs’ı istismar konusu yapmanın bir 
anlamı olmadığını kaydeden Erdoğan, 
AK Parti’nin 14-15 aydır işbaşında bulun-
duğunu, oysa Kıbrıs sorununun 40 yılı 
aşkın süredir gündemde olduğunu söyledi. 
‘‘Bundan önce iktidarlar yok muydu, neden 
halledilmedi’’ diyen Erdoğan, şöyle konuşu-
yordu:

‘‘1 Mayıs’tan sonraki süreç ne getirecek, ne 
götürecek bunun hesabını yapıyorlar mı 
bunu konuşanlar. Bunun hesabını yapmak 
lazım. Yani burada bizler de kazanacağız, 
Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz de kazana-
caklar, ne kaybedeceğiz. Bunun hesabının 
çok iyi yapılması lazım. Bekara karı boşa-
mak kolaydır. Hesapsız konuşanları biz çok 
gördük. Ondan sonra da kayıpla döndüler.’’

Başbakan Erdoğan, gezilerine ilişkin bil-
gi verirken de, ziyaret ettikleri ülkelere 
götürdüğü işadamlarının oralardaki bağ-
lantılarında yüzde yüzlük bir artış oldu-
ğunu söylüyordu. Erdoğan, görüşmelerde, 
işadamlarının arkalarında olduklarını 
belirterek, yanlışlar, eksikler varsa bun-
ların telafisi için neler yapılabileceğini, 
müşterek yatırım yapılıp yapılamayacağını, 
Türkiye’de ne gibi yatırımlar yapabile-
ceğini, Türk işadamlarının orada ne gibi 
yatırımlar yapabileceğini görüştüklerini 
vurguluyordu. Bunların bugüne kadar az 
çok neticesini aldıklarını kaydeden Erdo-
ğan, ‘‘Bunları birer tohumlama olarak görü-
yorum. Her geçen gün bunun hasadını da 
göreceğiz’’ diyerek, şöyle devam ediyordu:

“Türkiye, eğer pazar olmaktan çıkıp pazar 
arayan ülke durumuna geçecekse bunla-

rı yapmak durumundadır. Ama biz yok 
hala pazar olalım diyeceksek o zaman 
zaten farklı ülkeler Türkiye’ye devamlı 
gelip mallarını satıyor. 100 milyar dolar 
olarak belirlemiştik biz 2003 sonunu, 
ama netice ne oldu biliyor musunuz? 115 
milyar dolar olarak ihracat hacmimiz ve 
40 milyar dolar ihracat, 60 milyar dolar 
ithalat düşünürken 48 milyar dolar ihra-
cat oldu, 67 milyar dolar da ithalat oldu. 
Makas daha da daraldı. Bunlar Bizim 
için olumlu gelişmeler. ABD seyahatinde 
de bunu uluslararası finans kuruluşla-
rıyla yaptığımız kahvaltıda çok açık net 
gördük. Dediler ki, Türkiye’nin bir yılda 
yapmış olduğu bu sıçramayı takdirle izli-
yoruz, bunun için de Türkiye’deki tahvil 
ihraçlarına katıldık. Hakikaten çok ciddi 
bir katılım söz konusu.’’ 

Faiz oranlarında çok büyük düşüş yaşan-
dığını ifade eden Erdoğan, ‘‘Bunlar nere-
den nereye geldiğimizi gösteriyor. Parayı 
ucuza mal ettiğimiz için de borç stokunu 
eritmede gelecek umut veriyor. Ama geç-
mişte çok pahalı borçlandık bunun bede-
lini de faiz olarak çok ağır ödüyoruz. Ama 
dere yatağında akar kabilinden yatağını 
bulacak ve bizi o zaman rahatlatan bir 
mekanizma olarak çalışmaya başlayacak-
tır’’ diye konuşuyordu. 

Başbakan Erdoğan, Irak konusundaki 
bir soru üzerine, savaş öncesinde nasıl 
toprak bütünlüğü tek olan bir Irak varsa, 
bu tek Irak’ın demokratik bir Irak olarak 
yeniden inşasında çok fayda olduğunu 
söylüyordu. Irak’taki sağlıklı yapının, 
Türkiye’yi, Suriye’yi, İran’ı huzurlu hale 



Recep Tayyip ERDOĞAN

352

getireceğini belirten Erdoğan, böylece 
Ortadoğu’da farklı bir dönem başlaya-
cağını kaydediyordu. Konya’daki bina 
çökmesine de değinen Erdoğan, ‘‘Eski bir 
belediyeci olarak konuşmak istediğini’’ 
belirterek şöyle devam ediyordu:

‘‘Maalesef ülkemizde geçmişten bu yana 
sistem bazında sıkıntılarımız var, yan-
lışlıklar var. Müeyyide zayıf. Müeyyidesi 
zayıf olunca bakıyorsunuz ki sorumluluk 
taşıması gerekenler bunu gereği gibi taşı-
mıyor. Bu da sistemin zayıflığından kay-
naklanıyor. Cezacı olmamak güzel bir şey 
ama ceza niçin konur sorusu sorulduğu 
zaman insanların mutluluğu için, suç ora-
nını düşürmek için denir. Daha önce yine 
deprem felaketlerinde yaşadığımız gibi 
burada da şu ana kadarki veriler maalesef 
inşaattaki gerek malzeme, gerekse demir-
lerle ilgili teknik bir eksikliğin olduğunu, 
yanlışın olduğunu söylüyor. Daha sert 
tedbirler getirmek suretiyle bunu asgari-
ye indirmemiz gerekiyor.’’

Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine 
Kurban Bayramı’nı nasıl geçirdiğini de 
anlatıyordu. Bayramın ikinci ve üçüncü 
günleri dost ve akraba ziyaretlerinde bu-
lunduklarını ifade eden Erdoğan, özellik-
le bayramlarda bu tür ziyaretlerin önemli 
olduğunu söylüyordu. ‘‘Buna, bayramlar-
da yapmamız gereken, yerine getirilmesi 
gereken değerler gibi bakıyorum. Çünkü 
büyükler küçükleri bekliyor. Bizim o 
sinerjiyi kaybetmememiz lazım’’ diyen 
Erdoğan, bayramları tatil olarak görmedi-
ğini söylüyordu. ‘‘(Keşke ziyaret etseydim, 
elini öpseydim) dediğiniz ve gidemedi-

ğimiz biri oldu mu?’’ sorusuna Erdoğan, 
‘‘Öğretmenlerimiz var’’ yanıtını verdi. Ko-
ruma tedbirleri nedeniyle rahat hareket 
edemediğinden yakınan Erdoğan, buna 
karşın Kurban Bayramı’nda korumaları 
nasıl atlattığını şöyle anlatıyordu:

‘‘Bu bayramda bir-iki büyüğüme koruma-
lardan kaçarak gittim. Korumaların hiçbi-
rinin haberi olmadı. Sabah erkenden özel 
arabamla tek başıma gittim. Çünkü siz o 
şekilde konvoyla gidiyorsunuz bir bakı-
yorsunuz o sokak miting yerine dönmüş. 
Onun için sabah erkenden hanımla bera-
ber çıktık, tek araba, bir-iki ziyaretimizi 
yaptık, döndük. Zaten gittiğimiz evdeki-
ler de o şekilde beklemiyordu, şaşırdılar. 
Konvoylarda zaman zaman vatandaşları 
üzdüğümüz de oluyor. Vatandaşlarımızın 
bizi anlayışla karşılayacaklarını ümit edi-
yorum. Ben göreve geldiğimde 13 eskort 
ve koruma vardı. Ben bunları şu anda iki 
önde, iki arkada olmak üzere 4’e indir-
dim. Ama yine rahatsız olanlar olabiliyor. 
Bazılarının gözlerinden, hareketlerinden 
anlayabiliyorsunuz. Ama Emniyet diyor 
ki, bu işin kuralı bu.’’

‘‘Nerede o eski bayramlar dediğiniz olu-
yor mu?’’ sorusuna ise Erdoğan, şu karşı-
lığı veriyordu:

‘‘Olmaz olur mu? Çocukluğumuzda bay-
ramı tam bayram olarak yaşadık. Şimdiki 
çocukların bayramı bayram olarak yaşa-
dığı kanaatinde değilim. Biz arkadaşlarla 
toplanırdık, kapı kapı dolaşırdık. Büyük-
lerimizin ellerini öperdik. Bu ayrı bir sev-
giyi meydana getirirdi. Adeta aileler ara-
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sındaki bağları kuvvetlendirirdi. Kapıları 
dolaşmamızın, bayram dışında devamı 
da bu vesileyle olurdu. Ama şimdi böyle 
bir şey yok. Şimdi aynı binadaki insanlar 
birbirini tanımıyor. Eskiden bırakın soka-
ğı mahalle birbirini tanırdı… Sevgi vardı, 
dostluk vardı. Bir yere gideceği zaman 
çocuğunu rahatlıkla komşusuna bırakır-
dı. Bunları yeniden kazanmamız lazım. 
Kazanabilir miyiz diye de zaman zaman 
soruyorum.’’
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Değerli konuklar...

Öncelikle dünyanın önde gelen çokuluslu 
şirketlerinin siz değerli yöneticilerine, 
uzun süre Belediye Başkanlığını yürüt-
tüğüm dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri olan İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. 
Türkiye ziyaretinin aslında birçoğunuz 
için Türkiye’deki mevcut iş ilişkileriniz 
nedeniyle ilk olmadığını biliyorum. Diğer-
leri, yani Türkiye’deki yatırım imkanını 
henüz değerlendirmemiş olanlarınız için 

ise bu ziyaretin son olmayacağını ümit 
ediyorum. 

Aslında bunun bir ümit değil, yaptığımız 
hazırlıklar çerçevesinde bir beklenti oldu-
ğunu belirtmeliyim. Zira Türkiye, “ümit” 
kelimesinin çağrıştırdığından çok daha az 
şansa yer verecek şekilde, bilinçli olarak 
kabuk değiştirmekte ve yeni yüzyılın ge-
rektirdiği şartlara uyum sağlama sürecin-
den geçmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin 
beklentileri bir sebep-sonuç ilişkisi içe-

Yatırım Danışma Konseyi 
Toplantısı

İstanbul | 15 Mart 2004
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risinde şekillenmektedir. Bu çerçevede, 
Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıma hedefimiz 
doğrultusunda yaptıklarımızın sonucunu 
alacağımızdan kuşku duymuyorum.

Değerli katılımcılar...

Sermaye ve teknoloji gereksinimi içerisin-
deki ülkelerin başta doğrudan uluslararası 
yatırımlar olmak üzere uluslararası serma-
ye hareketlerinden yararlanabilmesi için 
yerine getirmeleri gereken ciddi önkoşul-
lar olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. 
Sadece uluslararası doğrudan yatırımları 
ülkeye çekmek için değil, akışkanlığı ve 
hareket kabiliyeti çok yüksek olan ulusla-
rarası sermayenin olumsuz ve hatta zaman 
zaman ulusal ekonomileri sarsıcı olabilen 
etkilerinden korunmak için de iyi politi-
kalar uygulamak ve bunu sürekli kılmak 
gerekmektedir. 

