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Değerli konsey üyeleri, çok değerli katılım-
cılar... Ekonomik Sosyal Konsey toplantısı-
nı açarken, ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Hükümet olarak sosyal diyaloğa büyük 
önem veriyoruz. Türkiye’nin sorunlarının 
çözümünde, diyalog mekanizmasını en 
etkin şekilde çalıştırmaya, sorunları isti-
şare ederek çözüm yoluna koymaya azami 
dikkat sarfediyoruz. Esasen, Türkiye’nin 
bugün her alanda yakaladığı heyecan ve 
dinamizmin temelinde de bu diyalog ve 
istişare mekanizması yer alıyor.

Bakınız, sadece Ekonomik Sosyal Konsey 
değil; Çalışma Konseyi, Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Yüksek Hakem Kurulu, Mesleki Eğitim 
Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu, Yatırım Or-
tamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, 
Ekonomik Sorunları Danışma Konseyi gibi 
çok sayıda kurula işlerlik kazandırdık ve 
bunları verimli şekilde çalıştırmaya gayret 
ediyoruz. Avrupa Birliği sürecimizde, yeni 
anayasa taslağı hazırlıklarında; toplumu, 
çalışanları yakından ilgilendiren diğer ko-
nularda, sivil toplum örgütleri ve sosyal ta-

rafların görüşleri bizim için hayati derece-
de önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, sivil toplum örgütleri ve 
sosyal taraflarla uyum içinde, diyalog ve 
istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli katılımcılar...

Sosyal güvenlik sistemi, yoksulluğun ve 
gelir dağılımındaki eşitsizliklerin önlen-
mesinde ve toplumsal huzurun sağlanma-
sında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ül-
kemizde yaklaşık 13 milyon aktif sigortalı 
bulunuyor. Sistemden aylık alan kişi sayısı 
ise yaklaşık 8 milyondur. Çalışanların bak-
makla yükümlü olduğu kişilerle beraber 
sosyal güvenlik şemsiyesi yaklaşık 60 mil-
yon kişiyi kapsamaktadır. Yeşil Kartlılar 
da ilave edildiğinde sağlık hizmetleri kar-
şılananların oranı nüfusun yüzde 90’ını 
geçmektedir. Bu bakımdan sosyal güven-
lik, tüm vatandaşlarımızı çok yakından il-
gilendiren önemli bir konudur. Mali yükü 
her geçen gün daha da ağırlaşan, yalnızca 
günümüzü değil, gelecek nesillerimizi de 
ilgilendiren sosyal güvenlik konusunu 
2005 yılında yaptığımız gibi tekrar Konsey 
gündemine getirerek tartışmak istedik. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Toplantısı

Ankara | 3 Ocak 2008
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Önceki Ekonomik Sosyal Konsey toplan-
tısında sizlerin çok değerli katkıları oldu. 
O toplantıda bize iletmiş olduğunuz 179 
önerinin 110’u tasarılara yansıtılmıştır. 

Değerli konsey üyeleri...

Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ül-
kemizde de sosyal güvenlik sisteminin ye-
niden yapılandırılması zorunluluğu hasıl 
olmuştur. Hepimizin bildiği gibi sosyal gü-
venlik sistemimizde çok önemli yapısal so-
runlar mevcuttur. Farklı standartlara göre 
işleyen beş farklı sigorta rejimi bulunması 
sistemimizi karmaşık hale getirmektedir. 
Farklı rejimlerde yer alan kişiler sosyal 
sigorta haklarından farklı kriterlere göre 
yararlanmakta ve tabi oldukları normlar 
dağınık bir yapıda bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik sisteminin diğer bir önem-
li sorunu da gelirlerin giderleri karşılaya-
mamasıdır. Sistemin aktüeryal dengeleri-
nin bozulmasından dolayı sosyal güvenlik 
kuruluşlarına her yıl bütçeden büyük mik-
tarlarda transferler yapılmaktadır. SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bütçeden 
yapılan transferler toplamı 2006 yılı için 
22.9 milyar YTL’dir. Bu rakam Gayri Safi 
Milli Hasıla’nın yaklaşık yüzde 4’ünü oluş-
turuyor. Sosyal güvenlik kurumlarına büt-
çeden yapılan transfer tutarı, geleceğimizi 
inşa eden yatırım bütçesinin neredeyse 2 
katıdır. Sosyal güvenlik kurumlarına 2006 
yılında yapılan transfer tutarı ile 400 ya-
taklı 150 hastane ya da 16 derslikli 8000 
adet ilköğretim okulu yapılması müm-
kündür. 1994 yılından günümüze kadarki 
sosyal güvenlik açığı tutarı 851 Milyar 

YTL olup, bu tutar toplam kamu net borç 
stokunun 3,5 katıdır.

Sistemin giderek büyüyen açıkları, önlem 
alınmadığı takdirde ülkemizin gelecek 
yıllarını ipotek altına alacaktır. Nüfusu-
muzun yapısı önümüzdeki 25-30 yıl içinde 
değişecek ve giderek yaşlanacaktır. Şu 
anda genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. 
Ancak bu genç nüfus yapımıza rağmen 
büyük sorunlar yaşayan sosyal güvenlik 
sistemi, yaşlı nüfus sorununu yaşamaya 
başladığımızda sürdürülemez hale gele-
cektir. 1990’lı yıllarda yapılması gereken 
düzenlemeler yapılmadığı için Türkiye bu 
noktalara gelmiştir. Geçmişte siyasi atmos-
fere hakim olan popülizm, rehavet ve kısa 
vadeli çözümler sosyal güvenlik sistemini 
ciddi ölçüde tahrip etmiş, sonraki nesil-
lere ağır yük bırakmıştır. Eğer bugün bu 
reformları yapmazsak, şunu samimiyetle 
söylemek istiyorum ki, Türkiye 20-30 yıl 
sonra sosyal güvenlik alanında iflas nokta-
sına gelecektir.

Değerli konsey üyeleri...

Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize 
mevcut sistemin giderek ağırlaşan sorun-
larının bedelini ödetemeyiz. Bu ülkenin 
geleceğine yatırım yapmak ve sosyal 
güvenlik sisteminin performansını iyileş-
tirmek hepimizin görevidir. Bu süreçte 
bazı kesimlerin fedakarlıkta bulunması 
gerekebilir, bunu bir pazarlık alanı olarak 
görmemeliyiz. Biz hükümet olarak, siyasi 
bedeli her ne olursa olsun, sosyal güvenlik 
sisteminin sorunlarının çözülmesi için 
elimizi taşın altına koyduk. Kasım 2002’de 
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Hükümetimiz’ce açıklanan “Acil Eylem 
Planı” çerçevesinde Sosyal Güvenlik Refor-
mu çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, 
üç kurumu tek çatı altında toplayan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kasım 2006’da fiilen 
hayata geçmiştir. Dolayısıyla reformun 
önemli bir aşamasını tamamlamış bulu-
nuyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda da 
Haziran 2006’da yapılan düzenlemeyle 
(Sağlık Uygulama Tebliği) tüm vatandaş-
larımızın sağlık hizmetlerinden aynı stan-
dartlarda yararlanmasını sağladık.

Bütün vatandaşlarımızı kapsayan ve her-
kese aynı standartlarda kaliteli hizmet 
sunan, adil, kolay erişilebilir bir sosyal 
güvenlik sistemi kurmayı amaçlıyoruz. 
Bu amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik 
olarak hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
1 Ocak 2007’de yürürlüğe girmesini öngör-
dük. Ancak Kanunun birtakım maddeleri-
nin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi 
nedeniyle yürürlük tarihini 1 Haziran 
2008’e erteledik. Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararı da göz önüne alınarak Kanun 
üzerindeki çalışmalar; sosyal tarafların, 
kamuoyunun ve basının her türlü öneri, 
eleştiri ve katkısına açık bir şekilde yürü-
tülüyor. Yeni Kanun Taslağı’nı hazırlarken; 
herşeyden önce, Anayasa Mahkemesi ka-
rarını göz önünde bulundurduk. Şu anda 
TBMM Plan Bütçe Komisyonu bünyesinde 
bu Kanunun enine boyuna tekrar gözden 
geçirilerek tartışılması için bir alt komis-
yon kurduk. Bu aşamada da sizlerin değer-
li katkılarına açığız. 

Değerli konsey üyeleri...

Önümüzdeki dönemde bu reforma ilişkin 
çalışmalarımızı tamamlayacağız. Reform-
la birlikte bugüne kadar sistemin açık 
vermesine neden olan unsurları ortadan 
kaldıracağız ve sosyal güvenlik hakkı 
bakımından vatandaşlarımız arasındaki 
eşitsizlikleri gidereceğiz. Bu reformlarla 
gelecek nesillerimizin üzerinde kalacak 
mali yükleri azaltmayı, onlara yaşanabilir 
bir ülke bırakmayı amaçlıyoruz. Bugün 
yapacağımız Ekonomik Sosyal Konsey 
Toplantısı’nda tüm bu hususları ayrıntı-
larıyla ele alacak, sizlerin değerli katkı, 
görüş ve eleştirilerini dinleyeceğiz. Daha 
önce de belirttiğim gibi, sizlerin görüşleri 
bizim için değerlidir ve çalışmalarımızın 
şekillenmesinde bizlere yol göstermekte-
dir. Toplantımızın başarılı geçmesini dili-
yor, alınacak kararların ülkemize ve mil-
letimize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları... 60. Hükümet 
Programı Eylem Planı’nı kamuoyumuza 
sunmak üzere karşınızda bulunuyorum. 
Eylem planımızın teknik çerçevesine, 
belirlediğimiz faaliyet başlıklarına geç-
meden önce, genel bir değerlendirme yap-
makta fayda mülahaza ediyorum.

Türkiye, 2000 ve 2001 yıllarında tarihinin 
en derin ekonomik krizlerini yaşadı. Bu 
krizlerin yanı sıra, ekonomimizin, on yıl-
lar boyunca üst üste birikmiş, kronik hale 
gelmiş, bazı noktalarda kördüğüm olmuş 
sorunları bulunmaktaydı. 58 ve 59’uncu 
Hükümet dönemlerinde, bir yandan eko-
nomik krizlerin bıraktığı tahribatı onarma 
mücadelesi verirken, bir yandan da, eko-
nominin kronik sorunlarının çözümüne 
odaklandık. Milletimizin teveccühü, bize 
duyduğu güven, ekonomik alanda cesur 
ve köklü reformları gerçekleştirmemizi 
sağladı.

İktidarı devraldığımız 2002 yılı sonunda, 
ekonomiye ilişkin hedeflerimizi net olarak 
ortaya koyduk: ekonomik istikrarı sağla-
mış, rekabetçi bir piyasa yapısı oluştur-

muş, sürdürülebilir bir kalkınma ortamını 
yakalamış,  bunun nimetlerini de adil bir 
şekilde dağıtan, yoksulluk ve yolsuzlukla 
mücadeleyi önceleyen,  dünya ile entegre 
olmuş, itibarlı, güçlü, bölgesinde ve dün-
yada sözü geçen bir Türkiye’yi inşa etmek 
için gerekli  reformları yapmak, gerekli 
politikaları planlayarak hayata geçirmek 
konusunda kararlılığımızı ifade ettik.