Türkiye’nin yakın geçmişine baktığımız 
zaman başta makroekonomik istikrarsız-
lıklar olmak üzere birçok yapısal prob-
lemler yaşadığını görüyoruz. Ekonominin 
tam anlamıyla dışa açıldığı ve sermaye 
hareketlerinin serbest olduğu 1990’lı yıl-
larda bu durum kendisini yüksek kamu 
açıkları, enflasyon, düşük yatırım seviyesi 
ve istikrarsız büyüme olarak göstermiştir. 
Doğrudan uluslararası yatırımlar açısından 
bakıldığında da Türkiye’de hayalkırıklığı 
yaşandığı görülebilir. Dolayısıyla Türkiye, 
gelir düzeyi açısından dünya sıralamasında 
olması gereken yerin çok gerisinde kalmış, 
kaybedilen yılların fırsat maliyeti yüksek 
olmuştur. 

Az önce de belirttiğim gibi sadece bu se-
bep, yani makroekonomik istikrarsızlık, 
Türkiye’ye gelen uluslararası sermayenin 
seviyesine ilişkin olarak diğer yapısal so-
runlar kadar önemli bir açıklayıcı faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Vaktimizi 
geçmişteki sorunlara çok fazla değinerek 
harcamak istemiyorum. Ancak Türkiye’nin 
içinden geçmekte olduğu köklü dönüşüm 
sürecini daha iyi kavrayabilmek açısından 
bunları birkaç cümle ile ifade etmekte 
fayda olacağı kanaatindeyim. Aslında prob-
lemlerin hepsinin bir şekilde birbirleriyle 
etkileşim içerisinde olduğunun, bu yüzden 
sebep sonuç ilişkisini net olarak ortaya koy-
manın kolay olmadığının farkındayım. 

Ancak sorunların temelindeki ilk unsurun 
kamu maliyesindeki disiplinin bozulması 
olduğunu ifade etmeliyim. Kamu maliye-
sindeki yanlış politikalar başta enflasyon 
olmak üzere tüm makroekonomik göster-
gelere yansımıştır. Nihai olarak bu durum, 
Türkiye’de özel sektör gelişiminin istenilen 
düzeyde gerçekleşmemesi ve büyüme po-
tansiyelinin tam olarak kullanılamaması 
sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de geçmi-
şe dönük problemleri genel olarak ortaya 
koyarken ekonomik perspektif tek başına 
güçlü bir açıklayıcı olabilmektedir. Buna 
karşılık, Türkiye’nin dönüşüm sürecini 
anlatırken sadece ekonomik reformdan söz 
etmek dönüşümün boyutu açısından yeter-
siz kalacaktır. 

Değerli konuklar…

Türkiye 21. yüzyıla girerken bir zihniyet 
devrimi yaşamaktadır. Bunun içerisinde 
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ekonomik hayatın yeniden yapılandırılma-
sının yanısıra toplumun gündelik yaşamını 
ve gelecek kuşakların refahını doğrudan 
etkileyecek siyasi açılımlar da yer almakta-
dır. Burada ayrıntılara girmeden sadece te-
mel bakış açımızı göstermek amacıyla bazı 
önemli konulara dikkat çekmek istiyorum. 
İktidarımız döneminde ilk defa Türkiye’nin 
yıllarca süren sorunlarının üzerine kararlı-
lıkla gidilmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
sürecindeki ve Türkiye’nin dış politikasın-
daki son gelişmeler bu bakış açısının somut 
birer göstergesidir. Türkiye’nin yaklaşık 
kırk yıl önce başlayan Avrupa Birliği ile 
entegrasyon sürecinde bizim iktidarımız 
döneminde çok büyük adımlar atılmıştır. 
Avrupa ile entegrasyonun siyasi boyutunu 
oluşturan Kopenhag kriterlerine ilişkin ya-
sal düzenlemeler, çıkarılan yedi ayrı uyum 
paketiyle yerine getirilmiştir. Söz konusu 
uyum paketleri çok köklü siyasi reformlar 
içermektedir. 

Türkiye artık tam anlamıyla ve geri dönül-
mez bir biçimde hukukun üstünlüğünü 
benimsemiş açık bir demokratik toplum 
olma yolundadır. Diğer taraftan yine yıllar-
dır süregelen Kıbrıs sorununda çok somut 
bir ilerleme sağlanmış ve belirli bir noktaya 
gelinmiş bulunmaktadır. Kıbrıs sorununun 
tarafların iyi niyetleriyle bir mutabakata 
varılarak çözüleceğine inancım tamdır. 

Değerli konuklar...

Gündemimizdeki önemli siyasi konulara 
sadece Türkiye’nin bakış açısındaki de-

ğişiklikleri yansıtması açısından kısaca 
değindikten sonra bugün daha fazla odak-
lanmamız gereken konuya, yani ekonomik 
reformlara gelmek istiyorum. Daha önce 
de belirttiğim gibi Türkiye ekonomisi tam 
bir serbest piyasa ekonomisi olmasına rağ-
men bunun gereklerini yıllarca tam olarak 
yerine getirememiştir. Ancak, iktidar ol-
mamızla birlikte makroekonomik istikrarı 
sağlamaya ve bunu kalıcı hale getirmeye 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Hükümetimizin ekonomik programı karar-
lılık ve disiplinle yürütülmektedir. Bu prog-
ram kamu maliyesi, para politikası, yapısal 
reformlar ve ekonomide özel sektörün ro-
lünün artırılmasına yönelik tedbir ve uygu-
lamaları içermektedir. Kamu maliyesinde 
bugüne kadar uygulanan ve yıllarca şikayet 
konusu olduğu halde değiştirilemeyen yapı 
şimdi tümüyle yeniden yapılandırılmakta-
dır. Bir başka ifadeyle, devlet artık piyasa 
mekanizmasının dinamiklerini bozacak 
politikalar uygulayamayacaktır. 

Piyasalara bir an önce güven verebilmek, 
bu yolla beklentileri iyileştirerek piyasanın 
önünü hızla açabilmek amacıyla, kamu 
maliyesinde milli gelirin % 6.5’i gibi son 
derece yüksek bir faiz-dışı fazla politikası 
uygulanmaktadır. Uygulanan sıkı maliye 
politikası sonucunda net kamu borç stoku 
hızla düşmektedir. Nitekim bu oran son iki 
yıl içinde yaklaşık % 20 azaltılmış, 2001 
yılındaki % 92 seviyesinden 2003 yılı sonu 
itibariyle % 71’e düşmüştür.

Ayrıca, başarıyla uyguladığımız faiz-dışı 
fazla politikamız sayesinde geçtiğimiz yıl 
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faiz oranları hızla gerilemiş, ekonomide 
geleceğe yönelik olumlu beklentilerin 
hızla gerçekleşmesiyle enf lasyonda he-
defler rahatlıkla tutturulabilmiştir. 2003 
sonu itibariyle % 18.4 olarak gerçekleşen 
TÜFE enflasyonu son otuz yılın en düşük 
seviyelerine işaret etmektedir. Ayrıca, son 
açıklanan aylık enflasyon verileriyle yıllık 
TEFE’de tek haneli seviyelere inilmiştir. 
2005 yılı itibarı ile de TÜFE’de tek haneli 
rakamlara ulaşılacaktır.

Enflasyondaki bu çarpıcı düşüş ve dev-
letin ekonomideki hakim rolünü özel 
sektöre devrediyor olması dolayısıyla, 
artık Türkiye’de gözle görülür bir sosyo-
ekonomik değişim yaşanmaktadır. Güven 
ortamı sadece iç piyasada değil, uluslara-
rası yatırımcılar nezdinde de tesis edilmiş, 
Türkiye’nin dış piyasalarda ihraç ettiği 
tahvillerin spredleri tarihi olarak en düşük 
seviyelerine inmiştir. Ayrıca ekonomik 
aktivitenin 2002 yılındaki güçlü toparlan-
manın ardından 2003 yılında da % 5’lik 
hedef doğrultusunda arttığı tahmin edil-
mektedir. 

Tüm bu gelişmeler sonucunda makroeko-
nomik göstergelerimiz hızla düzelmiştir. 
Diğer taraftan bu gelişmelerin kalıcı ol-
ması, daha önce yapılan yanlışların tek-
rarlanmaması için birçok yapısal reform 
hayata geçirilmiştir. Kamunun ekono-
mideki rolünün yeniden tanımlanması, 
piyasa mekanizmasının dinamiklerini et-
kileyecek uygulamalardan kaçınılması ve 
devletin ekonomide düzenleyici rolünün 
tesis edilmesi temin edilmiştir. Bu sayede, 
bankacılık, enerji ve telekomünikasyon 

gibi kilit sektörlerde piyasayı düzenlemek 
ve denetlemek üzere bağımsız kuruluşlar 
oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar başarılı 
bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Değerli Konuklar...

Yapısal reformlar oldukça geniş bir kap-
samda gerçekleştirilmiş ve Türkiye bu 
konuda oldukça büyük mesafe katetmiş-
tir. Bugün artık Türkiye’de bağımsız bir 
Merkez Bankası vardır. Devletin içerisinde 
olduğu hemen her sektörde köklü adımlar 
atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Ta-
rım sektörünün yeniden yapılandırılması 
ve sosyal güvenlik reformu gibi adımlarla 
kamuda etkinliğin artırılmasını amaçlıyo-
ruz. Mali sektörün rehabilitasyonu, teleko-
münikasyon ve enerji gibi kilit sektörlerin 
rekabete açılması ve özelleştirme gibi 
adımlarla da özel sektör ağırlıklı iyi bir 
piyasa ekonomisinin gereklerinin yerine 
getirme gayreti içindeyiz. 

Hükümetimiz özel sektörün gelişmesine 
özel önem vermektedir. Müteşebbis gücün 
önündeki engeller birer birer ortadan kal-
dırılmaktadır. Doğrudan uluslararası yatı-
rımlar konusunda ise yatırımcı taleplerine 
son derece duyarlı ve dikkatli bir çalışma 
yürütülmektedir. Yatırımın önündeki bü-
rokratik engellerin kaldırılmasına yönelik 
çalışmalarımız sonucunda, bir şirket kur-
mak için gerekli olan işlem sayısı 19’dan 
3’e indirilmiştir. Böylece Türkiye’de artık 
bir günde şirket kurulabilmektedir. Ül-
kede yatırım ortamının iyileştirilmesine 
yönelik büyük bir adım olan yeni Ulusla-
rarası Sermaye Kanunu geçtiğimiz yıl yü-
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rürlüğe girmiştir. Böylece, artık Türkiye’de 
yerli müteşebbis ile uluslararası müteşeb-
bis arasında hiçbir fark kalmamıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucu olarak 
ekonomik performansın kalıcı olduğunun 
anlaşılmasıyla birlikte, önümüzdeki dö-
nemde doğrudan uluslararası yatırımların 
ülkedeki yatırım ve istihdamda çok daha 
önemli rol alması ve büyüme sürecimize 
önemli destek vermesini bekliyorum. 

Değerli konuklar...

Her alanda olduğu gibi, uluslararası yatı-
rımların ülkemize gelmesini teşvik etmek 
amacıyla attığımız adımlarda da, en iyi 
uluslararası uygulamaları kendimize reh-
ber olarak almış bulunuyoruz. Her ne ka-
dar tüm eksiklikleri gidermek için yoğun 
ve kapsamlı bir çalışma yürütüyor olsak 
da, işin içindeki insanlar olarak sizlerin 
Türkiye’ye bakış açısı, değerlendirmeleri-
niz ve beklentileriniz bizim için son dere-
ce önemlidir. Böylece bizler de alınması 
gerekli ilave tedbirleri belirlemiş olacağız. 

Bu çerçevede bu toplantının bizim açımız-
dan çok büyük bir önemi olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Sözlerime son verirken, 
ekibimle birlikte sorumluluğunu üstlen-
diğimiz Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıma 
projesine olan inancım ve güvenimin 
tam olduğunu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. Nazik katılımınız için hepinize 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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AB zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan 
Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, 
Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 
AB Komisyonu’nun genişlemeden sorum-
lu üyesi Günter Verheugen ve AB Yüksek 
Temsilcisi Javier Solana gibi isimlerle yap-
tığı görüşmelerin ‘‘çok verimli ve yapıcı’’ 
geçtiğini belirtiyordu. Bu temaslarında 
Türkiye-AB ilişkileri, Kıbrıs, terörizm, 
Afganistan ve Kosova gibi konuları ele al-
dıklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin 
AB’ye katılım süreci konusunda attığı 
adımların tüm AB üyeleri tarafından 
görüldüğünü ve takdir edildiğini, uy-
gulamaların izlendiğini ifade ediyordu. 
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin uza-
masının medeniyetler arası uzlaşma süre-
cinin de uzaması anlama geleceği üzerin-
de duran Erdoğan, ‘‘Türkiye bu aile içinde 
yerini ne kadar erken alırsa, bu uzlaşma 
süreci de o kadar kısalır’’ diyordu. 

Erdoğan, Türkiye’nin attığı olumlu adımla-
rın ve aldığı ciddi mesafelerin siyasi çevre-
lerce görüldüğünü, bunun AB kamuoyuna 
da yansıtılmasının önem taşıdığını belirtti. 
‘‘AB hedefine dört elle sarıldıklarını’’ ifa-
de eden Erdoğan, olumsuz bir sonucun 
dünyanın sonu olmayacağını, Kopenhag 
kriterlerinden sapılmayacağını ifade etti 

ve ‘‘Mühim olan insanımızın yaşam stan-
dartını yükseltmektir’’ diye ekliyordu.

Erdoğan, Ankara’ya döndükten sonra 
Esenboğa havalimanında, bir gazetecinin 
İsviçre’de devam eden dörtlü Kıbrıs görüş-
melerine ilişkin sorusu üzerine, sürecin 
zaman zaman bazı olumsuzlukları da 
barındırdığını belirterek, şunları kaydedi-
yordu: 

‘‘Ama görüşmelerle onlar da aşılabiliyor. 
Gerek Dışişleri Bakanımız, gerekse tek-
nokratlarımız bu görüşmelerle bu tür 
sıkıntıları şu ana kadar aştılar, aşmaya 
da devam ediyorlar. Fakat Türkiye olarak 
bizler KKTC Başbakanı ve Dışişleri Bakanı 
bütün iyi niyet gösterisini ortaya koyuyo-
ruz. İyi niyet ile yaklaşım tarzımızı devam 
ettiriyoruz. Sonuna kadar da bunu devam 
ettireceğiz. Dün akşam Sayın Karaman-
lis ile Brüksel’de görüşme fırsatım oldu. 
Baş başa kendisiyle görüştük, ben Sayın 
Karamanlis’te de aynı iyi niyet yaklaşımı-
nı gördüm. Temenni ederim ki Pazartesi 
İsviçre’de başlayacak çalışmalarımızda da 
bu iyi niyetimizi muhafaza ederek, varıla-
cak netice ne olursa olsun bunu bir ortak 
kanaate vararak, bir mutabakatla bitirme-
mizdir.’’ 

Brüksel’de Basın Toplantısı

Belçika | 26 Mart 2004
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Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı 
Kostas Karamanlis ve BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan, üçlü görüşme çerçevesinde 
biraraya geliyor, görüşmelerin tamamlan-
masının ardından Türkiye’ye dönüyordu. 

Erdoğan, Annan’ın, planının son halini ta-
raflara sunmasının ardından düzenlediği 
basın toplantısında, Türk hükümetinin 
konuya ilişkin gerekli değerlendirmeleri 
yapacağını ve planın, öngörülen aşamada 
TBMM’ye sunulacağını belirtiyordu. Erdo-
ğan, Yunan ulusuna ve Kıbrıs Rumlarına 
da seslenerek, ‘‘Burgenstock’ta başlatılan 
barış yolunu beraber yürüyelim, gereken 
adımları beraber atalım’’ çağrısında bulu-
nuyordu. Aslında bu müzakerelerde kay-
beden olmadığını ve ‘‘al-ver’’ hesabı gibi 
bir mantıkla hareket edilmediğini kayde-
den Erdoğan, ‘‘Bizim yaklaşımımız, sadece 
yıllara dayalı olan huzursuzluğun ortadan 
kaldırılarak, artık adadaki tüm yaşayanla-
rın Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında 
yeni bir yaşam süreci başlatılmasıdır’’ diye 
konuşuyordu. 

Burgenstock’taki müzakerelerin yapıcı bir 
atmosferde geçtiğini ifade eden Erdoğan, 
hükümet olarak, Annan’ın da öngördüğü 

şekilde, ortaya çıkan metni adadaki iki 
tarafın imzalamaları ve bu metinlere Tür-
kiye ve Yunanistan tarafından da destek 
verilmesi düşüncesinde olduklarını söy-
lüyordu. Erdoğan, sonunda buna gerek 
olmadığı anlayışından hareketle bundan 
vazgeçilerek, Annan’ın da öngördüğü şe-
kilde imzalamaya gerek kalmadığını anla-
tıyordu. 

Erdoğan, Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta her 
zaman kalıcı ve adil barıştan yana olduk-
larını vurgulayarak, ‘‘Bütün eylemlerimiz 
bu ifadelerimize uygun olarak gelişmiştir’’ 
diyordu. Müzakerelerin her aşamasında 
Türk tarafının tezlerinin başarılı bir şekil-
de savunulmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin, 
Kıbrıs siyasetini, sürecin her aşamasında 
devletin tüm kurumlarıyla gerekli istişare-
leri yaparak, bir kollektif adım oluşturmak 
suretiyle yürüttüklerine dikkati çekiyor-
du. Bu doğrultuda Kıbrıs Türk halkının 
varoluş davasını ve Türkiye’nin tezlerini 
en etkili şekilde savunduklarını belirten 
Erdoğan, Kıbrıs’ta iki halk ve iki ayrı de-
mokrasi olduğunu ve bunların kurucu 
devletlerinden oluşan yeni bir ortaklık 
tesis edileceğini hep vurguladıklarını ifade 

Annan Planı’yla Ilgili  
Basın Toplantısı

Ankara | 31 Mart 2004
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ediyordu. Erdoğan, Türkiye’nin garantör-
lüğünün muhafazasında da ısrarlı oldukla-
rını ve bunu sağladıklarını kaydediyordu. 

Annan planı son halini almadan önce 
tarafların öncelikleri çerçevesinde BM’ye 
çeşitli değişiklik öhnerileri sunduğuna 
işaret eden Erdoğan, ‘‘devletin tüm ku-
rumlarıyla istişare edilerek üzerinde daha 
önce mutabık kalınan konular ve önem ve-
rilen hususların planda yer almasına özen 
gösterdiklerini’’ ifade ediyordu. Erdoğan 
bu önceliklerin özetle, varılan anlaşmanın 
AB birincil hukuku haline getirilmesi, iki 
kesimliliğin korunması, adanın kuzeyin-
deki Kıbrıs Türk devletinin siyasi eşitliği-
nin güvence altına alınması, Kıbrıs Türk 
toplumunun ulusal birliğinin korunması, 
adadaki Türk askerinin Türkiye, AB’ye tam 
üye olduktan sonra da kalması, güvenlik 
ve garantilerin güçlendirilmesi, Kıbrıs 
Türkü’nün refahı ve ekonomik gelişme-
sinin teminat altına alınması ve adada 
yaşayan anavatan kökenlilerin haklarının 
korunması olarak sıralıyordu. 

İlgili tarafların barış için Annan’ın ortaya 
koyduğu zeminde müşterek bir anlayışa 
vardıklarını kaydeden Erdoğan, bu anlayı-
şın Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan yapı-
cı ve olumlu atmosferin gereği olduğunu 
ve bu ilişkilerin ileride daha da geliştiril-
mesine önemli katkıları olacağına inan-
dıklarını kaydediyordu. Erdoğan, Kıbrıs’ta 
çözümün başta Kıbrıs’taki iki halk olmak 
üzere Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
dostluk ve işbirliğinin artırılmasını ve 
Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarır güç-
lendirilmesini sağlayacağını söylüyordu. 

Burgenstock’ta aslında Kıbrıs için yeni bir 
yol haritası çizildiğini belirten Erdoğan, 
‘‘Biz şimdi Annan’ın öngördüğü işbiriği ve 
takvim doğrultusunda bu anlaşmanın ön-
gördüğü sorumluluklarımızı yerine getir-
meye hazırız. Konu üzerinde hükümetimiz 
tarafından gerekli değerlendirmeler yapı-
lacak ve öngörülen aşamada TBMM’ye de 
sunulacak’’ diye konuşuyordu. 

Erdoğan, Kıbrıs’ta şu anda iki halk ve iki 
ayrı demokrasi olduğunu, Kıbrıs Türk 
halkı ve Kıbrıs Rum halkı bu planla ilgili 
iradelerini referandumlarda ayrı ayrı or-
taya koyacaklarını belirterek,’’Şüphesiz ki 
biz Kıbrıs’ta iki halkın referandum yoluyla 
ortaya koyacağı iradeye saygılı olacağız’’ 
ifadesini kullanıyordu. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

362

Sevgili dostlar... iş dünyamızın değerli 
temsilcileri... Hepinizi en derin muhabbet-
lerimle selamlıyorum.

MÜSİAD Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelme fırsatını yakalamış olmak-
tan duyduğum memnuniyeti de özellikle 
ifade etmek istiyorum. Hükümetin başı 
olarak burada sizlere Türkiye ekonomisin-
de meydana gelen gelişmeleri uzun uzadı-
ya anlatacak değilim. Sizler hem bu geliş-
meleri yakından izlediğiniz için zaten bilgi 
sahibisiniz, hem de Türkiye’nin kalkınmış 
geleceği adına attığımız her adımda bizler-
le birliktesiniz. 

Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut 
tabloyu sergilerken, ben ya da diğer ar-
kadaşlarım, son derece hassas ve dengeli 
davranmaya özen gösteriyoruz. Her şeyi 
tüm çıplaklığıyla, tüm boyutlarıyla kamu-
oyuna açıklıyoruz. Gelişmeleri, gerçekleş-
meleri, beklentileri bütün ayrıntılarıyla 
sizlerle paylaşıyoruz. Olmayacak, gerçek-
leşmeyecek şeyleri söyleyip toplumu boş 
umutlarla oyalamıyoruz. Yapamayacak-
larımızı vaat ederek hayal kırıklıklarına 
zemin hazırlamıyoruz. Ama öte yandan 
da karamsar bir tablo çizip motivasyonu, 
heyecanı, dinamizmi baltalamıyoruz.

Biz işbaşına gelirken Türkiye ekonomisine 
ilişkin çok gerçekçi projelerle, ayağı yere 
basan programlarla geldik. Sorunların 
çözümüne ilişkin formüllerimiz vardı. 
Bunları hemen uygulamaya koyduk. Her 
ay açıklanan yeni ekonomik göstergeler 
heyecanımızı, azmimizi artırdı. Bugün so-
runların çözüleceğine olan inancımız çok 
daha artmış durumdadır. Biz geriye dönüp 
18 aylık iktidar dönemimize baktığımızda 
bardağın yarısının dolduğunu görüyoruz. 
Toplum da bunu görüyor; görüyor ki bize 
destek veriyor, bizi onaylıyor, bize olan 
inancını, güvenini pekiştiriyor. 18 aya ba-
kıp “bardağın yarısı boş” diyenler olabilir. 
Kendilerince haklıdırlar da...