Geride bıraktığımız 5 yıl içinde Türkiye, 
belirlediğimiz bu hedef lere yaklaşmış, 
kronik sorunlarını çözmüş, geleceğe daha 
umutla bakan bir ülke haline gelmiştir. 
Burada sadece birkaç somut örneği bir kez 
daha dikkatlerinize sunmak istiyorum: 
30 yılı aşkın bir süre yüksek ve belirsiz 
enflasyonla yaşamak zorunda bırakılan 
Türkiye, son 3 yıldır tek haneli  enflas-
yon oranlarını yakalamıştır. Faiz oranları 
yine yakın tarihin  en düşük seviyelerine 
çekilmiştir. İhracatımız, tarihi seviyelere 
ulaşmış, 2007 yılında hedefimiz 100 mil-
yar dolar iken 106 milyar dolar seviyesi 
yakalanmıştır. Türkiye Uluslararası  Para 
Fonu’yla ilişkilerinde belirleyici konuma 
yükselmiş, yıllarca üst üste biriken borçlar 

T. C. 60. Hükümet Programı 
Eylem Planı Basın Açıklaması

Ankara | 10 Ocak 2008
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geri ödenmiş ve 7,2 milyar dolar seviyesine 
kadar düşürülmüştür. Türkiye ekonomisi 
23 çeyrek üst üste büyüme rekorunu elde 
etmiş, kişi başına milli gelirimiz 7 bin 
dolar seviyesine yaklaşmıştır. Ekonomik 
dengelerdeki bu ve benzeri iyileşmelerin 
yanı sıra, Eğitim’de, Sağlık’ta, Ulaşım’da, 
Enerji’de, Turizm’de, sosyal politikalar-
da ve diğer tüm alanlarda kayda değer 
bir iyileşme süreci başlamış, bu iyileşme 
ülke genelinde hissedilir hale gelmiştir. 
Kısacası, 58’inci ve 59’uncu Hükümetler 
döneminde ülkemizin yıllardır bekleyen 
sorunlarına gerçekçi çözümler üretilmiş, 
herkesin geleceğe güvenle baktığı, demok-
rasimizin güçlendiği, Cumhuriyetimiz’in 
tüm kazanımlarının kökleştiği ve ülkemi-
zin itibarının arttığı bir süreç yaşanmıştır.

Değerli basın mensupları...

Şimdi yeni bir dönemin başındayız. Bu 
dönem, siyasi ve ekonomik istikrarını sağ-
lam bir zemine oturtan Türkiye’nin, sosyal 
istikrarını da pekiştireceği bir dönem ola-
caktır. Onun için daha önce,  önümüzdeki 
dönemi, toplumsal yapımızı güçlendirecek 
bir sosyal restorasyon süreci olarak gördü-
ğümü söylemiştim. Sosyal  yaralarımızı 
geçici olaral saracak pansuman tedavisin-
den değil, kalıcı olarak iyileştirmekten söz 
ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. 

Geçtiğimiz 4 yılda, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2006 yılı verilerine göre, 5 
milyon insanımızın yoksulluk sınırının al-
tında yaşamaktan kurtulmuş olması buna 
iyi bir örnektir. İstihdamdan  eğitim ve 
sağlığa kadar insanımızın hayat kalitesini, 

dolayısıyla toplumsal barışımızı doğrudan 
etkileyen sosyal ve ekonomik politikalara 
öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Az sonra 
rakamlara baktığımızda,  eylem planımız-
da en çok faaliyet ve ödevin sosyal yapının 
güçlendirilmesi ile enerji başlıkları altında 
toplandığını sizler de göreceksiniz. Yeni 
bir sıçrama dönemine girmiş bulunuyo-
ruz.

22 Temmuz 2007 seçimleriyle milletimiz, 
hükümetimize yeniden görev ve sorum-
luluk yüklemiştir. 60’ıncı Hükümet, daha 
güçlü bir Türkiye için, milletten aldığı 
gücü yine  milletimizin hizmetine suna-
caktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği Cumhuriyetimiz’in çağdaşlaş-
ma hedeflerinin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. İnanıyorum ki, bu dönemin 
sonunda Türkiye, bugünkünden çok daha 
ileri kazanımlar elde etmiş, gücüne güç 
katmış, refahı ve adaleti yaygınlaştırmış 
ve her alanda dünyadaki saygınlığını 
artırmış bir ülke olacaktır. Bu hedefleri 
gerçekleştirmek için yeterli tecrübemiz, 
birikimimiz, potansiyelimiz var. Her 
şeyin ötesinde, Türkiye’yi daha ileri nok-
talara taşımak konusunda milletçe ortak 
kararlılığımız ve azmimiz var. Şunu bu-
rada bir kez daha ifade etmek istiyorum: 
Hedeflerimize ulaşma yolunda, hükümet 
olarak tam bir kararlılık içindeyiz. Çok 
şükür, bugüne kadar milletimize hayal 
kırıklığı yaşatmadık, inşaallah bundan 
sonra da yaşatmayacağız. Alacağımız 
her kararı, milletimizin arzusu, talebi, 
ihtiyaçları yönünde alıyoruz ve almaya 
devam edeceğiz.
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Değerli basın mensupları,

Bugün sizlerin aracılığıyla kamuoyuna 
açıkladığımız eylem planımız, hükümet 
programımızın uygulama takvimini 
sunmaktadır. Ekonomik gelişmenin kay-
nağı ve hedefi olarak insanı esas alan 
hükümetimiz’in ekonomi politikalarının 
temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve 
mutluluğunu artırmaktır. Sosyal refahtaki 
artışın kalıcı bir şekilde devamı ise insan 
kaynağımızın iyi eğitilmesi, sağlık başta 
olmak üzere temel hizmetlerin etkin ve 
adil sunumu ile sağlanabilir. Bu çerçeve-
de; okullaşma oranını ilköğretimde yüzde 
100’e, mesleki ve teknik eğitim dahil ol-
mak üzere ortaöğretimde yüzde 90’a çıkar-
mayı hedefliyoruz. Ülkemizde araştırma 
ve geliştirmeye ayrılan kaynakları, milli 
gelirimizin yüzde 2’si seviyesine ulaştır-
mak konusunda kararlıyız. Herkesi kapsa-
yan bir sağlık sigortası sistemini kurmak, 
istihdamı artırmak ve dezavantajlı grupla-
rın kendilerini güven içinde hissetmesini 
sağlamak da yine hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. Ayrıca, yeni dönemde fiyat 
istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmeyi, 
kamu borcunun milli gelire oranını daha 
da aşağı düşürmeyi, nominal faizleri tek 
haneye indirmeyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin altyapı 
ihtiyacının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandıracak şekilde karşılanması esas 
olacaktır. Kentsel altyapı başta olmak üze-
re, üretim girdi maliyetlerinin azaltılması 
ve pazara erişim imkanlarının geliştiril-
mesi ile ekonominin büyümesi, rekabet 
gücünün artırılması sağlanacaktır. Bilgi 

toplumuna dönüşüm vizyonumuz doğrul-
tusunda halkımızın hayatını kolaylaştır-
mayı ve üretim süreçlerini etkinleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bununla birlikte, inanıyorum 
ki, haksız rekabetin önlendiği, fikri hakla-
rın korunduğu, tüketici haklarının ihlal 
edilmediği, sözleşmelerin uygulandığı bir 
ortamda; belirsizlikler azalacak, güvenilir-
lik ve öngörülebilirlik sağlanacak, böylece 
yatırım, istihdam ve üretim artacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Ekonomik programımızı, demokratikleş-
meyle paralel yürütmeye; bu iki süreci 
birbirini tamamlayan unsurlar olarak gör-
meye devam edeceğiz. Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecini,  milletimizin siyasal, 
ekonomik, sosyal ve hukuki standartlarını 
yükselten bir yeniden yapılanma süreci 
olarak değerlendiriyoruz. Hedefimiz, 
AB’ye tam üyeliktir. Bu çerçevede, fasıl-
ların müzakerelere resmen açılıp açılma-
masına bakılmaksızın, AB müktesebatına 
uyum ve kurumsal yapılanma çalışmaları-
nın tamamlanmasını amaçlıyoruz. 

Hükümetimizin çok boyutlu dış politika 
yaklaşımı doğrultusunda; İslam Ülkeleri, 
Türk Cumhuriyetleri, komşu ve bölgemiz-
deki diğer ülkelerle,  ekonomik  işbirliği 
başta olmak üzere ilişkilerimizi güçlendir-
me çabalarımız devam edecektir. Ayrıca, 
Afrika ülkeleriyle, başta Asya – Pasifik 
olmak üzere yükselen pazarlarla ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, de-
rinleştirilmesi yönündeki çabalarımızı bu 
dönemde daha da hızlandırıyoruz.
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Değerli basın mensupları...

60’ıncı Hükümet, 5 Eylül 2007 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden güve-
noyu almıştır. 60’ıncı Hükümet Programı, 
ise 7 Eylül 2007 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulumuz, 
60’ıncı Hükümet Programı’nda 2007 yılı 
içinde tamamlanabilecek nitelikteki ey-
lemlerin kısa dönem eylem planı haline 
getirilerek uygulanması kararını almıştı. 
Daha uzun vadeli eylemlere ise “Hükümet 
Programı Eylem Planı”nda yer verilmesi 
kararlaştırılmıştı.

Bugün açıkladığımız 60’ıncı Hükümet 
Programı Eylem Planı kapsamında ilgili 
bakanlıklarımızın icra edeceği toplam 145 
faaliyet ve ödev bulunmaktadır. Bu faali-
yetler, 10 ana başlık altında toplanmıştır. 
Bu kapsamda Eylem Planı’nın; “Demokrasi 
ve Hukuk Devleti başlığı altında 8 adet, 
Ekonomi başlığı altında 13 adet, Sosyal 
Yapının Güçlendirilmesi başlığı altında 
32 adet, İstihdam başlığı altında 8 adet, 
Yapısal Dönüşümün Yönetimi başlığı al-
tında 18 adet, Vatandaş ve Sonuç Odaklı 
Yönetim başlığı altında 5 adet, Yaşam Ka-
litesinin Geliştirilmesi başlığı altında 17 
adet, Kültür ve Sanat başlığı altında 2 adet, 
Enerji ve Rekabet Gücünün Artırılması 
başlıkları altında 34 adet, Dış Politika ve 
Savunma başlığı altında 8 adet” faaliyet 
yer almaktadır.

Eylem Planı’mızda yer alan bu 145 faaliyet 
ve ödev, 23 bakanlık bünyesinde, 42 ayrı 
kamu kuruluşu sorumluluğunda ve ilgili 
tüm diğer kuruluş ve kesimlerle işbirliği 

yapılarak gerçekleştirilecektir. 145 faa-
liyetin bakanlıklara dağılımını gösteren 
tabloda da fark edeceğiniz gibi en fazla 
faaliyet yürütmekle sorumlu ilk üç bakan-
lığımız, 16 faaliyetten sorumlu Milli Eği-
tim Bakanlığı ve 13’er faaliyetten sorumlu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar  ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarımızdır. Bazı  
başlıkların içerdiği hedeflerimizi de kısaca  
sizlerle paylaşmak istiyorum: Demokrasi 
ve Hukuk Devleti kapsamında; yeni bir 
anayasa hazırlanması, temel hak ve özgür-
lüklerinin güçlendirilmesi, sivil toplumun 
güçlendirilmesi ve etkili bir kamuoyu 
denetiminin sağlanması, adalet ve yargı 
hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflen-
mektedir.

Ekonomi alanında; mali disiplin sürdü-
rülecek, kamu harcamalarında etkinlik 
artırılacaktır. Yapısal reformlara devam 
edilmesi hayati önem arzetmektedir. ver-
gi mevzuatı basitleştirilecek, yeni gelir 
vergisi kanunu yasalaştırılacak, işlem ver-
gileri düşürülecektir. Özelleştirme uygu-
lamalarının sürdürülmesi, kayıtdışılığın 
azaltılması, fiyat istikrarının sağlanması 
yine hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 
Enflasyonla mücadeleden asla taviz veril-
meyecektir. Dalgalı kur rejimi sürdürüle-
cektir.

Sosyal yapının güçlendirilmesi amacıyla; 
okullaşma oranlarının ve eğitimin kalitesi-
nin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin 
etkinleştirilmesi, vergi mevzuatının basit-
leştirilmesi, yükseköğretim kurumlarının 
yeniden yapılandırılarak mali kaynakları-
nın çeşitlendirilmesi, aile hekimliği uygu-
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lamasının yaygınlaştırılması, sağlıkta dö-
nüşüm programının sürdürülmesi, genel 
sağlık sigortası sisteminin uygulanması, 
aile kurumunun, kadınların, çocukların ve 
özürlülerin desteklenerek güçlendirilme-
si, sosyal güvenlik, sosyal yardım hizmetle-
rinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

İstihdam piyasasına  yönelik olarak; bürok-
ratik formaliteler basitleştirilecek, zorunlu 
istihdam yükümlülükleri azaltılacak, aktif 
işgücü programları desteklenecektir.

Yapısal dönüşümün yönetimi kapsa-
mında; tarımsal destekler artırılarak 
yaygınlaştırılacaktır. Barajı biten sulama 
projelerinin sulama ve bakım kısımları 
özel sektöre açılacaktır. KOBİ’ler, esnaf ve 
sanatkarlar desteklenmeye devam edile-
cektir. Gemi inşa sanayiinin geliştirilmesi, 
yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi, 
mahalli idarelerin hizmet kapasitesinin 
geliştirilmesi sağlanacaktır.