Ama değerli arkadaşlarım…

3 Kasım seçimlerinden önce bu bardağın 
dibinde bir damla bile kalmamıştı, hatta 
neredeyse bardak bile kalmayacaktı. Şunu 
bir kez daha hatırlatmak isterim: Biz sihir-
baz değiliz. Bizim elimizde sihirli değnek 
yok. Türkiye ekonomisi uzun yıllar boyun-
ca hırpalanmış, oradan oraya savrulmuş, 
tutanın elinde kalmıştır. Siyasi krizlerle 
çalkalanan yönetimler cesaret edip de 
kronik sorunları çözmeye yanaşmamış, 
sorunları çözmek yerine üzerine toprak 
örtmeyi tercih etmiştir.

MÜSIAD Genel Kurulu

İstanbul | 17 Nisan 2004
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Biz hükümeti devraldığımızda katmerlen-
miş, kronik hale gelmiş sorunları masamı-
zın üzerinde bulduk. Bütün bu sorunların 
üzerine bir kürek toprak da biz atabilirdik. 
“Aman sen de” deyip bu sorunları görmez-
den gelebilirdik. “Benden sonra tufan” 
deyip karşınıza pembe tablolarla gelebi-
lirdik. Har vurup harman savururduk, eşi 
dostu zengin ederdik, birilerinin çıkarla-
rını koruyup gözetirdik, ne Allah’tan, ne 
de kuldan korkardık. Ama o zaman tarihe 
karşı hesap veremezdik, bu millete karşı 
hesap veremezdik, alnımızın akıyla karşı-
nıza gelemezdik.

Bakın bugün bütün Türkiye geleceğe doğ-
ru tam bir seferberlik hali içinde yürüyor. 
Hükümetin samimiyetini görüyorlar, az-
mini, kararlılığını görüyorlar. Herkes gücü 
oranında, yeteneği oranında, birikimi ora-
nında destek veriyor, katkı veriyor, omuz 
veriyor. Geçmişte yaşananlar tekrar yaşan-
masın, Türkiye yeniden krizlerle tanışma-
sın, her şey bir anda kül olmasın diye her 
vatandaşımız ter döküyor. Bize düşen bu 
güvene, bu inanca, bu umuda layık olmak, 
insanımızı bir kez daha hayal kırıklığına 
uğratmamaktır.

Bu konuda hassasız, milletimizin bizden 
beklentilerine cevap vermek için ne ge-
rekiyorsa büyük bir kararlılıkla yapaca-
ğız. Kimseden korkumuz yok, kimseden 
çekinmiyoruz. Bu yolda hiçbir tereddüt, 
kaygı ya da çekince taşımıyoruz. Türkiye 
her alanda hak ettiği konuma er ya da geç 
ulaşacaktır, herkes müsterih olsun ve kal-
kınma sürecine fikirleriyle, eleştirileriyle, 
projeleriyle, yatırımlarıyla katkıda bulun-

maya devam etsin. İş dünyası olarak bizim 
sizlerden yegane beklentimiz, kalkınma 
yolunda hükümetin de önüne geçecek ve 
bizlere de ilham verecek bir dinamizm 
içinde bu medeniyet yarışını sürdürme-
nizdir.

Değerli arkadaşlarım...

Şöyle geçmişe bir dönüp bakın: Sürekli 
koalisyonlar, gereksiz tartışmalar, yapay 
gündemler, art arda yapılan hatalar ve 
ardından krizler... Bir program uygulama-
ya konuluyor, aradan birkaç ay geçiyor, 
“yanlış oldu” denilip programdan sapılı-
yor. Önlemler paketi açıklanıyor, birkaç ay 
geçiyor, her şey gevşetiliyor. Disiplin sağla-
dık deniliyor, kararlıyız deniliyor, ya siyasi 
kriz çıkıyor, ya seçim geliyor, disiplin de 
kararlılık da rafa kaldırılıyor. Türkiye eko-
nomisi adeta yap boz tahtasına çevriliyor, 
deneme yanılma metoduyla toplumla ade-
ta dalga geçiliyor. Hiçbir programa güven 
duyulmuyor, siyasete, siyasetçiye, devletin 
kurumlarına güven duyulmuyor.

Oysa biz istikrar ve güveni Türkiye eko-
nomisinin en temel iki kaynağı olarak 
görmekteyiz. Bu ülkenin sorunlarının ilacı 
bellidir, biz bunları biliyoruz ve bunları 
uyguluyoruz. Yöntemlerimizi, tarzımızı, 
uygulamalarımızı, programımızı tabii ki 
eleştirebilirsiniz. Başarımız da zaten siz-
lerin yapıcı eleştirilerinize bağlı. Sizlerin 
görüşleri, önerileri, katkıları bizim gedik-
lerimizi kapatacak, yanlışlarımızı düzel-
tecektir. Ancak Türkiye’ye yeni maceralar 
yaşatmayacağımızı da özellikle bilmenizi 
isterim. Ekonomik programımız mali bo-
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yutuyla, parasal boyutuyla, sosyal boyu-
tuyla, yapısal boyutuyla gayet iyi şekilde 
işlemektedir. Sonuçlar çok olumludur, çok 
sevindiricidir. Bu nedenle bu programdan 
sapmamız, gevşememiz, taviz vermemiz 
söz konusu değildir.

Değerli dostlar...

2003 yılı başında ekonomide hedeflerimi-
zi açıkladığımızda birçokları bizleri hayal-
ci buldu. Ama koyduğumuz tüm hedefleri 
tutturduk, hatta bazılarında hedefleri bile 
aştık. Enflasyonda, faizlerde, faiz dışı faz-
lada, borçların çevrilmesinde, ihracatta, 
büyümede tarihi rekorların sahibi olduk. 
2004 yılı için belirlediğimiz hedef lere 
doğru da kararlılıkla ilerliyoruz. Enflasyon 
düşüyor, faizler düşüyor, borç rasyosu dü-
şüyor, öte yandan ihracat artıyor, sanayi 
üretimi artıyor, büyüme artıyor, yerli-ya-
bancı yatırımlar artıyor.

Tabii ki eksiklerimiz var, tabii ki yapama-
dıklarımız var, biz bunları inkar etmiyo-
ruz, bunlara karşı kayıtsız da değiliz. Ama 
bardağın yarısını doldurduğumuz gibi 
kalan yarısını da doldurmak konusunda 
kesinlikle kararlıyız. Bugüne kadar çözüle-
meyen sorunlar da zaman içerisinde aynı 
dikkat ve kararlılıkla çözülecektir inşallah. 
Tabii, bize yönelik eleştirileri gördüğümüz 
zaman biraz da seviniyoruz. Bir yıl önce 
bu ülkenin en büyük sorunu yüksek enf-
lasyondu, yüksek faizlerdi, istikrarsızlıktı, 
güvensizlikti.

Bugün eleştirilere bakınca bunların artık 
unutulduğunu, sorunların artık değiştiği-

ni görüyoruz. Dün sorunlar listesinde ilk 
sırada yer alan konular bugün artık sorun 
listesinden çıkmış durumdalar. Artık çok 
daha ayrıntılı konular, daha mikro sorun-
lar var gündemimizde. Allah’ın izniyle 
onları da tek tek çözeceğiz. Türkiye’nin 
sorunlarının çözümü yolunda hep birlikte 
çok büyük bir adım atmış olduğumuzu dü-
şünüyorum. O adım, ekonomimizin bütün 
cephelerine özgüven sancağının yeniden 
dikilmesidir. 

Bu inanç, bu heyecan, bu sinerji, ekono-
mimizi ayağa kaldıran ve inşallah bugün 
bulunduğumuz durumdan çok daha iyi 
noktalara ulaşmamızı sağlayacak olan 
güç olacaktır. Bütün unsurlarıyla potan-
siyeline inanan ve güvenen, iyimserliğini 
kaybetmeyen bir ekonomik yapı mutlaka 
ilerleyecek, gelişecektir. Zaten gün geçtik-
çe iyimserlik katsayısı artan göstergelerin 
makroekonomik etkileri de yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor.

Değerli arkadaşlar...

Yeri gelmişken ekonomi ve iyimserlik 
deyince bu ülkede herkesin aklına gelen 
bir ismi buruk bir şekilde de olsa anmak 
istiyorum: Sakıp Sabancı. İsterdim ki şu 
anda o da burada olsun bizi izlesin. Ama 
artık o bizimle olmayacak. Bu nedenle 
buradan bir kez daha kendisine rahmet, ai-
lesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Sakıp Sabancı ismini sadece bu ülkenin 
ekonomisine kattığı ekonomik değerler, 
yaptığı yatırımlar ve binlerce insanımıza 
sağladığı istihdam imkanı için değil; mil-
letimize aşıladığı üretim aşkı ve iyimserlik 
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duygusu için de hiç unutmamalıyız. O bu 
ülkeden hiçbir zaman umudunu kesme-
yen, bu ülkenin potansiyeline, zorlukları 
aşma azmine sonuna kadar inanan, buna 
karşılık evrensel ekonomik yönelimlere de 
asla kapalı olmayan örnek bir işadamıydı.

Biliyorum ki, bu salonda bulunan herke-
sin, Sakıp Sabancı portresinden çıkarıp 
kişiliğine kattığı bir pozitif değer vardır. 
Çünkü Sakıp Sabancı, Türkiye’nin eko-
nomik macerasını, krizleri, sıkıntıları, 
atılımları ve duraksamaları yaşamış, Tür-
kiye gemisinin dalgalı denizlerdeki yolcu-
luğunda hep en çok terleyenler arasında 
olmuştu. Asla köşesine çekilmedi, asla yıl-
madı, bütün zorluklara rağmen gemisini 
terk etmedi. Cenazesine katılan gözü yaşlı 
kalabalıklar, en karanlık zamanlarımızda 
bile umudunu ve aydınlığını yitirmeyen 
bu büyük kalkınma kahramanına saygı-
larını sunmak üzere oradaydılar. Onların 
arasında olmayı çok isterdim, Japonya’da 
oluşumuz nedeniyle kısmet olmadı.

Ama ben yine de bu kürsüden, söyledik-
lerimin anlamının en çok farkında olacak 
bir topluluğa Sakıp Sabancı’nın insanlığı-
na, kişiliğine, vatanseverliğine ve üretim 
heyecanına duyduğum saygıyı ifade etmek 
istiyorum. Allah mekanını cennet etsin. 
Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunu-
yor, görev süresini tamamlayan Sayın Ali 
Bayramoğlu’na ekonomimize değerli kat-
kıları için teşekkür ediyor, yeni yönetime 
de başarılar diliyorum.
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Sayın Başkan... değerli milletvekilleri... 
saygıdeğer konuklar... Hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Yüce Meclisimiz bugün yine tarihî gün-
lerinden birini yaşıyor. Bu hafta millet 
egemenliğinin sembolü olan Meclisimizin 
açılışının seksen dördüncü yılını idrak edi-
yoruz. Meclisimizin coşkuyla kutladığımız 
seksen dördüncü yılının hayırlı olmasını 
temenni ediyor, bu coşkunun dünya dur-
dukça artarak devam etmesini diliyorum. 
Bu vesileyle milletimizin hür ve bağımsız 
şekilde yaşamasını sağlayan, bu soylu çatı 
altında kendi iradesini en serbest şekilde 
ortaya koymasına zemin hazırlayan başta 
büyük Atatürk olmak üzere ilk Meclisin 
tüm üyelerini saygıyla anıyorum.

Değerli arkadaşlar... 

Seksen dört yıl önce, tıpkı bugün oldu-
ğu gibi bir Cuma günü, Büyük Millet 
Meclisi’ni dualarla açan “kahramanlar” 
dünyaya insanlık ve demokrasi dersi 
verdiler. O kahramanlar ki, esaret nedir 
bilmeyen bu millete zincir vurmaya çalış-
manın nasıl boş bir çaba olduğunu bir kez 
daha tüm dünyaya gösterdiler. Onlar için 
“kahramanlar” sıfatını özellikle kullanı-
yorum. Zira bu sıfatı ilk Meclisin üyeleri 

kadar hak eden bir topluluk, tarihte pek az 
bulunur. 

23 Nisan 1920’de şimdiki Ulus semtinde 
küçük bir binada son derece güç şartlar, 
yokluklar ve yoksunluklar içinde çalışma-
ya başlayan bu kahramanlar, gelecek nesle 
kıymet biçilemeyecek bir hediye vermekle 
kalmadılar; demokrasinin erdemini de 
herkese en açık şekilde gösterdiler. Sava-
şın bizzat içinde bulundular; gerektiğinde 
cepheye koştular, gerektiğinde değil maaş 
almak, ceplerindeki son birkaç kuruşu 
milletin kurtuluş mücadelesine bağışla-
dılar. Yaklaşan düşman toplarının sesini 
duyduklarında ürpermediler. Verilen 
mukaddes savaşın milletimizin zaferiyle 
sonuçlanacağına olan inançlarını asla kay-
betmediler. “Hakkıdır, Hakk’a tapan mille-
timin istiklal!” şiarı, temel düsturları oldu.

Onların bu inanç ve kararlılığı, milletimize 
bağımsızlık ve özgürlük getirdi. Milleti-
mizin siyasî geleceğini kendi tercihleri 
doğrultusunda belirlemesini sağladı. Aynı 
Meclis daha 1920’nin başında tesis ettiği 
demokratik düzeni, yaklaşık üç buçuk yıl 
sonra, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetle taç-
landırdı. Cumhuriyetimiz ve demokrasi-
miz o tarihten bu yana ayrılmaz bir bütün 
oluşturuyor.

23 Nisan TBMM Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2004
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Değerli arkadaşlar... 

Birinci Meclis’in üyeleri, kurtuluş mü-
cadelesinden zaferle ayrılmış olmaları 
nedeniyle yalnızca millî kahraman de-
ğillerdir. Onlar aynı zamanda demokrasi 
kahramanıdırlar. Demokrasinin anlamını 
en iyi onlar idrak etmiş, demokrasinin 
işlevlerini ve faydalarını bizzat yaşayarak 
ve yaşatarak göstermişlerdir. Meclis’te 
savaşın en zorlu günlerinde dahi demok-
ratik müzakerelerden vazgeçilmemiştir. 
Savaşı ve ülkenin geleceğini ilgilendiren 
her karar, gerekirse uzun uzun tartışılmış 
ve Milletin temsilcileri ikna olduktan son-
ra alınmıştır. Yaşanan olağanüstü şartlar 
nedeniyle demokratik usullerin rafa kaldı-
rılması fikri kimsenin aklına gelmemiştir. 
Kimse temsilcilerinin şahsında vücut bu-
lan millet iradesine aykırı hareket etmeyi 
düşünmemiştir.

Birinci Meclis, demokrasinin hiçbir za-
man, hiçbir durum karşısında ve hiçbir 
yerde lüks olmadığının en açık ispatıdır. 
Kimsenin belirli bazı olayları gerekçe 
göstererek demokrasiden vazgeçilmesini 
isteme hakkı yoktur. Aksine demokratik 
müzakerenin meydana getireceği sinerji, 
en zor durumlarda bile doğru kararla-
rın, doğru zamanlarda alınmasını sağlar. 
Evrensel bir yönetim sistemi olarak de-
mokrasinin vazgeçilmezliği bugün artık 
kanıtlanmış bulunmaktadır. Demokrasi 
bir “güven” rejimidir. Millete ve milletin 
tercihlerine güven duyulmasını gerektirir. 
Millete güvenmeyen, aslında kendisine gü-
venmiyordur. Kendisi için en doğru olanı, 
yine milletin kendisi belirlemelidir. 

Milletin sağduyusuna itimat etmek, de-
mokratik bir idare için zorunludur. Halka 
tepeden bakmak, halkın görüşlerini, ta-
leplerini, beklentilerini dikkate almadan 
politika üretmek, günümüz demokrasi 
anlayışı açısından imkansız hale gelmiştir. 
Bizler, 84 yıl önce tesis edilen bu milli çatı 
altında, ilk Meclis’ten aldığımız irade ve 
ruhla, demokrasinin çağdaş ve evrensel 
değerlerini savunmaya devam edeceğiz. 
Bu mukaddes emaneti layıkıyla koruya-
rak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Dünya 
durdukça o ilk İstiklal Meclisi’nin ruhunu 
içimizde yaşatacağız.

Değerli arkadaşlar...

23 Nisan tarihinin bizim için anlamı sade-
ce milli egemenlik bilincimizi tazelemek-
ten ibaret değildir; bugün aynı zamanda o 
bilinci emanet edeceğimiz çocuklarımızın 
bayramını da kutluyoruz. O aydınlık yüz-
lerine bakarak heyecanlandığımız güzel 
çocuklarımız, biliyoruz ki yarınların güç-
lü ve müreffeh Türkiye’sini tesis edecek 
olan en zengin cevherimizdir. Onlara kara 
bulutlarını tamamen dağıtmış, gelişme 
hedefleri için yola koyulmuş, umudun ye-
niden yeşerdiği bir Türkiye borçluyuz.

Ne iş yapıyor olursak olalım, hangi maka-
mı işgal ediyorsak edelim; çocuklarımıza 
olan bu borcumuzu aklımızdan akla çı-
karmayalım, bu sorumluluğu her zaman 
hissedelim. Çünkü çocuklarımız, ülkemi-
zin ve medeniyetimizin yarınlarıdır. On-
lardan Türkiye’yi çok daha ileri noktalara 
götürmelerini beklemek için, bu ülkenin 
sıkıntılarını bir an önce gidermeli, im-
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kanlarımızı geliştirmeliyiz. Dünyanın baş 
döndürücü bir hızla gelişip değiştiği böyle 
bir zamanda bizim göstereceğimiz zaaf ve 
ihmallerin faturası, Türkiye’nin geleceği-
ne, milletimizin gelecek kuşaklarına çıka-
caktır. Bu gerçeğin ışığında hareket etmek, 
gelecek on yılların yıldızı olacak güçlü ve 
müreffeh Türkiye’nin zeminini şimdiden 
hazırlamak durumundayız.

Eğer çocuklarımızın önüne parlak hedef-
ler koyamazsak, biliniz ki yarının sıkın-
tıları bugününkileri de aratacaktır. Ben 
bu ülkenin çocuklarına da, geleceğine de 
çok güveniyorum. Allah’ın izniyle bütün 
zorluklarımızı tek tek aşarak, ülkemizi 
en kısa zamanda 84 yıl önce şekillenen 
milli iradeye yakışan bir gelişme çizgisine 
taşıyacağız. Çağdaş uygarlık seviyesini 
yakalamakla yetinmeyecek, bu seviyeyi 
yakalamak isteyenlerin örnek alacağı bir 
ülke haline geleceğiz.

Ben bu güzel ideale bütün samimiyetimle 
inanıyorum ve bu güzel bayram gününde 
bütün çocuklarımızdan da Türkiye’ye ve 
Türkiye’nin geleceğine inançlarını hiç 
kaybetmemelerini istiyorum. O inanç ve 
güven, nesiller boyunca bu ülkenin istikla-
linin nasıl en büyük teminatı olmuşsa, hiç 
şüphe yok ki bundan sonra da olacaktır. 
Bu vesileyle bütün çocuklarımızın bayra-
mını kutluyor, hepsini gözlerinden öpü-
yorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, Meclisimizin açılışının seksen 
dördüncü yılı ile Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın tüm milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum.
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Değerli arkadaşlar... iş dünyamızın say-
gıdeğer temsilcileri... Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye’nin 
ekonomisiyle, yönetimiyle, iç ve dış ilişki-
leriyle ve insanlarıyla yeniden umutlu ve 
güler yüzlü bir portre çizdiği şu günlerde, 
“kalkınma” idealini kendine isim olarak 
seçmiş olan vakfınızın genel kurulunda 
sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum.

Sizler de yakından izliyorsunuz; Türkiye 
bugün ekonomik olarak krizlerden doğan 
tıkanma noktalarını önemli ölçüde aş-
mış, güven ve istikrarı yakalayarak yeni 

ufuklara doğru yola çıkmıştır. Yolumuzun 
uzun olduğunu ve gerek ekonomide, ge-
rekse kamu yönetiminin diğer alanlarında 
yapılacak daha çok işimiz olduğunu her 
vesileyle söylüyoruz. Ancak 3 Kasım tari-
hinden bu yana aldığımız mesafe de asla 
küçümsenmemelidir. 

Bakınız göreve geldikten sonra uyguladı-
ğımız ekonomik programla bugün artık 
makro ekonomik dengeleri kurmuş ve sür-
dürülebilir büyüme konusunda istikrarı 
yakalamış durumdayız. Bunun sonucunda 
2003 yılı için koyduğumuz % 5’lik büyüme 
hedefinin üstüne çıkarak % 5.9’luk bir bü-

Iktisadi Kalkınma Vakfı  
Genel Kurulu

İstanbul | 24 Nisan 2004
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yüme oranı yakaladık. 2004 yılı için öngör-
düğümüz % 5’lik hedefi aşma konusunda 
da çok önemli beklentilerimiz var. Mali 
disiplinden taviz vermeden hedeflerimizi 
kovalamaya devam edeceğiz.

İç ve dış piyasalarda ekonomimize du-
yulan güvenin sürdürülmesi son derece 
hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir ko-
nudur. Bu bakımdan ekonomik kazanım-
larımızı geliştirerek korumak konusunda 
azami dikkati ve gayreti gösteriyoruz. Faiz 
dışı fazlada geçen yıl yüzde 6’yı aşan bir 
rakam yakaladık, bu yıl hedefimiz bundan 
daha iyisidir. 2002 yılında yüzde 60’lara 
vuran nominal faizler 2003’te yüzde 
20’lere, yüzde 35 dolayında seyreden reel 
faizler yüzde 10’lara inmiştir. Faizlerde 
bir yıl içindeki bu düşüşün ekonomimize 
sağladığı tasarruf 7 katrilyon lira olmuş, 
buradan gelen para milletimizin hizmeti-
ne sunulmuştur. Bir başka önemli gösterge 
de, bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde 
Türkiye’nin borçlarının GSMH içindeki 
oranını yüzde 90’lardan, yüzde 72’lere in-
miş olmasıdır. Bu demektir ki, Türkiye’nin 
Maastrich kriterlerini yakalaması artık 
görünür hedeftir.

Değerli dostlar...