Rekabet gücünün artırılması alanında; 
teknoloji ve Ar-Ge geliştirme faaliyetle-
rinin etkin bir  şekilde desteklenmesi, 
bilişim vadisi kurulması, posta ve teleko-
münikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, 
lojistik merkezlerinin oluşturulması, özel 
sektörün altyapı hizmetlerine katılımı 
sağlanacaktır. 15.000 km bölünmüş yol he-
define ulaşılacak; demiryolu sistemindeki 
yeniden yapılandırmaya devam edilecek-
tir. Marmaray projesi bu dönemde tamam-
lanacak,  Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, 
Ankara-Sivas hızlı tren projeleri bitirile-
cektir. Doğal gaz iletim şebekelerinin ta-
mamlanması ve kullanımının yaygınlaştı-

rılması sağlanacaktır. Enerji verimliliğinin 
artırılması, elektrik arz güvenliğinin artı-
rılması, elektrikte kayıp-kaçak oranlarının 
azaltılması, yatırım ortamının iyileştiril-
mesi, fikri hakların korunması konusunda 
çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Dış politika ve savunma kapsamında; 
Türkiye’nin küresel ve bölgesel etkinliği-
nin artırılması, dinamik Kıbrıs politikası 
sürdürülerek, KKTC’nin desteklenmesi, 
Filistin ve Lübnan’da istikrar çabalarının 
desteklenmesi, terörün dış kaynaklarının 
kesilmesi için  alınan tedbirlerin kararlı-
lıkla sürdürülmesi, Kerkük meselesinin 
hakkaniyetli bir çözüme kavuşturulması, 
Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkilerimi-
zin daha da geliştirilmesi, komşu ülkelerle 
ekonomik, kültürel ve siyasi bağların güç-
lendirilmesi, dış yardım hizmetlerinin et-
kinleştirilerek yaygınlaştırılması için çok 
sayıda tedbir uygulamaya geçirilecektir.

Değerli basın mensupları,

Eylem Planı’nın uygulama aracı, her yıl 
yeniden hazırlanan ve Bakanlar Kurulu 
Kararı olarak yürürlüğe giren yıllık prog-
ramlar olacaktır. Eylem Planı’nın uygula-
masının izlenmesi, değerlendirilmesi, ko-
ordinasyonu ve alınan sonuçların düzenli 
olarak hükümet’e raporlanması görevi, 
DPT Müsteşarlığı’nın koordinasyonu ile, 
bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı tarafından yerine getirilecek-
tir.

Yıllık programlarda; 60’ıncı Hükümet 
Eylem Planı faaliyetleriyle ilgili tedbirle-
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rin yanı sıra, Dokuzuncu Kalkınma Planı, 
AB Müktesebatı’na Uyum Programı ve 
diğer ulusal strateji ve politika doküman-
larında yer alan politikaların gerektirdiği 
tedbirlere de yer verilmektedir. Yıllık 
Programlarda yer alan politika ve tedbirler 
ile projelerin tamamının uygulama duru-
mu, Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri 
doğrultusunda, mart sonu, haziran sonu, 
eylül sonu ve aralık sonu olmak üzere, 
üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kap-
samda, 60’ıncı Hükümet Programı Eylem 
Planı’nda yer alan eylemler de izlenmiş 
olacaktır.

Eylem Planımız; siyaset, bürokrasi ve ilgili 
kesimlerce takip edilecek kilometre taş-
larının belirlendiği bir yol haritasıdır. Bu 
noktada bir hususun altını çizmek istiyo-
rum: Biz, hükümet olarak, bugüne kadar 
ulaşamayacağımız hiçbir hedef koymadık, 
belirlediğimiz hedeflere ulaşmak konu-
sunda da azami bir gayret içinde olduk. 
Bizim programlarımız, geçmişte siyasete 
hakim olan, yapılamayacak vaadlerden 
oluşmamaktadır. Biz, gerçekçi hedef ler 
koyuyoruz, bu hedeflerin takvimini belirli-
yoruz, hedeflerimizi kamuoyuna açıklıyor 
ve en başta bizzat kendimiz bu hedefleri 
takip ediyoruz.

60’ıncı Hükümet Eylem Planı da bu anla-
yışla hazırlanmıştır. İnanıyorum ki, bütün 
kurum ve kuruluşlarımız, bu hedeflerin 
tutturulması yönünde, geçmişte olduğu 
gibi bundan sonra da samimi bir gayret 
içinde olacaklardır. Eylem Planı’nın başa-
rılı şekilde uygulanması ile ortaya herkese 

ait bir eser çıkacak, kazanan ülkemiz ola-
caktır, milletimiz olacaktır. 60’ıncı Hükü-
met Eylem Planı’nın ülkemize ve milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sizlere de ilginiz sebebiyle teşekkür edi-
yor, gününüz kutlu olsun diyorum. Bu-
gün, çalışan Gazeteciler Günü. İşleyen bir 
demokrasi, açık ve şeffaf bir toplum için 
mutlaka çok sesli bir medya ortamına ih-
tiyaç vardır. Türkiye’de çoğulcu bir medya 
ortamının oluşmasında en büyük pay, 
biliyorum ki, siz habercilere aittir. Meslek 
ahlak ilkeleri doğrultusunda sorumlu ha-
bercilik yapan bütün gazetecileri kutluyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum. 



15

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Türkiye Otelciler Federasyonumuz’un 
kıymetli üyeleri, değerli turizmciler… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Ülkemizin gözbebeği olarak gördüğümüz, 
lokomotif sektörlerin başında gelen turiz-
mimizin önemli kuruluşlarından Türkiye 
Otelciler Federasyonu’nun 2. olağan genel 

kuruluna katılmaktan, siz değerli turizmci 
arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

Turizm, her geçen yıl daha çok misafiri 
ağırlayan, her geçen yıl ülkemize daha çok 
gelir sağlayan, her geçen yıl daha çok insa-

Türkiye Otelciler Federasyonu 
2. Olağan Genel Kurulu

Antalya | 20 Ocak 2008
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nı istihdam eden bir sektördür. Sizler de bu 
sektörün omurgasını teşkil ediyorsunuz. 
Ülkeye turisti getirmek zordur; ama daha 
zor olanı onu burada memnun etmek, sü-
rekli gelmesini sağlamak, gittiği yerlerde 
ülkemizden olumlu yönde bahsetmesini 
temin etmektir. Turistler, vakitlerinin 
önemli bölümünü doğal olarak otellerde 
geçiriyorlar. Dolayısıyla, bu konuda en 
kritik görev otellerimize, yani onların sa-
hipleri veya işletmecileri olan sizlere düşü-
yor. Türk turizminin taşıyıcısı durumunda 
olmak, fevkalade önemli bir misyondur. 
Çünkü karşımızda, 2007 yılı itibariyle, 23 
milyon 340 bin turisti ağırlayan, 20 milyar 
dolara yakın turizm geliri elde eden bir 
Türkiye manzarası var. 2002 yılında turiz-
mimizin durumunu düşündüğümüzde, bu 
tablo, gerçekten büyük bir başarıya işaret 
ediyor. Böylece, dünyada en çok turist alan 
ilk on ülke arasına girmiş bulunuyoruz. 

2007 yılı gerçekleşmeleri, 2004 yılı ba-
şında, yeni turizm hamlemizin tanıtımını 
yaptığım toplantıda koyduğum hedefleri 
de aştığımızı gösteriyor. O toplantıda ifa-
de ettiğim hedefler, 20 milyon turist, 18 
milyar dolar turizm geliri şeklindeydi. Bu 
başarıdan dolayı turizmcilerimize, özellik-
le de TÜROFED üyelerine teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Turizmcilerimize sadece teşekkür etmekle 
yetinmiyor, verdiğimiz sözleri de tutuyo-
ruz. Örneğin, uzun süredir konuşulmasına 
rağmen bir türlü sonuca kavuşturulama-
yan turizmde KDV oranının indirilmesi 
sorununu çözdük. Sektörde yüzde 18 olan 
KDV’yi yüzde 8’e düşürdük. Esasen, gıda 

gibi diğer bazı alanlardaki KDV indirimle-
rini de bu çerçevede değerlendirmek gere-
kiyor. Yine turizm bölgelerimizde gerçek-
leştirdiğimiz içme suyu, arıtma tesisi, yol, 
havaalanı, sağlık tesisleri gibi yatırımların 
da sektöre önemli katkılar sağlayacağı 
muhakkaktır. Sizler çalıştıkça, ürettikçe, 
ülkemize kazandırdıkça biz de bütün gücü-
müzle size destek olmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Mevcut başarıları görmek ve takdir etmek 
önemlidir. Ama daha önemlisi geleceği 
şimdiden öngörüp, vakitlice planları yap-
mak, programları oluşturmak, gerekli 
tedbirleri geliştirmektir. Şimdi, turizm 
sektörümüz konusunda bu çerçevede bir 
gelecek muhasebesi yapmak istiyorum. 
Bilindiği gibi, turizmde, 1980’li yıllarda 
geliştirilen strateji başarıyla uygulanmış 
ve özellikle son beş yılda elde ettiğimiz 
başarılarla Türkiye’yi, bugün bulunduğu, 
küçümsenemeyecek konuma getirmiştir. 
Ama bu stratejinin ülkemizi dünya turizm 
sektöründe daha ileriye taşıyabilmesi zor 
görünüyor. Çünkü, söz konusu stratejinin 
odaklandığı Akdeniz ve Ege bölgelerinin 
kıyı kesimleri ağırlıklı deniz-kum-güneş 
turizmi doyma noktasına doğru gidiyor. 
Antalya’da turizm teşvik bölgelerinin sayı-
sının düşmesinin sebebi, turizmcilerin ya-
tırım yapmak istememeleri değil, yatırım 
yapacak alan bulamamalarıdır. 

Bugün artık Türk turizminin yeni bir 
açılıma ihtiyacı olduğu, tartışmasız bir 
gerçektir. Türk turizmine yeni bir ivme 
kazandırmak için önümüzde, her ikisini 
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de paralel yürütmek zorunda olduğumuz 
iki yol vardır. Birincisi, kıyı bölgelerinde 
yoğunlaşan ve mevcut konseptle yapılmış 
olan yatırımların daha rantabl kullanılma-
sını sağlamaktır. Örneğin, mevcut tesisle-
rimizin büyük bölümü kışın atıl durumda 
kalıyor. Sadece bu tesisleri, kışın da makul 
bir doluluk oranı ile çalışabilir hale getirdi-
ğimizde, 4 milyar dolara ulaşabilecek ilave 
bir potansiyel ortaya çıkarma şansımız bu-
lunduğu ifade ediliyor. Bunun için kongre 
turizmi, spor turizmi, kültür turizmi, sağ-
lık turizmi, termal turizmi, golf turizmi 
gibi kışın yürütülebilecek etkinliklerin 
değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca mev-
cut tesislerin önemli bölümü ekonomik 
ömrünü tamamladığı için yenilenmeye ih-
tiyacı var. Bu yenilenme çalışmaları, 12 ay 
turizm esasına göre gerçekleştirilmelidir. 
Mevcudun cazibesini koruyamaz, gelişti-
remez isek, ötesine geçebilmemiz zaten 
mümkün değildir.

Sürdürülebilirlik ilkesi, her sektör gibi 
turizm için de kritik öneme sahiptir. Bu il-
kenin en önemli gereklerinden biri de çev-
reye saygılı, doğayı koruyarak kullanmayı 
esas alan bir işletme ve yatırım anlayışını 
hakim kılmaktır. Turizmde, bundan sonra 
atılacak her adımda, bu ilkenin gözetilme-
sini sağlamak zorundayız. Unutmamalıyız 
ki, bu unsur, uluslararası rekabette, en az 
fiyat ve sunulan imkanlar kadar belirleyici 
hale gelmeye başlamıştır. Öte yandan, ma-
lumunuzdur ki, deniz-kum-güneş turizmi, 
dünyada nispeten ucuz bir turizm türüdür. 
Diğer turizm türleri, buna göre çok daha 
fazla para harcanan, çok daha fazla gelir 
sağlayan alanlardır. 