Hükümet olarak uyguladığımız ekonomik 
politikaların bizi en sevindiren sonuç-
larından biri, yakalanan büyüme hızına 
paralel olarak enflasyon rakamlarında da 
istikrarlı bir düşüş trendinin yakalanma-
sıdır. Bu dünya ekonomi tarihinde çok na-
dir yakalanmış bir başarıdır ve bu başarı 
Türkiye’yi geçen yıl dünyanın ekonomik 

alanda en ilgi çeken ülkesi haline getirmiş-
tir. Biliyorsunuz, Nisan ayında piyasaların 
yıl sonuna ilişkin enf lasyon beklentisi 
program hedefinin altında gerçekleşmiş 
ve % 11.4’lere gerilemiştir. Bu tablo mille-
timizin önüne koyduğumuz tek haneli enf-
lasyonun artık bir hayal olmadığını açıkça 
ortaya koyuyor. 

Dış ticaret hacmimiz 120 milyar dolarların 
eşiğindedir, iş dünyamızla birlikte ülke 
ülke dolaşarak yaptığımız temaslar meyve-
lerini veriyor, ihracatımız rekor üstüne re-
kor kırıyor. Elbette daha birçok eksiğimiz 
var; ihracat-ithalat rakamlarını sağlıklı bir 
dengeye oturtmak, istihdamı arttırmak 
ve bu ekonomik kazanımları sokaktaki 
insanın çok daha fazla hissetmesini sağ-
lamak durumundayız. Bu genel kalkınma 
hızına yetişemeyen bazı sektörlerimizi 
de bu kalkınma heyecanıyla donatmak, 
canlandırmak zorundayız. Ancak başta da 
söylediğim gibi karamsarlığı karakter edi-
nenlerin sözleriyle şu kısa zaman içinde 
atılan dev adımları da asla küçümsememe-
miz gerekiyor.

Türkiye’nin ekonomik olarak nasıl bir 
gelişme içerisinde olduğunu bizim bu fe-
laket tellallarımız dışında herkes görüyor, 
takdir ediyor. Bakınız size IMF’nin son 
Dünya Ekonomik Görünüm raporundan 
örnekler vereyim: Bu rapora göre 2002 yı-
lında 184.8 milyar dolar GSYİH ile dünya-
da 25’nci ülke olan Türkiye, geçen yıl milli 
gelirini dolar bazında yüzde 29.8 artırarak 
239.8 milyar dolara çıkarmış ve 22’nci sı-
raya yerleşmiş bulunuyor. Bu gelişme çok 
önemli gelişmedir, yıllar yılı pozitif tek bir 
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gösterge bulmakta zorlandığımız ekonomi-
miz için fazlasıyla değerli bir gelişmedir.

Bu rakamlar Türkiye’nin geçen yıl GSYİH 
büyüklüğü bakımından Norveç, Dani-
marka, Yunanistan, Finlandiya, Portekiz, 
İrlanda gibi AB üyesi, Polonya, Macaristan, 
Ukrayna, Romanya, Litvanya ve Bulgaris-
tan gibi AB adayı ülkeleri geride bıraktığını 
gösteriyor. Şu anki göstergelerle bu yıl so-
nunda GSYİH bakımından dünyanın en bü-
yük 21., gelecek yıl da 20. ülkesi olacağımızı 
gösteriyor. Üstelik güzel gelişmeler bundan 
ibaret de değil; başka iyi haberler de var. 
Aynı rapora göre Türkiye’de 2002 yılında 
2 bin 799 olan kişi başına GSYİH, 2003’te 
775 dolar artarak 3 bin 574 dolara çıkmış 
bulunuyor. Kişi başına GSYİH’nin ise 2004 
yılında 935 dolar artarak 4 bin 509 dolar, 
2005’te de 230 dolarlık artışla 4 bin 738 
dolar olacağı ise öngörülüyor.

Biz hükümet olarak bu rakamları elbette ye-
terli görmüyoruz; ancak ekonomimizin ye-
niden ayağa kalktığı, istikrarlı bir büyüme 
içine girdiğimiz ve beklentilerin son derece 
ümitvar olduğu ortadadır. Bu tabloda en az 
bizim kadar özel sektörümüzün ve sıkıntı-
lara fedakarca direnen vatandaşlarımızın 
da payı olduğunu da asla aklımızdan çıkar-
mıyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde 
yola devam ettiğimiz takdirde, Türkiye’nin 
yakalayamayacağı herhangi bir hedef yok-
tur, olamaz.

Değerli arkadaşlar...

Hedef deyince elbette hepimizin aklına Av-
rupa Birliği geliyor. Doğrudur, Türkiye’nin 

yakın vadeli en büyük hedefi ekonomisini 
rayına oturmakla birlikte AB ile tam üyelik 
müzakerelerine hazırlanmaktır. Bildiğiniz 
gibi bu yılın Aralık ayında daha önceden 
ilan edildiği gibi AB ile üyelik müzakerele-
rine başlama hususu netlik kazanacaktır. 
O zamana kadar uyum konusunda hem 
gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamak, 
hem de uygulamadaki eksikliklerimizi gi-
dermek mecburiyeti içindeyiz.

Hükümet olarak bu konuda ne kadar bü-
yük bir gayret göstermekte olduğumuzun 
sizler de farkındasınız. Aynı kararlılık 
ve dikkat içinde koyduğumuz bu hedefe 
ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. 
Her zaman söyledik; Türkiye’nin uyum ya-
saları çerçevesinde gerçekleştirdiği düzen-
lemeleri zaten yapması, çağın gerektirdiği 
bu değişimi zaten geçirmesi gerekiyordu. 
Dünyanın ileri demokrasilerinin vatandaş-
larına sunduğu tam demokrasi, daha fazla 
özgürlük ve daha yüksek bir yaşama stan-
dardını, biz bu yüce milletten neden esir-
geyelim? Demokrasimizi kusurlu, temel 
haklarımızı eksik, yaşama standardımızı 
düşük tutarak çağdaş uygarlık seviyesini 
yakalama imkanımız var mıdır?

Yapılan bütün kamuoyu yoklamaları gös-
teriyor ki, bugün Türkiye’nin büyük bir 
çoğunluğu AB üyeliği hedefine inanmakta 
ve bu yolda gösterilen uyum gayretlerine 
destek olmaktadır. Ancak statükonun 
devamından yana küçük bir azınlık, nasıl 
yaparız da bu yolda Türkiye’nin önüne 
engeller çıkarırız diye düşünmekten geri 
durmuyor. Buradan açıkça ifade ediyo-
rum; Türkiye kimseye babasından miras 



Recep Tayyip ERDOĞAN

372

kalmamıştır. Bu yüzden hiç kimse milletin 
sesine kulaklarını tıkayarak Türkiye’yi baba-
sının çiftliği gibi görmeye, bu yönde hareket 
etmeye kalkmasın.

Milletimiz demokrasiye olan bağlılığını ve 
ülkemizin demokrasiyle güçlü, top yekûn 
kalkınmayla müreffeh geleceğine olan 
inancını her zeminde ortaya koymaktadır. 
Milletin sesine sağır kalmayı tercih edenler, 
ibretle görüyoruz ki dünyanın aldığı yeni 
şekilden de, bu yeni çağın hayati ihtiyaçla-
rından da bihaber kalmaktadırlar. Toplum 
olarak, millet olarak, ülke olarak artık bu 
ağırlıkları sırtımızda taşımak istemiyo-
ruz. Ülkemizin geleceği adına çok önemli 
gördüğümüz bir hedefe kilitlendiğimiz şu 
dönemde, bu hassasiyetin toplumun bütün 
kesimlerince gür bir şekilde seslendirilmesi-
ni bekliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı-
na, Türkiye’nin dünyanın tam demokrasiye 
sahip, güçlü ve kalkınmış ülkeleri arasında 
girmesini istiyorsak, önce bu idealist gelecek 
fikrine sahip çıkmalıyız. Bu sadece bizim 
değil, bu ülkeyi seven her bir insanımızın en 
birinci görevi olmalıdır.

Değerli dostlar...

AB’ye uyum yasalarının tamamlanması 
ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi 
konusunda hükümet olarak samimiyetle 
gayret göstereceğimizi ben bir kere daha 
huzurlarınızda ifade ediyorum. Bu konuda 
kamuoyumuzun takipçi olmasını özellikle 
rica ediyorum. Önümüzdeki zaman kısadır, 
az zamanda çok önemli adımlar atmamız ge-
rekiyor. Kısır tartışmalarla, boş polemiklerle 
kaybedecek bir tek günümüz ve saatimiz 

yok. Türkiye’nin dışa açılma hedeflerine 
inanmayan, tercihini kendi içine kapalı, 
kendi özel şartlarıyla şekillenen statükocu 
bir yönetim anlayışından yana koyanların 
engelleme çabalarına pabuç bırakmayalım. 
Türkiye belki son elli yılının en önemli 
kavşağını dönmek üzeredir, iç hesapları bir 
yana bırakıp millet olarak bu hedeflere kilit-
lenelim.

Bugün Kıbrıs’ta yapılan referandum, sonucu 
ne olursa olsun, inanıyorum ki gerek ülke-
miz, gerekse KKTC için hayırlı ufuklar aça-
caktır. Bugüne kadar Kıbrıs’ta adil ve kalıcı 
bir barışın sağlanması için Türk tarafı olarak 
atılabilecek bütün barışçı adımları attık. 
Dünya kamuoyu bizim bu iyi niyetli, samimi 
ve kararlı adımlarımızın fazlasıyla farkında-
dır ve bugün ilk defa Kıbrıs konusunda eleş-
tiri oklarının hedefi biz değiliz. Önümüzdeki 
dönemde bu olumlu imajımızın her zemin-
de yararımıza olacak sonuçlar doğuracağını 
ümit ediyorum. Ben gerek Kıbrıs konusun-
da, gerek ülkemizin AB üyeliği konusunda 
son derece iyimserim. Etkili, yapıcı ve hazır-
lıklı diplomasi çizgimiz çalışmalarının kar-
şılığını görmeye başlamıştır. Bundan sonra 
da bu yeni ve çağdaş diplomasi çizgimizin 
semeresini görmeye devam edeceğiz.

Türkiye’nin dünyanın örnek ülkelerinden 
biri olarak gösterileceği güzel günler uzak 
değildir. Bu büyük hayali sizlerle paylaşı-
yor, bu parlak ideal için başta sizler bütün 
insanlarımızı el ele gönül gönüle çalış-
maya davet ediyorum. İktisadi Kalkınma 
Vakfı’nın genel kurulunun hayırlı olmasını 
temenni ediyor; hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlarda bu 
akşam yayınlanan konuşmasına, ‘‘Aziz 
milletim, ülkemin güzel insanları’’ diyerek 
başladı. Türkiye’nin dış politika açısından 
son derece önemli bir dönemden geçtiğini 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, 24 Nisan 
günü yapılan referandumdan çıkan sonuç-
ların, Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladı-
ğına işaret ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Adadaki iki halktan Türk tarafı Annan 
Planı’na çoğunlukla evet derken, Rum 
tarafı da büyük bir çoğunlukla hayır de-
miştir. Bu tablo, Kıbrıs’ta bütün taşları 
yerinden oynatan, bütün dengeleri değiş-
tiren ve Kıbrıs hakkında söylenmiş bütün 
sözleri yeniden düşünmeyi gerektiren bir 
tablodur. Kıbrıs’ın tarihinde yeni bir sayfa 
açılmış ve bu sayfada Türk tarafı uluslara-
rası camianın da kabul ettiği üzere barış 
bayrağını taşıyan taraf haline gelmiştir. 
24 Nisan’da Kıbrıs Türk halkının evet 
cevabını verdiği soru, adada iki halkın 
aynı devlet çatısı altında beraberce barış 
içinde yaşayıp yaşamayacağı sorusudur. 
Aynı soruya Rum tarafı net biçimde hayır 
cevabını vermiştir. Bu durum; Kıbrıs Türk 
halkına son 30 yıl boyunca ne büyük bir 
haksızlığın yapıldığının da açık seçik orta-

ya çıkması anlamına gelmektedir. Gerçe-
ğin ortaya çıkması için kaybedilen bu süre, 
dünya diplomasisinin en dramatik yanıl-
gılarından biri olarak daima hatırlanacak-
tır. Adanın kuzey tarafındaki sandıklara 
yansıyan güçlü ‘evet’ iradesi, haksızlığa 
uğramış bir halkın, tarihe geçen bu drama-
tik yanılgıyı düzeltmesi bakımından son 
derece değerlidir.’’

Kıbrıs Türk halkının yıllar yılı uğradığı 
bütün haksızlıklara göğüs gerdiğini, çekti-
ği onca sıkıntıya rağmen barışa olan inan-
cını hiçbir zaman kaybetmediğini ifade 
eden Başbakan, ‘‘Bugün gelinen nokta, bu 
30 yıllık onurlu mücadelenin ve inançlı 
duruşun ödülü sayılmalıdır’’ dedi. Hükü-
met olarak göreve geldikleri günden beri 
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın tesisini 
öncelikli hedeflerinden biri olarak gör-
düklerini belirten Erdoğan, ‘‘Bu konuda 
gerek ilgili kurumlarımızla, gerek KKTC 
yetkilileriyle yakın bir işbirliği ve dayanış-
ma içinde çözüme yönelik ortak stratejiler 
geliştirmenin gayreti içinde olduk’’ diye 
konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
söyledi:

‘‘Türkiye ve KKTC’nin müzakere süreci-
nin başından bu yana attığı aktif iyi niyet 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Nisan 2004
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adımları dünya kamuoyu tarafından 
dikkatle takip edilmiş; referandumun ar-
dından barış adına kutlanan taraf da yine 
Türk tarafı olmuştur. Dünya gündeminde 
30 yıl boyunca yer tutan Kıbrıs anlaşmaz-
lığı konusunda bugün ortaya çıkan yeni 
denklem, bugüne kadar kullanılagelmiş 
denklemin tam tersidir. Yıllar yılı uzlaş-
madan kaçmakla, çareyi çözümsüzlükte 
aramakla suçlanan Türk tarafı, yeni Kıbrıs 
denkleminde barışı, uzlaşıyı ve çözümü 
savunan taraf haline gelmiştir. Gelinen 
bu noktanın, yakın tarihimizin en büyük 
diplomatik başarılarından biri olduğuna 
şüphe yoktur. Bu sadece bizim tespitimiz 
değil, dünya kamuoyunun da ortak görü-
şüdür.’’ 

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkan-
lığı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere 
sürece katkı sağlayan bütün kurumları-
mıza ve KKTC yönetimine en içten teşek-
kürlerini sundu. Erdoğan, ‘‘Kıbrıs Türk 
halkının, bu uygarlık sınavından yüz akıy-
la çıkmamızı sağlayan büyük desteğini de 
şükranla anmadan geçmeyeceğim’’ dedi. 
Hükümet olarak müzakereler boyunca 
Kıbrıs meselesinin bir milli dava olduğu 
gerçeğini asla akıllarından çıkarmadıkları-
nı kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Attığımız bütün adımlarda konunun ge-
rektirdiği bütün hassasiyetlere harfiyen 
riayet ettiğimizi, milli menfaatlerimizin 
korunması için azami dikkati gösterdiği-
mizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
Maalesef böyle önemli bir milli meselede 
ve müzakerelerin yürütüldüğü çok has-
sas bir dönemde hak etmediğimiz bazı 

tavır ve suçlamalara da muhatap olduk. 
Türkiye’nin bu kronik dış meselesini çözü-
me kavuşturmak ve Kıbrıs Türk halkının 
yıllar boyunca yaşadığı sıkıntıları ortadan 
kaldırmak için başlattığımız çözüm ara-
yışları nedeniyle bizi, neredeyse ihanetle 
suçlamaya yeltenenler bile oldu. Demok-
rasiye sonuna kadar inanan, düşüncelere 
saygılı, hukuku mülkün temeli bilen bir 
siyasi anlayışın temsilcileri olarak herke-
sin kanaatlerine saygılıyız. Ancak milli 
meselelerimiz konusunda gösterdiğimiz 
hassasiyetin, demokrasinin sınırlarını 
zorlayan kara çalma siyasetleriyle kar-
şılanmasından da derin bir üzüntü du-
yuyoruz. Herkes bilmelidir ki iç ve dış 
meselelerimizi çözümsüzlüğe terk ederek 
kronikleştiren, statükoyu halk iradesinin 
üstünde gören ve dünyanın bugün geldiği 
noktaya gözlerini kapamayı marifet ad-
deden anlayışlarla Türkiye artık bir yere 
varamaz. Kafamızı kumdan çıkarmak ve 
dünyada neler olduğuna cesaretle bakmak 
zorundayız. Türkiye geleceğin dünyasında 
bugün olduğundan daha iyi bir yere sahip 
olacaksa, hızını kesen bütün kronik prob-
lemleriyle bir an önce yüzleşmeli ve hal 
çarelerini kendi inisiyatifiyle üretmelidir. 
Güç dengelerinin değiştiği, ekonomik mü-
cadelelerin öne çıktığı ve sınırların kalktığı 
bir dünyada; en yenisi 30 yıllık olan kronik 
problemlerimizi tartışmaya devam ederek 
ayakta kalamayız. Bu ülkeyi seven herke-
sin bu konuyu etraflıca bir daha düşünme-
sinde büyük yarar görüyoruz. Demokrasi 
kuralları içinde elbette fikir ve siyaset mü-
cadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Ancak 
bunu yaparken ülkemizin geleceğini kısır 
siyaset çekişmelerine malzeme etmekten 
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de ısrarla kaçınmamız gerekiyor. Kısır çe-
kişmelerin, boş polemiklerin ve dar açılı 
siyasetlerin tedavülden kalkması gereken 
zaman gelmiştir. Bundan böyle, bir mese-
lenin nasıl çözülemeyeceği konusunda söz 
sahibi olmak isteyenler, o meselenin nasıl 
çözüleceğini de somut öneriler ve somut 
projelerle ortaya koymak zorundadırlar. 
Hiç kimsenin dünya gerçeklerini ve millet 
iradesini hiçe sayarak siyaset yapmaya 
hakkı yoktur. Çünkü Türkiye’nin boşa kü-
rek çekecek vakti yoktur.’’

Erdoğan, her vesileyle demokrasinin er-
demlerine vurgu yaptıklarını, ‘‘Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir’’ şiarıyla ha-
reket ettiklerini, millet iradesinin kayda 
ve şarta bağlanamayacağı gerçeğini akıl-
larından hiç çıkarmadıklarını bildirdi. 
Erdoğan, ‘‘Bu konuda farklı tavırlar içine 
girmiyor, demokrasinin önüne bahaneler 
çıkarmıyoruz. Kıbrıs meselesini ele alırken 
de temel hareket noktamız yine demokrasi 
olmuştur’’ diye konuştu. Erdoğan, şunları 
kaydetti:

‘‘Gerek Türkiye’de, gerek KKTC’de toplu-
mun büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs’ta 
kalıcı ve adil bir çözümden yana olduğu 
bilinen bir gerçektir. Hal böyleyken hükü-
met olarak Kıbrıs’ta bu iradeye uygun hal 
çarelerini aramayı kendimize bir görev 
bildik. Referandum öncesinde mevcut 
şartlar içerisinde oluşturulabilecek en iyi 
anlaşma metni ortaya çıkmış ve iki halkın 
onayına sunulmuştur. Yapılan referandum 
adadaki her iki halkın demokrasi içinde 
özgür iradelerini ortaya koymalarıyla 
sonuçlanmıştır. Bu referandumun ortaya 

çıkardığı sonuçlardan ilki, başta da ifade 
ettiğim gibi, adada bir arada barış içinde 
yaşama iradesine sahip olan tarafın Türk 
tarafı olduğunun net biçimde anlaşılmış 
olmasıdır. Referandumdan çıkan bir başka 
sonuç; Kıbrıs halkının sandığa yansıttığı 
iradenin, Anavatan’da oluşan iradeyle ilk 
kez bu ölçüde örtüşüyor olmasıdır. Anava-
tan ve KKTC halkları arasındaki bu büyük 
duygu birliği, ortaklaşa yürüteceğimiz 
yeni Kıbrıs politikası için son derece değer-
li bir zemin oluşturacaktır. Milli menfaat-
leri korumanın tek yolunun bugüne kadar 
sadece çözümsüzlük üretmiş bulunan sta-
tükoyu korumak olduğunu zannedenler, 
ortaya çıkan bu ‘millet oyu’nu iyi değer-
lendirmelidirler. Hiç kimse kendi siyaset 
tarzını millete dayatma, kendi iradesini 
milletin iradesinden üstün görme yetki-
sini kendinde görmemelidir. Demokrasi-
lerde hakimiyetin kayıtsız şartsız millette 
olduğu gerçeğini herkes içine sindirmeli-
dir. Millete rağmen siyaset yapma ısrarı, 
demokraside karar kılmış bir ülkenin daha 
fazla vaktini almamalıdır.’’

Başbakan Erdoğan, televizyonlarda bu 
akşam yayınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuş-
masında, Kıbrıs konusunda Türk tarafı 
olarak aldıkları mesafenin asla küçümsen-
memesi gerektiğini kaydetti. Gelinen bu 
noktanın yolun sonu olduğu yanılgısına 
da kapılınmaması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Açıkça ifade etmeliyim ki bizim için Kıb-
rıs meselesinde asıl mücadele bundan 
sonra başlayacaktır. Ustalıklı, serin kanlı 
ve çok yönlü bir diplomasiye asıl şimdi 
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ihtiyacımız vardır. Bundan önce yapılmış 
bütün tartışmaları bir yana bırakarak; 
gerek Türkiye’de, gerek KKTC’de duygu 
birliğini, vizyon birliğini, serin kanlı bir 
duruşu birlikte yakalamalı, önümüzdeki 
yeni hedeflere ulaşmak için beraberce mü-
cadele etmeliyiz. Kıbrıslı Rumlar, sadece 
Annan Planı’na değil, adada iki halkın aynı 
çatı altında beraberce yaşamaları idealine 
de hayır demiştir. Bu iradeye elbette saygı 
duyuyoruz. Ancak ortaya çıkan bu tablo 
yeni bir duruma işaret etmektedir ve bu 
yeni durumda Kıbrıslı Türkler de kendi 
geleceklerini oluşturmak adına adımlar 
atma hakkına sahiptirler. Bütün dünyanın 
kabul etmesi gereken yeni Kıbrıs gerçe-
ği budur. Bundan önce olduğu gibi yine 
KKTC ile birlikte oluşturacağımız yeni 
strateji ve açılımlar çerçevesinde, Kıbrıs 
Türk halkının haklarını başta Avrupa Bir-
liği olmak üzere her platformda ısrarla ve 
dikkatle savunacağız.’’