Yenilenme çalışmaları, ifade ettiğim bu hu-
suslar gözetilerek yürütüldüğünde, mev-
cut tesislerimizden çok daha fazla gelir 
elde etme şansımız olacaktır. Bu çerçevede, 
devletin yapması gereken işler elbette var-
dır. Hükümet olarak bunları peyderpey ya-
pıyoruz. Ama asıl görev, turizm sektörüne 
düşüyor. Turizm yatırımcıları da, turizm 
işletmecileri de, sektör içinde yer alan her 
hizmet kolu da kendisini gözden geçirmek, 
zamanın gereklerine göre değişim gerçek-
leştirebilmek, uzun vadeli olarak kendi 
planlamasını yapabilmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türk turizmine yeni bir ivme kazandırmak 
için devreye almamız gereken ikinci yol, 
yeni turizm markaları üretmektir. Bugün 
Antalyamız, ülke turizminin genel yapısın-
dan bağımsız bir turizm markası olmayı 
başarmış yerlerimizin başında geliyor. Bi-
raz önce ifade ettiğim açılımlar gerçekleşti-
rildiğinde, bu marka çok daha güçlenecek-
tir. Ama Türkiye’nin, Antalya gibi bağımsız 
turizm markası haline dönüştürebileceği 
pek çok değeri vardır. Türkiye, farklı renk-
ler, farklı meraklar peşinde her çeşit turisti 
kendisine çekebilecek potansiyele sahip 
bir ülkedir. 

Bugün, Nice, Miami, Venedik, Las Vegas, 
Casablanca gibi turizm merkezleri, bulun-
dukları ülkelerden ve o ülkelerin diğer 
turizm unsurlarından bağımsız olarak 
birer marka haline dönüşmüş yerlerdir. Ül-
kemizde sadece İstanbul veya sadece Kapa-
dokya dahi 20-30 milyon turisti çekebilecek 
bağımsız turizm markaları olabilecek yer-
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lerdir. Aynı şekilde Doğu Anadolumuz’un, 
Güneydoğu Anadolumuz’un, Karadeniz 
bölgelerimiz’in her biri, bilinçli bir planla-
mayla 20’şer milyon turist ağırlayabilecek 
turizm değerlerine sahiptir. Bugün Türki-
ye, coğrafi yüzölçümünün sadece yüzde 
birini turizm bölgesi olarak kullanarak 23 
milyondan fazla turist, 20 milyar dolara 
yakın turizm gelirine ulaşmayı başarmış-
tır. Ülke olarak bu oranı ve bu rakamları 
iki katına, üç katına, beş katına çıkartabi-
lecek potansiyelimiz vardır. Bu potansiyeli 
harekete geçirecek altyapı da yavaş yavaş 
oluşturulmaya başlanmıştır. Örneğin, geç-
tiğimiz beş yılda 8 bin kilometreye yakın 
bölünmüş yolu tamamlayarak hizmete 
açtık. Hedefimiz, bu dönemin sonuna ka-
dar 15 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
etmektir. 

Aynı şekilde, Türkiye’nin en ücra köşesine 
kadar bütün köylerimizin yol, içme suyu, 
kanalizasyon sorununu büyük ölçüde 
çözdük. Sivil ulaşıma açık havaalanları-
mızın sayısı da 62’ye çıkmıştır. Demiryolu 
ulaşımını, uzun yıllar sonra yeniden can-
landırıyoruz. Sağlık, haberleşme, enerji 
alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile 
ülkemizin standartları değişmiştir. Bunla-
rın her biri, turizm potansiyelinin değer-
lendirilmesi konusunda önemli altyapı 
hizmetleridir. 

Antalyamız başta olmak üzere, Akdeniz ve 
Ege bölgelerimizin turizmle değişen çehre-
si, ülkemizin her yerindeki insanlarımızda 
bu doğrultuda bir bilinç oluşmasını sağla-
mıştır. Geçmişte, çeşitli saiklerle mesafeli 
bakılan turizm olgusu, bugün ülkemizin 

her köşesinde, mevcut şartları olumlu yön-
de değiştirecek bir fırsat olarak görülüyor. 
Turizmi Türkiye’nin her köşesine yaydığı-
mızda, aynı zamanda herkesi bulunduğu 
yerde üretken hale de getirmiş olacağız. 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ka-
radeniz gibi ülkemizin hala sürekli göç 
veren bölgelerindeki vatandaşlarımızı, bu 
şekilde üretken duruma geçirdiğimizde, iç 
göçün yol açtığı sosyal sorunları da büyük 
ölçüde çözmüş olacağız. Hatta, terör soru-
nunun çözümü konusunda en etkili eko-
nomik ve sosyal mücadele araçlarından 
birinin de turizm olacağına inanıyorum. 

Mardin gibi, Adıyaman gibi, Şanlıurfa 
gibi sınırlı da olsa, turizmle tanışmış ve 
nimetlerinden faydalanmış yerlerimizde 
bu durumu görmek mümkündür. Bunlara 
ilave olarak ülkenin genelinde artan eği-
tim düzeyi, turizmin gelişmesi için ihtiyaç 
olan yetişmiş eleman teminini, eskisine 
göre daha kolay hale getiriyor. Sonuç iti-
bariyle, önümüzdeki dönemde turizmdeki 
atılım çalışmalarımızı, bir yandan mevcut 
altyapının yeni bir anlayışla geliştirilmesi, 
diğer taraftan da yeni turizm markaları 
oluşturma hedefi doğrultusunda yoğun-
laştıracağız. Böylece her bölgemiz, arkeo-
lojiden yaylaya, kaplıcadan spora, kültürel 
motiflerden doğal güzelliklere kadar bün-
yesinde barındırdığı değerleri kullanarak 
fevkalade büyük turizm hareketliliği oluş-
turabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülkemizde, turizmin geliştirilmesi bir dev-
let politikası haline gelmiştir. Bizim için 
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Antalya’da her yıl 10 binlerce turisti ağırla-
yıp on milyonlarca dolar gelir sağlayan bir 
turizm tesisi ile 100 bin otomobil üretip 
ihraç eden bir sanayi tesisi arasında fark 
yoktur. Birine hangi heyecanla ve ilgiyle 
yaklaşıyorsak, ötekine de aynı ilgiyle yak-
laşıyoruz. Turizm hizmet sektörü olduğu 
için istihdam açısından bizim için daha 
önemlidir. Teknoloji-yoğun yatırımların 
arttığı bir dönemde emek-yoğun olan tu-
rizm istihdam açığını kapatma fonksiyonu 
da görecektir. Turizmin üvey evlat mua-
melesi gördüğü günler geride kalmıştır. 
Çünkü biz biliyoruz ki, turizm olmadan 
döviz gelirlerimizi istediğimiz düzeye ulaş-
tıramayız. Biz biliyoruz ki, turizm olmadan 
istihdamla ilgili hedeflerimize ulaşamayız. 
Biz biliyoruz ki, turizm olmadan ülkenin 
taşını-toprağını altın değerine ulaştıracak 
projelerimizi gerçekleştiremeyiz. Velhasıl 
biz biliyoruz ki, turizm olmadan Türkiye’yi 
dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arası-
na sokma hedefimize ulaşamayız. 

Hükümetlerimiz döneminde turizm sek-
törüne yaptığımız katkıları kimse inkar 
edemez. Bununla birlikte sizlerin daha 
başka beklentileri olduğunu da biliyorum. 
Sektörün iyi yönetilip yönlendirilebilmesi 
için bir takım kurumsal düzenlemelerin 
yapılması, hukuki altyapı kurulması bek-
lentiniz vardır. İstihdamdaki vergi yükü-
nün azaltılması beklentiniz mevcuttur. Dö-
viz kurlarından kaynaklanan sıkıntılarınız 
bulunmaktadır. Bu beklentileri sıralayıp 
gitmek mümkündür. Hepsini de biliyoruz. 
Hepsinin de çözümü için çalışmalarımız, 
hazırlıklarımız vardır. Ama ekonomi gibi 
çok faktörlü ve çok boyutlu bir alanda dü-

zenleme yapmak, büyük dikkat istemekte, 
dolayısıyla zaman alıyor. KDV indiriminin, 
ülkenin gündemine geldikten uzun zaman 
sonra ve ancak bizim özel çabamızla ger-
çekleştirilebildiğini hatırlatmak isterim. 
İstihdamdaki vergi yükünün azaltılmasıy-
la ilgili genel bir hazırlığımız var. Kurum-
sal ve hukuki düzenlemelere ilişkin çalış-
malar sürüyor. Sorunların hepsiyle ilgili 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve şartları 
oluşturduktan sonra önemli bir kısmını da 
çözeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın.

Biraz önce ifade ettiğim yeni turizm hedef-
lerimiz için sizlerin desteğine, gayretine, 
fedakarlığına ihtiyacımız var. Bir yandan 
mevcut tesisleri belirttiğim çerçevede ye-
nilerken, diğer yandan henüz el atılmamış 
alanları değerlendirmenizi istiyoruz. Tu-
rizm, kendisine yatırılan kaynağı en kısa 
sürede ve en verimli şekilde geri aktaran 
bir sektör. Onun için yeni turizm alanları-
na yatırım yapma konusunda daha cesur 
olmanızı istiyoruz. Bu düşüncelerle Türki-
ye Otelciler Federasyonumuz’un 2. Olağan 
Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu akşam hem son bir aylık 
gelişmeleri birlikte değerlendirmek, hem 
de gelecekle ilgili hedef ve çalışmalarımızı 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Artık yeni bir yıla yeni hedefler, yeni heye-
canlarla girmiş bulunuyoruz. Geride bırak-
tığımız 2007 yılında insanımızın hayat ka-
litesini yükseltmek için her alanda önemli 
mesafeler kat ettik. Bununla birlikte daha 
kat etmemiz gereken yol, almamız gereken 
mesafeler olduğunu da biliyoruz. Millet 
olarak hedeflerimiz büyük, ideallerimiz 
büyük. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz 
ifadesiyle Cumhuriyetimiz’i muasır me-
deniyetlerin üzerine çıkarmak için  daha 
aşmamız gereken sorunlar, halletmemiz 
gereken meseleler var. Bir çoğunun artık 
daha fazla ertelenmeye, ötelenmeye, gör-
mezden gelinmeye tahammülü olmasa 
da karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar, 
geleceğe olan inancımızı kırmamalıdır. 
Biz hep şuna inandık; Türkiye’nin aşılama-
yacak sorunu, halledilemeyecek meselesi 

yoktur. Yeter ki, sorundan değil, çözümden 
yana ortak bir iradeye sahip olalım. Biz, 
sorunların, gerilimlerin, çözümsüzlükle-
rin değil, ortak aklın, müşterek çözümle-
rin parçası olmak için yola çıktık. Geride 
bıraktığımız dönemde eğer Türkiye’nin 
temel meseleleri ya hallolmuş ya da hal 
yoluna girmişse işte bu çözüm odaklı an-
layışımız sayesinde olmuştur. Türkiye’yi 
normalleştirecek, on yıllarımızın, yeni ku-
şaklarımızın  bir daha aynı sorunlar içinde 
kaybolup gitmesini önleyecek olan da 
budur. Unutmayalım ki, her çözüm, birlik 
ve beraberliğimizi, sosyal barışımızı biraz 
daha güçlendirecek, huzur ve refahımızı 
biraz daha artıracaktır. Daha önce de söy-
ledim; ortak hedefimiz güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye idealidir.

Değerli vatandaşlarım…

Biliyoruz ki, milletçe huzur ve refahımızı 
istemeyenler de var; hep oldular, bun-
dan sonra da olmaya devam edecekler. 
Milletimizin huzur ve refahını, can ve 
mal emniyetini tehdit eden  organize suç 
örgütleriyle, hukuk dışı yapılanmalarla, 
menfaat şebekeleriyle, çetelerle müca-

Ulusa Sesleniş

Ankara | Ocak 2008
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delemiz onun için büyük önem taşıyor. 
Kurumlarımız artan bir kararlılıkla, işbir-
liği içinde bu karanlık odakların üzerine 
gidiyor. Bu oluşumların varlığı, modern, 
çağdaş Türkiye’ye ve onun kurumlarına en 
büyük haksızlıktır, en büyük kötülüktür.  
Bu tür yanlış yollara sapanların varlığı, 
kurumlarımıza olan güveni sarsamaya-
caktır. Kurumlarımızın yıpratılmasına ve 
kirletimesine hiç bir şekilde izin vereme-
yiz, vermemeliyiz. Bu mücadelede bütün 
kurumlarımızın yargısı, polisi ve askeriyle, 
medyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
üzerine düşeni yaptığına inanıyor, kurum-
larımızın güven ve itibar kazanmasından  
memnuniyet duyuyorum. 