Öncelikli hedeflerinin Kıbrıs’ın 30 yıldan 
bu yana sıkıntısını çektiği ekonomik am-
bargoların kaldırılması olduğunu belir-
ten Erdoğan, KKTC üzerinde uygulanan 
tecrit politikalarının derhal yürürlükten 
çekilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, 
‘‘Tavrını açıkça çözümden yana koyan 
Kıbrıslı Türkleri dışarıda bırakan ve yine 
tavrını açıkça çözümsüzlükten yana koyan 
Kıbrıslı Rumları üye yapmaya hazırlanan 
bir Avrupa Birliği’nin elbette KKTC’nin 
geleceği için mutlaka atması gereken bazı 
adımlar olacaktır. Bu adımların bir an 
önce atılması ve sonuçlandırılması için 
her zeminde çaba göstermeye devam ede-
ceğiz’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 

bugün artık Türkiye ve KKTC’nin geleceği 
adına hiç olunmadığı kadar iyimser olmak 
için nedenler bulunduğunu belirtti. Erdo-
ğan, şunları söyledi:

‘‘Uluslararası çevrelerde daha söze baş-
lamadan mahkum edildiğimiz bir da-
vada, bundan böyle moral üstünlüğe ve 
sempatiye sahip olan taraf biziz. Avrupa 
Birliği’nde, Birleşmiş Milletler’de ve diğer 
dış zeminlerde dile getirdiğimiz her haklı 
talebimizde karşımıza bir engel olarak çı-
karılan bu meseleyi, bundan böyle biz koz 
olarak masaya sürme imkanına sahibiz. 
Bu, gerçekten çok önemli bir aşamadır ve 
inanıyorum ki hem Türkiye, hem KKTC 
kısa vadede bu avantajlı konumun somut 
faydalarını görmeye başlayacaktır. Bu 
sonuçları elde etmenin tek bir ön şartı 
vardır; rehavete kapılmadan bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da dikkatli, 
iyi niyetli ve ısrarlı bir şekilde diplomatik 
çabaları her zeminde sürdürmek... Bütün 
kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu mil-
li görevi hakkıyla yerine getireceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.’’

Bu çabalarının sadece Kıbrıs gibi önemli 
bir meselenin halline değil; Türkiye’nin 
attığı barışçı adımlarla dünyanın parlayan 
yıldızı haline gelmesine de hizmet ettiğini 
ifade eden Erdoğan, gittikleri her dış seya-
hatte, katıldıkları her uluslararası toplan-
tıda bu çabaların büyük bir ilgiyle ve tak-
dirle karşılandığını gördüklerini ve mutlu 
olduklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan, 
bugün Türkiye’nin, sadece ekonomik per-
formansıyla değil, ortaya koyduğu değer-
ler diplomasisi ile de dikkati çektiğini ve 
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takdir topladığını belirtti. Erdoğan, ‘‘Ama-
cımız yolumuza aynı şekilde devam etmek 
ve dünyanın yakın geleceğinde Türkiye’yi 
tarihine yakışır bir ağırlığa ve etkinliğe 
kavuşturmaktır. Buna bizim olduğu kadar, 
kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz ülkele-
rin ve komşularımızın da büyük ihtiyacı 
vardır. Dünyada barış dendiğinde, istikrar 
dendiğinde ilk akla gelecek ülkelerden biri 
olmakla gururlanacağımız günler hiç de 
uzağımızda değildir’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, daha önce de açık 
şekilde ilan ettikleri gibi, Yunanistan’la 
ilişkilerde yakalanan sıcaklık ve dost-
luğu, her iki tarafın da yararına olacak 
şekilde sürdüreceklerini, asla kaybetmek 
niyetinde olmadıklarını kaydetti. Erdoğan, 
‘‘Referandumdan çıkan sonuç, bizim bu 
tavrımızı asla değiştirmeyecektir. Aksine 
ilişkilerimizi geliştirmek ve bir çok alanda 
beraber hareket etmek konusunda her ge-
çen gün gayretimiz artacaktır. Aynı tavrın 
Yunanlı dostlarımız tarafından da açık ve 
net şekilde gösterildiğini görüyor ve mutlu 
oluyoruz’’ dedi. Bu dostane tablonun Yuna-
nistan ile Türkiye arasındaki problemlerin 
çözümüne sağlam bir zemin oluşturduğu-
nun ortada olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

‘‘Kültürel olarak zaten birbirine yakınlık 
içinde olan iki halkın atılan diplomatik 
adımlarla daha da kaynaşacağından şüp-
he duymuyoruz. Bu beraberliğin Ege ve 
Balkanlar’da yaşanan pek çok bölgesel 
sorunun çözümüne de çok olumlu etkileri 
olacaktır. Her ülke kendi dış politikasını 
kendi menfaatlerini korumak üstüne ku-

rar ve uygular. Ancak barış, aynı anda, bü-
tün tarafların menfaatinedir. Ege’nin iki ta-
rafında bulunan her iki devlet de, yaşanan 
bunca tecrübeden sonra husumet politika-
larıyla menfaatlerini koruyamayacaklarını 
anlamışlardır. Bu iki ülke, sadece iyi iliş-
kiler kurmak ve problemlerini çözmekle 
yetinmemeli; dış politikada, ekonomide, 
kültürel alanlarda ve turizmde işbirliği 
imkanlarını da zorlamalıdırlar. Yunanis-
tan ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşma, 
barışın değerini her geçen gün biraz daha 
fazla bilmek durumunda olan insanlık için 
de yeni bir umut ışığıdır. Türkiye olarak 
biz bu ideale sonuna kadar samimiyetle 
bağlı kalacağız.’’

Başbakan Erdoğan, dünya büyük bir 
hızla değişirken Türkiye’nin yerinde say-
masının kabul edilemeyeceğini söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Hepimiz Türkiye’nin gelecekte 
bugünkünden çok daha güçlü, müreffeh 
ve aydınlık bir ülke olacağına inanıyo-
ruz. İşte bu hedefe yürümek için yeni 
dünya gerçeklerini dikkatle izlemek, yeni 
zamanlara hazırlanmak ve kendi öze-
leştirimizi de yapmak zorundayız’’ diye 
konuştu. Başbakan Erdoğan, bugün in-
sanlığın sadece bazı lokal şartların değil, 
bütün küresel dinamiklerin değişmekte 
olduğu tarihi bir dönüm noktasında bu-
lunduğunu, geçen yüzyılın meselelerini 
açıklamaya yeten politikaların, bugünün 
meseleleri karşısında aciz ve yetersiz 
kaldığını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Bu tarihi 
noktada dünya yeni değerlerle yeniden 
kurulurken, elbette bizler de bu dünyaya 
uyum sağlamanın arayışı içinde olacağız’’ 
dedi. Yeni dünyanın yükselen değerleri-
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nin, barış ve demokrasi olduğuna işaret 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘100. yılına yaklaşmakta olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni taçlandıracak olan da bu 
ideali en üst düzeyde hayata geçirmek 
ve savunmak olacaktır. Çocuklarımıza 
barış ve demokrasi ruhuyla örülmüş 
yeni bir dünya armağan etmek en temel 
ülkümüz olmalıdır. Türkiye, her zeminde 
göğsümüzü gere gere savunabileceğimiz 
bir ülke haline gelmelidir. Bizi bu ideale 
ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir bahaneye 
yüz vermemeliyiz. Çağdaş uygarlık sevi-
yesinin ötelerine uzanan bir koşuya he-
men şimdi başlamamak için hiçbir geçerli 
sebebimiz, hiçbir haklı mazeretimiz yok-
tur, olamaz. Öyleyse gelin hızımızı kesen 
ağırlıklarımızdan bir an önce kurtulalım. 
Güçlü, müreffeh ve aydınlık bir Türkiye 
için hızımızı arttırmaya bugünden başla-
yalım.’’

Başbakan Erdoğan, 2004 yılının Türkiye’nin 
dış meseleleri açısından en kritik zaman 
dilimi haline geldiğini belirterek, bu yılın 
Aralık ayında AB ile bir kez daha masaya 
oturulacağını ve Türkiye’nin AB üyeliği için 
müzakerelerin ne zaman başlayacağının 
karara bağlanacağını anımsattı. Bu kritik 
tarih gelmeden önce, AB uyum yasalarını 
tamamlamak ve uygulamadaki eksiklikleri 
tamamen gidermenin önemine işaret eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Bu hedef, milli bir hedeftir ve başta si-
yaset kurumu olmak üzere kamuoyunun 
bütün tarafları bu hedefin yakalanması 
konusunda çaba göstermek yükümlülüğü 

içerisindedir. Türkiye’yi AB hedefinden 
geri çevirmek isteyen marjinal çevrelerin 
oyununa gelmememiz ve bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da toplumun 
bütün kesimleriyle duygu birliği içinde 
hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekmek-
tedir. Türkiye’nin demokrasi standardını 
yükseltmesinin, bu kültüre sahip olma-
yan ve bize özgü yapısal defolardan bes-
lenen küçük mutlu azınlık için iç açıcı 
bir gelişme olmadığı bellidir. Ancak biz 
önüne konulan her sandıkta demokrasi-
ye olan sevdasını bir kez daha gösteren 
büyük millet çoğunluğuna hizmet etmeyi 
görev sayan bir yönetim anlayışına sahi-
biz. Siyasetteki varlığımızı millete olan 
kayıtsız şartsız sadakatimizle gerekçelen-
diriyoruz. Milletten aldığımız yetkiyle, 
milletimizin işaret ettiği hedeflere doğru 
yürümeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin 
bizi bu yolda yürümekten alıkoymasına, 
dikkatimizi dağıtmasına, vaktimizi çal-
masına izin vermeyeceğiz.’’

Başbakan Erdoğan, milletin büyük bir 
çoğunluğunun Türkiye’nin AB’ye üyeli-
ğini ve bu uğurda gösterilen gayretleri 
desteklediğini belirterek, bu destekten 
güç alarak AB’ye uyum konusunda dün-
yanın da takdirle karşıladığı çok önemli 
mesafeler aldıklarını söyledi. Bu yılın 
sonuna kadar eksik kalan parçaları da 
tamamlayarak bütünü oluşturacaklarını 
belirten Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliği-
ni istediğini ve bu konuda samimiyetle en 
üst düzeyde gayret gösterdiğini fazlasıyla 
gösterdiğini vurguladı. ‘‘Şimdi sıra Avru-
pa Birliği’ndedir’’ diye Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı:
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‘ ‘Aralık ayında AB’nin vereceği sınav, 
Türkiye’nin vereceğinden çok daha an-
lamlı bir sınav olacaktır. AB ülkeleri 
Türkiye için bir karara varırken; aslında 
AB’nin bir değerler koalisyonu mu, yoksa 
bir Hıristiyan kulübü mü olduğuna da 
karar vermiş olacaklar. Ayrıntılar ne olur-
sa olsun, dünya kamuoyunun dikkatle 
beklediği cevap işte bu cevaptır. Türkiye 
olarak biz AB’nin doğru kararı vereceği-
ne ve Türkiye ile müzakereleri en kısa 
zamanda başlatma iradesi göstereceğine 
samimiyetle inanıyoruz. Aksi takdirde, 
Türkiye temsil ettiği değerlerle geleceğe 
yürümenin bir başka yolunu mutlaka 
bulacaktır. AB üyeliği, Türkiye’nin he-
deflerini gerçekleştirmek için önündeki 
yegane seçenek değildir. Ancak AB’nin bir 
değerler sistemi olarak rüştünü ispat için 
Türkiye’nin gayretlerini ödüllendirmek 
dışında bir seçeneği yoktur. Biz şartlar 
ne olursa olsun Türkiye’nin geleceğine 
inanmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki 
Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde yü-
rüyemeyeceği hiçbir hedef, aşamayacağı 
hiçbir engel yoktur. Allah yolumuzu açık 
etsin.’’