Huzurumuz arttıkça  huzursuz olanlar 
var; biliyorlar ki, kardeşlik bağlarımız 
güçlendikçe onlar zayıflıyor. İnsanımızın 
hayat standartlarının yükselmesinden, 
anayasal düzen içinde sorunlarımızın 
çözülmesinden ,  demokrasimizin ve 
Cumhuriyetimiz’in güçlenmesinden ra-
hatsız oluyorlar. Çünkü onlar, sorunlardan 
besleniyorlar, çözümlerden değil. Altını 
çizerek söylüyorum; varlıklarını sorunlara 
borçlu olanlar, çözümlerin parçası olamaz-
lar. Kanlı düzenini sürdürmekten başka 
bir amacı olmayan terör örgütünün panik 
içindeki çırpınışları bunun en açık göster-
gesidir. Ne yazık ki, ocak ayının hemen ba-
şında Diyarbakır’daki hain terör saldırısın-
da bu gerçeği bir kez daha gördük, yaşadık. 
Dershanelerinden çıkmakta olan gencecik 
çocuklarımızı, bu insanlık dışı saldırıya 
kurban verdik. Kaybettiğimiz evlatlarımızı 
bir kez daha rahmetle anıyorum. İnşaallah 
onların adlarını okullarımızda yaşatacağız. 

Hiç bir vicdana sığmayan bu vahşet, terö-
rün nasıl bir bela olduğunu  bütün dünya-
ya tekrar göstermiştir.

Aldığımız siyasi, askeri, diplomatik, sos-
yal ve ekonomik tedbirlerle terör örgütü 
giderek daha da yalnızlaşmış, daha da 
çaresizleşmiştir. Bölücü teröre karşı yü-
rüttüğümüz mücadele  kararlılıkla devam 
etmektedir. Olayın hemen akabinde bazı 
bakan arkadaşlarımla birlikte Diyarbakır’a 
giderek incelemelerde bulunduk. Teröre 
kurban verdiğimiz kardeşlerimizin aile-
lerini ziyaret ederek başsağlığı diledik; 
onlarla kucaklaştık, acılarını paylaşmaya 
çalıştık. Taziye sunmaya gittiğimiz bütün 
aileleri, sevdiklerini kaybetmenin ağırlığı 
karşısında büyük bir metanet içinde gör-
düm. Sivil ve askeri hastanelerdeki yaralı-
larımızı da bakan, milletvekili arkadaşla-
rımla birlikte ziyaret ederek yetkililerden 
durumları hakkında bilgi aldık, onlarla 
konuşarak morallerini yükseltmeye çalış-
tık, şifa dileklerimizi ilettik. Patlamanın 
yaşandığı bölgedeki dükkanları, alış veriş 
merkezini ziyaret ettik; esnafımızla sohbet 
ettik, dertleştik.

Diyarbakır’da bir kere daha müşahede 
ettik ki, insanlarımız artık terörün yol 
açtığı acılardan bir an önce kurtularak 
huzura kavuşmayı beklemektedir. Yıllardır 
devam eden olağanüstü şartlar bölgenin 
kalkınmasının önündeki en büyük engel 
olmuştur. Bölgedeki insanlarımız, artık 
bir an önce terörün getirdiği şartların sona 
ermesini, normalleşmenin başlamasını ve  
bölgeye yatırımların artarak devam etme-
sini  bekliyor. Son beş buçuk yılda  bölgeye 
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yaptığımız yatırımlar insanlarımızın ge-
leceğe dönük umutlarını canlandırmıştır. 
Bu değişim, terör örgütünün zeminini 
kaybetmesi demektir. Yaşadıkları panik bu 
yüzdendir, yeniden kargaşa çıkararak, ye-
niden düşmanlıkları besleyerek bu olumlu 
gidişatı değiştirmek istiyorlar. 

Ödediğimiz bedel ne olursa olsun bu 
tuzağa düşmeyeceğiz, yetmiş milyon in-
sanımızın kalplerindeki umudun solma-
sına asla izin vermeyeceğiz. Yaralarımızı 
hep birlikte saracağız, terörle olduğu gibi 
umutsuzlukla da sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Bugün Türkiye’nin önüne çıkan 
bütün engellerin sebebi, bu milletin yeni-
den büyük bir medeniyet inşa etmek üzere 
yola çıkmış olmasıdır. Yıllar boyunca bu 
ülkenin istikrarsızlıklarından, zaafların-
dan, sıkıntılarından beslenenlerin yükünü 
sırtımızdan atacağız. Birbirimize inanarak, 
birbirimize güvenerek, nimeti de, külfeti 
de kardeşçe paylaşarak aydınlık yarınları-
mıza yürüyeceğiz.

Aziz vatandaşlarım...

Her vesile ile ifade ediyorum, millet olarak 
farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini iyi 
bilmek durumundayız. Birbirimizle aynı 
olmak zorunda değiliz ama bir ve beraber 
olmak zorundayız. Doğusuyla batısıyla, 
genciyle yaşlısıyla, şehirlisiyle köylüsüyle 
hepimiz Cumhuriyet çatısı altında aynı 
ideali gerçeğe dönüştürmek için çaba 
gösteriyoruz. Bu topraklar Mevlana’nın, 
Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
bilgeliğiyle bereketlenmiş topraklar. Bizim 
gönüllerimizde hoyratın da, deyişin de, 

uzun havanın da, gazelin de yankısı bir... 
Farklı inançlara, fikirlere, yaşam biçimleri-
ne sahip olmamız bizim birbirimize kardeş 
olmamıza engel değil, hepimiz aynı aşkla 
ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza bağlı-
yız. Varsa mesafeler ortadan kaldırmak, 
varsa uzaklıklar gidermek bizim görevi-
miz.

Birbirimizi daha iyi anlamak, daha iyi bil-
mek için  her vesileyi bir fırsat biliyoruz. 
Sevinçlerimizi, kederlerimizi, özel bildiği-
miz zamanları paylaşmak durumundayız. 
Muharrem ayı vesilesiyle bu sene bir ilki 
gerçekleştirerek Alevi kardeşlerimizle  bir 
iftar sofrasının etrafında buluştuk, matem 
günümüzde “Gelin Canlar Bir Olalım” çağ-
rısına icabet etmiş olduk. Bir kere daha 
farkına vardık ki, bu ülkenin bütün canla-
rının hamuru birdir, mayası birdir, gönlü 
birdir. İnşallah böyle nice vesilelerle  aynı 
gönül ikliminde buluşmanın bundan son-
ra da arayışı içinde olacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamı 
bizim en büyük kazancımız, en değerli 
kazanımımızdır. Bugün yetmiş milyon 
insanımız ortak bir ideale inanmakta, 
bu ideali gerçeğe dönüştürmek için gay-
ret göstermektedir. Çok iyi biliyoruz ki, 
bir olarak, beraber olarak, ülkemize ve 
Cumhuriyet değerlerimize bağlı kalarak 
atacağımız adımlar bizi aydınlık yarınlara 
götürecektir. Biliyoruz ki, kazanmak için 
sadece birbirimize ihtiyacımız var. Birbi-
rimizi dinleyerek, birbirimizi anlamaya 
çalışarak her zorluğun üstesinden gelebi-
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lir, her meselemize akılcı çözümler bula-
biliriz. Türkiye’nin yıllar yılı tabu olarak 
görüldüğü için konuşulmamış meseleleri 
var. Bu meseleleri aklıselimle aşmak, top-
lumsal zeminde en geniş mutabakatı sağla-
yarak bu düğümleri çözmek, bu sorunları 
arkamızda bırakarak Türkiye’nin günde-
minden düşürmek mümkün. Demokrasi 
ve hukuk düzenimiz içinde her problemin 
bir çözümü var, yeter ki bu çözümü önyar-
gısız bir biçimde arayalım.

Türkiye bir vehimler ve korkular ülke-
si olmasın, bir özgürlükler ve idealler 
ülkesi olsun, istiyoruz. Bütün insanları-
mız anayasal meşruiyet sınırları içinde 
kendilerini, fikirlerini ifade etsinler,  eği-
tim-öğretime, ekonomik ve sosyal hayata 
dahil olsunlar, istiyoruz. Bilim ve fikir 
insanlarımızın önünü açalım, müteşeb-
bislerimizin önünü açalım, huzursuzluk 
ve gerilimleri ortadan kaldıralım ki, 
milletçe hep birlikte kazanalım, diyoruz. 
Türkiye son beş yılda toplumsal huzur 
ve istikrarı demokrasiyle yakalamıştır. 
Siyasetin ülke meselelerine getirdiği 
çözümler üzerimizdeki kara bulutların 
dağılıp gitmesini temin etmiştir. Kendi 
vatandaşlarını tehdit olarak gören bir 
devlet ilerleyemez. Korku senaryolarının 
yoğunlaştığı, demokrasinin kesintiye uğ-
radığı, özgürlüklerin kısıtlandığı dönem-
lerin ardından daima büyük sıkıntılar, 
krizler gelmiştir. İşte bu yüzden bugün 
toplumsal huzur ve istikrarımızı en de-
ğerli kazancımız sayıyoruz. Bu yüzden 
demokrasi ve adaleti kalkınmamızın te-
meli sayıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Hiç kimsenin bu ülkenin insanları arasına 
nifak tohumları ekmesine izin vermeyece-
ğiz. Hiç kimsenin bu ülkenin vatandaşları 
arasında bir ayrım yapmasına, kimini yü-
celtirken kimini ötekileştirmesine müsa-
ade etmeyeceğiz. Birbirimizin hakkına, 
hukukuna, yaşam biçimine sonuna kadar 
saygı göstereceğiz. Birbirimizin kaygıları-
nı, endişelerini anlayacağız ki, milletimi-
zin hiç bir ferdi kendini dışlanmış ya da 
baskı altında hissetmesin. Yetmiş milyon 
insanımızın her birinin hakkını, hukuku-
nu en az kendi hak ve hukukumuz kadar 
aziz bileceğiz. Devletin bütün vatandaşları-
na aynı mesafede durmasına azami dikkat 
ve hassasiyeti göstereceğiz. Bu ülkeye dai-
ma demokrasinin en yüksek standartlarını 
layık göreceğiz ve bunu asla tartışmayaca-
ğız. Özgürlüklerin en geniş manada yaşan-
dığı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olarak her günü bir öncekinden 
daha ileride tamamlamak için çalışmak 
zorundayız. Zira kaybedecek vaktimiz yok, 
yapacak çok işimiz var.

Değerli vatandaşlarım...

Toplumsal barış Türkiye için ne kadar 
önemliyse, toplumlararası barış da dünya 
için o kadar önemli. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana Türkiye’yi  dünya barışı-
nın en güçlü savunucularından biri haline 
getirmek için çaba gösterdik. İnsanlığın 
geleceği için farklı inanç ve kültürlerin, 
farklı medeniyetlerin her geçen gün bir-
birinden uzaklaştığı değil, yakınlaştığı bir 
dünyaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek. 
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Bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan 
çatışmaların, hepimizi üzen acı ve gözyaşı 
tablolarının temelinde önyargılar var. Bu 
önyargıları bertaraf etmek, medeniyetleri 
ve toplumları birbirine yakınlaştırmak 
için çaba göstermek her insanın, ama 
özellikle de ülkeleri yönetenlerin öncelikli 
sorumluluğudur. Bu gerçekten hareketle 
bildiğiniz gibi 2005 yılında o zamanın BM 
Genel Sekreteri sayın Kofi Annan’ın hima-
yesinde, İspanya Başbakanı Sayın Zapatero 
ile birlikte Medeniyetler İttifakı Projesi’ni 
başlattık.

Geçen zaman zarfında bu girişim dünyada 
önemli yankı bulmuş, hedefi doğrultu-
sunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. 
Ocak ayı içinde Medeniyetler İttifakı 1. 
Forumu’nu İspanya’da gerçekleştirme 
imkânı bulduk. İttifak’ın Dostluk Gru-
bu’ndaki 80 ülke ve uluslararası örgütten 
350 konuğun katıldığı bu forum, Medeni-
yetler İttifakı projemiz’in önemli bir aşa-
masını teşkil etmiştir. Dünya meselelerinin 
enine boyuna konuşulduğu bu zirvede, 
Türkiye’nin uluslararası barışın tesisi ve 
teröre karşı işbirliği konusundaki görüşle-
rini de ayrıntılarıyla ifade ettik.

Farklı  inanç ve kültürü yüzlerce yıldır 
bir arada barış içinde yaşatan medeniyet 
birikimimizin küresel barış  için ne kadar 
büyük bir  ilham kaynağı olduğu, memnu-
niyetle söylüyorum, şimdi daha iyi anla-
şılmaya başlamıştır. Bugün dünyanın pek 
çok yerinde yükselen savaş ateşlerini sön-
dürmenin, acıları dindirmenin yolu inanı-
yorum ki medeniyetleri buluşturan böyle 
barışçı adımların sıklaşmasından geçiyor. 

Dünyayı savaş ve nefret kültürüne terk et-
memek, insanlığın binlerce yıl boyunca bi-
riktirdiği temel insani değerleri, güç savaş-
larına kurban etmemek için inanıyorum 
ki Medeniyetler İttifakı Projesi önemli bir 
fırsat olmuştur. Farklı inanç ve kültürlerin 
mirasını insanlığın ortak zenginliği haline 
getirme uğrunda sürdürdüğümüz bu çalış-
maların dünyada her geçen gün daha fazla 
taraftar bulacağına inanıyorum.

21. yüzyılın en önemli küresel barış  pro-
jesinin Türkiye’nin öncülüğü ve eş baş-
kanlığı altında yürütülüyor olmasını da 
ülkem adına bir gurur vesilesi sayıyorum. 
İspanya ziyaretimiz zaten çok iyi bir seyir 
izleyen ikili ilişkilerimiz açısından da son 
derece yararlı oldu. Gerek değerli dostum 
Başbakan Zapatero ve heyetiyle, gerekse 
İspanya Kralı ve Senato Başkanı’yla gö-
rüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizi, eko-
nomik işbirliğimizi daha da geliştirmenin 
imkanları üzerinde durduk. Madrid’de 
toplanan Türk ve İspanyol işadamlarına 
hitap ederek karşılıklı yatırım ve işbirliği 
imkanlarını anlatma fırsatımız oldu.  AB 
üyeliğimize başından beri açık destek ve-
ren İspanya’yla yakın dayanışmamız, ina-
nıyorum ki, karşılıklı çıkarlarımız kadar 
küresel barış ve refaha da önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Değerli vatandaşlarım...

Geçmişte sıkıntılı dönemler yaşadığımız 
komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde 
son yıllarda büyük bir iyileşme yaşanıyor. 
Birbirine komşu olmanın ötesinde, kül-
türel ve tarihi yakınlıklara da sahip olan 
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iki ülkeye yakışan da budur. Hükümet 
olarak göreve geldiğimiz günden bu yana 
Yunanistan ile ilişkilerimize büyük önem 
veriyor, Yunan hükümetleriyle yakın 
diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Ocak ayı 
içinde Yunanistan Başbakanı Sayın Kostas 
Karamanlis’in Türkiye’ye yaptığı tarihi zi-
yaret iki ülke arasında gelişen iyi ilişkilerin 
yeni bir nişanesi olmuştur.

Buna uygun olarak, 49 yıl aradan sonra ül-
kemize resmi ziyarette bulunan ilk Yunan 
Başbakanı olan Sayın Karamanlis ve bera-
berindeki heyeti ülkemizde en iyi şekilde 
ağırlamaya çalıştık. Bu ziyaret, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki  ilişkilerin daha da 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sayın Ka-
ramanlis ile birlikte,  İstanbul’da toplanan 
Türk-Yunan İş Konseyi’ne katılarak işa-
damlarımıza hitap etme imkanı da bulduk. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve 
ticari boyutuyla ele alındığı bu Konsey’in 
her iki ülke için de hayırlı neticeler doğu-
racağını ümit ediyoruz. Yunanistan ile son 
dönemde gerçekleştirdiğimiz ortak pro-
jeler, yeni projelerle  devam edecektir. Bu 
projeleri iki ülke arasında bir dostluk ve 
barış köprüsü olarak görüyorum. Biliyor-
sunuz geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a 
uzanan doğalgaz hattının açılışını yaparak 
bu  açılımı taçlandırmıştık. İnanıyorum 
ki hayata geçirilen her yeni projeyle bir-
likte iki ülke arasında geçmişte yaşanan 
gerilimler unutulacak, tarihe dostluk ve 
barışla güzelleşen yeni sayfalar açılacaktır.

Önümüzde henüz halletmemiz gereken 
önemli sorunlar olduğu muhakkak. Ege ih-
tilafları, Kıbrıs meselesi, azınlık sorunları 

birlikte üzerinde çalışmamız gereken so-
runların başında yer alıyor. Ancak bililyo-
ruz ki, bu sorunların çözümü, zorlukların 
tekrar tekrar vurgulanmasından değil, di-
yalog ve müzakere kanallarının açık tutul-
masından geçmektedir. Görüşmelerimizde 
Yunanistan’daki kardeşlerimiz Batı Trakya 
Türkleri’nin sorunlarından Türkiye’deki 
Rum Ortodoks vatandaşlarımıza kadar her 
meseleyi yapıcı bir yaklaşımla değerlendir-
dik. Sonuçta ihtilaflarımızın çözümü için 
yakaladığımız bu müzakere zeminini ko-
ruyarak birlikte çalışma konusunda siyasi 
iradelerimizi karşılıklı olarak bir kez daha 
teyid ettik. İnanıyorum ki bu süreç, ülkele-
rimiz ve milletlerimizin yararına olumlu 
sonuçlar doğuracaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Sorunlarından arınmış güçlü bir Türkiye, 
hem bölgesi için, hem dünya için barış 
ihtimalini güçlendiren en önemli faktör-
dür. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü bir 
Türkiye’ye giden yol, istikrarını koruyan, 
her geçen gün daha ileri hedefleri kovala-
yan bir ekonomiden geçiyor. Bu bakımdan 
Türkiye’nin son beş yılı aşkın zaman için-
de yakaladığı büyüme trendini korumak 
noktasında büyük bir dikkat ve hassasiyet 
gösteriyoruz. Yeni bir yıla yeni umutlar 
ve büyük hedeflerle başlarken, bir önce-
ki yılın muhasebesini yapmayı da ihmal 
etmiyoruz. Bir ekonominin doğru yolda 
olup olmadığına bakmak için elimizdeki 
en önemli gösterge bütçe gerçekleşme-
leridir. Hamdolsun ki göreve geldiğimiz 
2002 yılından bu yana koyduğumuz bütçe 
hedeflerinde beklentilerin ötesinde isabet 
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kaydederek daima alnımızın akıyla çık-
tık. 2007 yılı bütçesi gerçekleşmeleri de 
Türkiye’nin doğru yolda, doğru istikamette 
ilerlemekte olduğunu teyid eder nitelikte-
dir. Bu sonuçlar aynı zamanda hükümeti-
mizin mali disiplin konusunda ne kadar 
ciddi ve kararlı olduğunu da açıkça ortaya 
koymaktadır.

2007 başında bütçe açığı 16.8 milyar YTL 
olarak öngörülmüşken, gerçekleşen bütçe 
açığı sadece 13.9 milyar YTL olmuştur. 
Böylece hükümet olarak uyguladığımız be-
şinci bütçede de hedefin altında bir bütçe 
açığı gerçekleşmesi sağlanmış oluyor. Bu 
başarı sevindirici bir gelişmedir, bir an-
lamda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin 
sağlamasını yapma imkanı bulduğumuz 
bir gelişmedir. Diğer bütçe gerçekleşmeleri 
de bu başarı tablosunu desteklemektedir. 
2007 yılı başında bütçe açığının GSMH’ye 
oranının yüzde 2.7 olması öngörülmüş 
iken, bu oran da yüzde 2.1 seviyesinde 
kalmıştır. 2002 yılında bu oranın yüzde 
14.6 olduğunu hatırlarsak, Türkiye’nin 
ekonomik iyileşmesinin ne kadar sağlam 
temeller üzerinde seyrettiği daha iyi anla-
şılabilir.

Türkiye 2005 yılından bu yana bütçe 
açıklarının Gayri Safi Yurt içi Hasılaya 
oranı bakımından Maastricht kriterleri-
ne uyumlu hale gelmiş örnek bir ülkedir. 
İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı 
ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz ve 
kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz, 
buna büyük önem veriyoruz. Yine hü-
kümetimizin mali disipline verdiği bü-
yük önemin olumlu sonuçlarından biri 

olarak faiz giderlerinin Gayrı Safi Milli 
Hasıla’ya oranında da hızlı bir düşüş 
trendi yaşanmaktadır. 2002 yılında yüz-
de 18.8 seviyesinde olan bu oran, 2007 
yılı sonu itibariyle yüzde 7.5 seviyesine 
kadar düşmüştür. 2002 yılında vergi 
gelirlerimizin yüzde 85.9’u faiz ödemele-
rine giderken, faiz giderlerindeki düşüş 
ve vergi tahsilatındaki artış sayesinde 
2007 yılında bu oranı yüzde 31.9 sevi-
yesine kadar çekmiş bulunuyoruz. Bu 
fark önemli bir farktır, Türkiye artık ver-
gi gelirlerini neredeyse bütünüyle faiz 
ödemelerine kaptıran bir ülke olmaktan 
çıkmıştır.

Ekonomimizin doğru istikamette kararlı 
bir biçimde ilerlediğine işaret eden bir 
başka önemli gösterge de ihracatımızda-
ki artıştır. 2007 başında yıllık ihracatı-
mızı 100 milyar dolar olarak öngörmüş-
ken, yıl sonunda bu miktar 106 milyar 
dolara ulaşmıştır. Enflasyon, geçtiğimiz 
2 yıl içinde olduğu gibi, 2007 yılında 
da tek haneli oranlarda kalmıştır. Ülke 
genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle 
hedefimizde bir miktar sapma olsa da, 
enf lasyonu belirlediğimiz noktaya çek-
me konusundaki kararlılığımız taviz 
verilmeksizin devam edecektir. Türkiye 
ekonomisi bu dönemde tam 23 çeyrek 
üst üste büyüme başarısı göstermiştir. 
Dikkat ediniz, bu oranda bir süreklilik, 
tarihimizde ilk kez yaşanmaktadır. Tür-
kiye, kısa süre içinde gösterdiği büyük 
performansla, bugün dünyanın 17’inci, 
Avrupa’nın ise 6’ıncı büyük ekonomisi 
olma başarısını göstermiştir.
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Değerli vatandaşlarım... 

Türkiye ekonomisi, son 5 yılda gerçekleş-
tirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde, 
geçmişin hiç bir dönemiyle kıyaslana-
mayacak ölçüde güçlü bir yapıya kavuş-
muştur. Finansal sektörde, mali sektörde, 
sosyal güvenlik sisteminde ve daha bir 
çok alanda gerçekleştirdiğimiz reformlar, 
ekonomimizdeki kara delikleri kapatmış, 
belirsizlikleri yok etmiş ve kırılganlığı 
önemli ölçüde azaltmıştır. Memnuniyetle 
görüyoruz ki, geçmişte en küçük bir küre-
sel dalgalanma karşısında büyük sarsıntı 
yaşayan Türkiye ekonomisi, bugün her 
türlü dalgalanmayı, şoku, en az etkiyle 
atlatma başarısını gösterebilmektedir. Hü-
kümet olarak dünyada yaşanan gelişmeleri 
an be an takip ediyor, gerektiği zaman ted-
birlerimizi büyük bir kararlılıkla alıyoruz.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2008 
yılında da Türkiye’nin ekonomik kalkın-
ması hız kaybetmeden devam edecektir, 
bundan asla şüpheniz olmasın. 2008 yılı, 
inanıyorum ki Türkiye için gelecekte mut-
lulukla hatırlanacak bir dönüm noktası 
olacaktır. Bu umutla sözlerime son veriyor, 
sizlere mutlu, sağlıklı, hayırlı yarınlar dili-
yorum. Kalın sağlıcakla...
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Uluslararası kuruluşların değerli temsilci-
leri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Türk Patent Enstitüsü’nce 
ikincisi gerçekleştirilen bu anlamlı ödül 
töreninde sizlerle birlikte olmaktan mem-
nuniyet duyuyorum. Marka, patent ve 
endüstriyel tasarım kategorilerinde ödül 
alan bütün kişi ve kurumlarımızı da kut-
luyorum. Kendi alanlarında ürettikleri 
katma değerle Türkiye’yi zenginleştiren 
üretken beyinlerimize teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Şüphesiz ki, ister büyük olsun ister küçük 
olsun, elde edilen başarılar neticesinde 
takdir edilmeyi beklemek insanın tabiatın-
da vardır. Atalarımız boşuna söylememiş-
ler “Marifet iltifata tabidir” diye. Yeni ve 
daha büyük başarılar için takdir edilmek, 
teşvik edilmek ve ödüllendirilmek motive 
edici bir unsurdur. Marifet iltifata tabidir; 
ama iltifat ederken marifeti de korumayı 
ihmal etmemeliyiz. Bunun için, marka ve 
tasarım sahiplerimizin bilgiyle, dikkatle ve 

emekle ürettikleri yeniliklerin korunması-
na, sınai mülkiyet haklarına büyük önem 
veriyoruz. Her şeyden önce bu, İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nde ifadesini 
bulan temel bir insan hakkıdır. Hakkı ve 
hukuku korumak, adaletle kalkınmanın 
temelidir.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, bir 
yandan sınai mülkiyete ilişkin hakların 
daha bir dikkatle gözetilmesini, diğer yan-
dan da farklılık ve yeniliklerin teşvikini 
zorunlu kılıyor. Son dönemde her konuda 
Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırar-
ken, yeni buluşlar, özgün tasarımlar, güçlü 
markalar ile bu alanda da büyük bir atılım 
içine girdik. Bu, Türkiye’nin kalkınma ve 
güçlenme sürecinin sağlam temeller üze-
rinde devam etmesini sağlayacak, önemli 
bir gelişmedir. Esasen, günümüzde eko-
nomik değer, sanayi toplumundan farklı 
olarak, fiziki varlıklardan çok fikrî serma-
ye ile ifade ediliyor. Bu da patent, marka 
ve tasarımları kapsayan sınai mülkiyet 
haklarını, ülkelerin fikri hazineleri haline 

Türk Patent Enstitüsü Ödül 
Töreni

Ankara | 14 Şubat 2008
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getiriyor. Öyle ki, artık sınai mülkiyet hak-
ları, uluslararası ilişkilerin temel unsurla-
rından biri haline gelmiştir.

Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel ve 
geniş ilişkiler ağı, bu konuda da bize bü-
yük fırsatlar sunuyor. Önemli olan marka 
üretimine odaklanmak, uluslararası reka-
bette bir adım öne geçebilecek markaları 
üretebilmektir. Markalaşma günümüzde 
her alanda büyük önem taşıyor. Turizmde, 
ticarette, sanayide, kültür-sanatta mar-
kalaşabildiğimiz, yeni ve cazip markalar 
üretebildiğimiz oranda rekabet gücümüz 
de artabilir.

Değerli katılımcılar...

Günümüzde dünyada söz sahibi olmanın 
en önemli yollarından biri Ar-Ge ve inno-
vasyondur. Başkalarının ürettiği bilgiyi, 
geliştirdiği bilim ve teknolojiyi kullanarak 
ancak bilgi tüketicisi bir toplum olunabilir. 
Bu yüzden Ar-Ge çalışmalarını destekle-
meyi hükümet politikası haline getirdik. 
Araştırma projelerine Cumhuriyet tarihi-
mizin en büyük kaynağını ayırdık.

Ülkemizde 2002 yılında Gayri Safi Milli 
Hasıla’nın binde 6’sı Ar-Ge’ye ayrılırken, bu 
oran yüzde 1’e yükseldi. Hedefimiz, Ar-Ge 
harcamalarının GayriSafi Milli Hasıla’ya 
oranını 2013 yılında yüzde 2’ye çıkarmak-
tır. Gayri Safi Milli Hasılamız’ın 2013 yılın-
da 800 milyar dolar olması öngörüldüğü 
dikkate alınırsa, 16 milyar dolarlık Ar-Ge 
yatırımı yapılacağı düşünülebilir. Sonuçla-
rını gelecekte alacağımız bu yatırımlar, ba-
zen bire on, bazen bire kırk, bazen de çok 

daha fazla kazandırır. Ama mutlaka kazan-
dırır. Yine bu dönemde kamunun yanı sıra 
özel sektör de Ar-Ge’ye daha fazla kaynak 
ayırmaya başladı. Meclis’te görüşülmekte 
olan “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun” ile özel sektörün bu 
alandaki çalışmalarının önünü açıyoruz. 
Araştırmacı sayısında 2010 yılı hedefi olan 
40 bin sayısını, geçtiğimiz yıllarda zaten 
çoktan geride bıraktık. Bu kanunun uygu-
lanmaya başlanmasıyla, söz konusu alanda 
yepyeni bir dönem başlayacaktır. Bizim, 
hükümete geldikten sonra yaptığımız tüm 
bu çalışmalar stratejik bir tercihti. Bu terci-
hin ne kadar isabetli olduğunu, bugün hep 
birlikte yaşıyor ve görüyoruz. 

Değerli katılımcılar...

Ar-Ge ve innovasyon yoluyla elde edilen 
yenilikler büyük emek ve masraf lar ge-
rektiriyor. Fikri ve ekonomik maliyeti bu 
denli yüksek değerleri, ancak patent ile, 
sınai mülkiyet ile koruyabiliriz. Hükümet 
olarak, patent, marka, tasarım gibi sınai 
mülkiyet haklarına özel önem veriyoruz. 
Bu çerçevede, Türk Patent Enstitüsü’nü 
yeniden yapılandırdık. Sınai mülkiyet ala-
nında tanıtım ve bilinçlendirme çalışmala-
rı başlattık. 

Artık her platformda sınai mülkiyet hak-
ları konuşuluyor, hatta televizyonlarda 
bununla ilgili yarışmalar düzenleniyor. 
Türk Patent Enstitüsü ile pek çok kuru-
mumuz, sivil toplum kuruluşları bir araya 
geliyor, elbirliği ile Türk Sınai Mülkiyet 
Sistemi’nin gelişmesi için örnek uygula-
malar geliştiriyor. Bunlardan biri de Türk 
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Patent Enstitüsü ile TÜBİTAK arasında, 
patent başvurularının desteklenmesi ko-
nusunda gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 
bu sistem başarı ile işliyor. Benzer işbirlik-
lerinin çoğalacağına inanıyorum. 

Memnuniyetle ifade ediyorum ki, artık 
bu alanda ülkemizin potansiyeli harekete 
geçmiştir. Geçtiğimiz yıl, 72 bin civarında 
marka başvurusuyla Avrupa’da ilk üç ülke 
arasında yer aldık. Sanayicimiz ve işadam-
larımız, artık başkaları için fason çalışmak 
yerine, kendi markaları ile dünyaya açılı-
yor. Tasarım başvurularında, Avrupa’da 
ilk üçteyiz. Artık, tasarımcılarımız tasarım 
nobellerini alıyor. Patent artışlarında dün-
ya ortalaması yüzde 5’in altında iken son 
beş yılda ülkemizde artış oranı önce yüzde 
50’ye ve nihayet yüzde 80’lere ulaştı. Bu da 
bir dünya rekorudur. Patentteki oransal ar-
tış, mutlak sayılarımızı da yukarı çekiyor. 
Başvuru sayılarındaki artış, Ar-Ge alanın-
da yaptığımız yatırımların ve verdiğimiz 
desteklerin ne kadar isabetli olduğunu 
gösteriyor. 

Hükümet ve sivil taraflar olarak, elbirli-
ğiyle daha da ileri seviyelere ulaşmanın 
gayreti içerisinde olmalıyız. Hükümet 
olarak, Eylem Planımız’da da yer aldığı 
üzere, ülkemizdeki hukuki ve idari altyapı-
yı güçlendirecek projeleri bu yıl içerisinde 
gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede, tüm sı-
nai mülkiyet mevzuatını revize ediyoruz, 
mevcut Kanun Hükmünde Kararnameleri 
kanuna dönüştürüyoruz. Ayrıca, yürüttü-
ğü çalışmaların devamlılığını sağlamak 
için Türk Patent Enstitüsü’nün kurumsal 
yapısını daha da güçlendireceğiz. Başvuru 

sayılarının artması kadar, patentli buluşla-
rın ticarileştirilmesine de önem veriyoruz. 
Bunun için Patent Değerlendirme Ajansı 
kuruyoruz. Ajans, patent sahipleriyle sana-
yiciyi bir araya getirerek, buluşların eko-
nomiye kazandırılmasını sağlayacak. Sınai 
mülkiyet haklarının değerlemesini ve bu 
hakların ekonomik karşılığını da yine bu 
ajans belirleyecek. Böylece, işletmeler bu 
haklarını teminat gösterip kredi kullana-
bilecekler. Bu proje ile sınai mülkiyet sis-
temimizin önemli bir eksiği tamamlanmış 
olacak.

Bu projelerimizin yanı sıra, 60. Hükümet 
Eylem Planı’nda yer aldığı üzere; marka-
laşmanın temel unsuru olan tasarımlar ko-
nusunda politika ve stratejiler belirleyecek 
Tasarım Konseyi oluşturulacak. Fikri ve 
sınai mülkiyet haklarıyla ilgili kurumla-
rımız arasında koordinasyonu sağlayacak 
bir kurul kurulacak. KOBİ’lerimizin inno-
vasyon kapasitesini geliştirmeyi amaçla-
yan Hezarfen Projesi yaygınlaştırılacak. 
Üniversitelerimizde üretilen bilgiyi sana-
yiye kazandıracak ve patentlerden ağırlıklı 
olarak yararlanılacak Teknoloji Transfer 
Ofisleri kurulacak. Akademik yükselmede 
patentin etkisini artıran yeni bir model 
oluşturulacak. 

Değerli katılımcılar…

Gördüğünüz gibi, daha yapılacak çok 
işimiz var. Ama ne yapacağımızı, nasıl 
yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Dünyayla 
rekabet edebilen, bilim ve teknoloji alanın-
da da kendi ayakları üzerinde durabilen 
bir Türkiye için, sınai mülkiyet alanında 
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yapılan çalışmalara destek olmaya devam 
edeceğiz. İmkan ve kaynaklarımızı en iyi, 
en verimli şekilde kullanarak, sizlerle bir-
likte, Türkiye’yi çok daha ileri noktalara 
taşımakta kararlıyız. Üreten, geliştiren 
değerlerimiz hep başımızın tacı olacak. 
Ödüle layık görülen marka, patent ve en-
düstriyel tasarım sahibi kişi ve kuruluşları 
bir kere daha tebrik ediyor, başarılarının 
artarak devamını diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Aylık buluşma-
mızın başında sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum.

Hepinizin yakından izlediği gibi önemli 
bir süreçten geçiyoruz. Bu hassas günlerde 
inanıyorum ki, millet olarak kalplerimiz 
mehmetçikle birlikte atıyor. Bu milletin 
kahraman evlatları, ağır kış şartlarında, 
zor bir coğrafyada birlik ve bütünlüğümüz 
için adeta şehadete koşuyor. Aziz milletim 
adına onları selamlıyorum; her birini o 
pak alınlarından tek tek öpüyorum. On-
lar, Trabzondan, Bingöl’den, Ankara’dan, 
Diyarbakır’dan, istanbul’dan, Edirne’den 
Gaziantep’ten velhasıl vatanın dört bir ya-
nından kalkıp aynı ulvi gaye için yanyana, 
omuz omuza durmaya geldiler. Bu duruş, 
kalplerimizin ve ruhlarımızın nasıl sarsıl-
maz bir bağla birbirine bağlı olduğunu bir 
kez daha ortaya koymuştur. 70 milyonluk 
büyük bir ülkeyiz, tarihte derinliği olan 
bir milletiz. Düşüncelerimiz, etnik köken-
lerimiz, yaşam biçimlerimiz farklılıklar 
gösterebilir. Meselelerimizi tartışabiliriz, 
birbirimizden farklı siyasi tercihlerimiz 
de olabilir. Zaman zaman birbirimizi ye-
terince anlamadığımızı, hatta haksızlığa 

uğradığımızı da düşünebiliriz. Ama en 
umutsuz anlarımızda dahi akıldan çıkar-
mamamız gereken yalın bir gerçek var. 

Biz, tarihin en zor zamanlarında, büyük 
acıları birlikte göğüslemeyi bilmiş, birlikte 
varolma mücadelesi vermiş, kardeş olmuş, 
kederde de sevinçte de kader birliği etmiş 
bir milletiz. Bu zor günlerde gelin bir kez 
daha yüreklerimizi birleştirelim; çünkü 
yürek yakan acılar kapımızı çaldığında 
birbirimizden başka sarılacak kimsemiz 
yok. Diyorum ki, bizi birbirimizden daha 
iyi anlayan olmaz. Onun için ihtiyaç duy-
duğumuzda aradığımız teselliyi yine birbi-
rimizde bulacağımızı bilelim. Milletimizin 
birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğine kastedenlere de 
bugünlerde özellikle bir kez daha seslen-
mek istiyorum. Terörün hiç bir gerekçesi 
ve mazereti olamaz. Terörle hiç bir yere 
varmak da mümkün değildir. Bu yolla hiç 
bir şey elde edemediniz, edemeyeceksiniz. 
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 
Temel hak ve özgürlükleri esas alan de-
mokrasimiz gelişmiştir; herkesin kendini 
ifade etme imkanı vardır; annelerinize, 
babalarınıza, kardeşlerinize daha fazla acı 

Ulusa Sesleniş

Ankara | Şubat 2008
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yaşatmadan girdiğiniz bu yanlış yoldan 
dönün. Türkiye’de, hepimiz için, hepimize 
yetecek kadar hukuk ve demokrasi var. 

Değerli vatandaşlarım…

Terör, özgürlüğün düşmanıdır. Terör, 
ekonomik gelişmenin, huzur ve refahın 
düşmanıdır. Adeta bir yarasa gibi terör de, 
aydınlıkta yaşayamaz, karanlığı sever, şe-
hirlerimiz gelişmesin, insanlarımız huzur 
ve rahat yüzü görmesin ister. Onun için te-
rörle var olanlar, kurdukları kanlı düzenin 
devamı adına demokratik özgürlük orta-
mını, ekonomik ve sosyal gelişme ortamını 
her fırsatta sabote etmeye çalışmıştır. Biz 
bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Türkiye 
780 bin kilometre kare toprağıyla, bütün 
bölgeleriyle, 70 milyon insanıyla bir bütün 
olarak gelişecek, kalkınacak, özgürleşecek. 
Zaman akıl ve sağduyuyla hareket etme 
zamanıdır. Bölücü terör örgütünün hedefi, 
birlik ve beraberliğimizi bozmaktır. Teröre 
verilecek en güzel cevap da birlik ve bera-
berliğimizi güçlendirerek yekvücut olmak-
tır. Bunu bozacak hamasi, dışlayıcı, ayrıştı-
rıcı söylemlerden kaçınmak hepimizin en 
öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Bizi tek 
bir millet yapan ortak değerlerimizi hep 
birlikte yüceltmeliyiz.

Millet kavramını biz, ırk, kan ve kabile 
bağlarının üzerinde bir yüksek ideal ve 
hedef birliği, bir ortak yaşama iradesi 
olarak görüyoruz. Anayasamızdaki mil-
let tanımı da, ırk ya da kan esasına göre 
değil, vatandaşlık temelinde bizi birbiri-
mize bağlamaktadır. Bu ülkenin bütün 
vatandaşları, tek millet, tek bayrak, tek 

vatan, tek devlet ortak paydasında bir-
leşmiştir. Millet kavramının içini bizim 
tarihte yüzlerce yıllık derinliği olan kader 
birliğimiz doldurmuştur. Bu bağı mu-
hakkak ve özenle korumak zorundayız. 
Bizim insanımız, en zor şartlarda bile 
milletine, devletine, ülkesine, Cumhuriyet 
değerlerine sadakatini ortaya koymuştur. 
Tekrar tekrar söylüyorum, bizim dilimiz 
düşmanlık dili değil, kardeşlik dilidir. 
Bizim felsefemiz “yaratılanı yaratandan 
ötürü sevme” anlayışıdır. Eğer terör be-
lasından kurtulacaksak bu, demokratik 
siyaseti çare kapısı olarak, hak arama 
kapısı olarak açık tutmakla mümkündür, 
buna inanıyoruz. Herkes kendini özgürce, 
anayasal düzen içinde, meşru yollarla, de-
mokratik zeminlerde ifade edebilmelidir, 
edebilmektedir de.

Demokrasimiz her türlü farklılığı, hukuki 
zeminde kalmak kaydıyla her türlü siyasi 
görüşü içinde tutabilecek olgunluğa eriş-
miştir. Kaldı ki, terörden en büyük zararı, 
yine istismar etmeye çalıştığı Güneydoğu 
Anadolu bölgemizde yaşayan insanları-
mız görmüştür. Şehirlerimizin mamur 
hale gelmesi, yatırımların ve teşviklerin 
bölgeye gitmesi, üretim ve istihdam ka-
pılarının açılması yıllarca engellenmiştir. 
Bir kez daha söylüyorum, terör örgütü 
hiçbir vatandaşımızın temsilcisi olmamış-
tır, olamaz. Herkes bilmelidir ki, terör ve 
şiddet demokrasiyle bağdaşmaz. Bu sü-
reçte herkesin sorumlu ve duyarlı hareket 
etmesi kadar, cesaret ve kararlılıkla teröre 
karşı demokrasiden yana duruşunu da 
ortaya koymasını bekliyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım…

Hükümetimizin verdiği yetki çerçevesinde 
silahlı kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde-
ki terör örgütü hedeflerine yönelik hava 
destekli bir kara harekatını başarıyla icra 
etmektedir. Bu harekatın hedefinin, amacı-
nın, kapsam ve sınırlarının belli olduğunu 
açıkça ifade ettik. Teröre karşı verdiğimiz 
bu mücadelede, ABD ve Irak yönetimleri 
başta olmak üzere dost ve müttefikleri-
mizle, uluslararası toplumla birlikte çalış-
maya devam edeceğiz. Bu çerçevede kara 
harekatı başlarken Irak Başbakanı Sayın 
Maliki’yi arayarak amacımız ve hedefimiz 
hakkında bilgi verdim. Daha sonra ABD 
Başkanı Sayın Bush’la konuştum. Kuzey 
Irak’taki yerel yönetimle de gereken temas-
ları gerçekleştirdik. Temaslarımız devam 
ediyor. Hava harekatlarının tamamlayıcısı 
olarak gelişen bu kara harekatı, askeri ihti-
yaçtan kaynaklanmıştır. Terör örgütünün 
ülkemize yönelik saldırılarında kullandığı 
kamplar, barınaklar, sığınaklar, silah-mü-
himmat depoları, alt yapı imkanları ve 
mensupları hedef alınmıştır. Genelkurmay 
Başkanlığımız’ın değerlendirmelerine 
göre bugüne kadarki safhada önemli başa-
rılar sağlanmış, hedefler büyük ölçüde te-
mizlenmiştir. Harekat, kararlılıkla devam 
etmektedir.

Silahlı kuvvetlerimiz, icra edilen harekat-
tan dost ve kardeş bölge halkının olumsuz 
etkilenmemesi için gereken hassasiyeti 
azami ölçüde gösteriyor, gösterecek. Ha-
rekata katılan askeri unsurlarımızın ne 
sivil yerleşim bölgeleri ne de bölge halkına 
karşı hiçbir olumsuz tavır olmamıştır, ol-

mayacaktır. Vurulan köprüler ve altyapılar, 
bölge halkının yerleşik olarak bulunma-
dığı bölgededir ve sadece terör örgütü 
tarafından kullanıldıkları için hedef alın-
mıştır. Planlanan hedeflere ulaşıldıktan 
sonra da en kısa sürede askerlerimiz geri 
dönecektir. Irak’ın toprak bütünlüğüne, 
siyasi birliğine ve egemenlik haklarına 
saygılıyız. Huzur ve istikrarını herkesten 
çok istiyoruz. Terör örgütünün oradaki 
varlığının ilişkilerimizi zehirlemesine izin 
vermemeliyiz, veremeyiz. Terör örgütü-
nün Irak’ın kuzeyindeki varlığının sona 
ermesi, sadece Türkiye’nin yararına de-
ğildir; aynı zamanda ilişkilerimizin geliş-
mesinin de önü açılacak, hem bölge halkı 
hem de Irak’ın refah ve istikrarına büyük 
katkı yapacaktır. PKK, sadece Türkiye’nin 
değil, Irak’ın da düşmanıdır ve bölgede bir 
istikrarsızlık unsurudur, tehdit kaynağıdır. 
Türkiye de, Irak da bu beladan kurtulmak 
için birlikte çalışmak zorundadır, başka 
yol yoktur. Biz başından beri Irak hüküme-
tiyle iyi ilişkilere önem veriyoruz; teröre 
karşı mücadelede de birlikte çalışmak için 
gayret gösteriyoruz.

Dost ve kardeş Irak halkına sesleniyorum; 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da zor zamanlarınızda daima Türkiye ya-
nınızda olacaktır. Biz binlerce yıldır aynı 
coğrafyada dost ve kardeş olarak beraber 
yaşadık. Bu zor günleri inşallah birlikte 
aşacak, dost ve kardeş olarak yaşamaya 
devam edeceğiz. Son MGK bildirimizde de 
yer aldığı gibi, Irak’la siyasi, ekonomik, sos-
yal, kültürel ve askeri her alanda ilişkileri-
mizi daha da geliştirmek için çalışıyoruz. 
Bu harekatın sonuçları, inanıyorum ki, 
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milletimiz, kardeş Irak halkı ve bölge barışı 
için hayırlı olacaktır. Bu mücadeleyi eşsiz 
bir inanç ve cesaretle sürdüren subayın-
dan erine bütün kahramanlarımızı tekrar 
selamlıyorum. Ölümsüzlüğe yürüyen şe-
hitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah milletimize başka acılar 
yaşatmasın.

Değerli vatandaşlarım…

Şubat ayı özellikle dış politikamız açı-
sından son derece önemli gördüğümüz 
yoğun bir trafik içinde geçti. Bu ayın ilk 
haftasında içinde bakan ve milletvekili 
arkadaşlarımızın da bulunduğu bir heyetle 
Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu 
ziyaretimiz sırasında Almanya Başbakanı 
Sayın Merkel ve diğer Alman yetkilile-
riyle başta ikili ilişkilerimiz olmak üzere, 
Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri ve 
çeşitli dünya meselelerini görüşme imkanı 
bulduk. Münih’te katıldığımız Güvenlik 
Konferansı’nda açış konuşması yaptım; 
Türkiye’nin küresel barış ve istikrara katkı-
larını anlattım. 

Halen 3 milyon civarında Türk Almanya’da 
yaşıyor. Yine 3 bin civarında Alman giri-
şimci şu anda Türkiye’de yatırım yapıyor. 
Dış ticaret hacmimizde Almanya ilk sırada. 
Ülkemizi geçen yıl ziyaret eden Alman 
turist sayısı 4 milyonu aştı. Bütün bu ger-
çekler Almanya’yı Türkiye için, Türkiye’yi 
Almanya için klasik diplomasi ilişkilerinin 
ötesine taşacak biçimde önemli kılıyor. İki 
ülke birbirini iyi tanımak, iyi anlamak, iliş-
kilerin gelişmesinde, problemlerin çözüme 
kavuşturulmasında samimi gayret içinde 

olmak mecburiyetindedir. Sayın Merkel ve 
diğer Alman yetkililerle yaptığımız görüş-
melerde bu önemli hususu özellikle vurgu-
ladık. Almanya’da yaşayan insanlarımızın 
içinde bulundukları sosyal ve ekonomik 
şartların bizim için ne kadar önemli oldu-
ğunu açık ve net olarak ifade ettik. 

Sevgili vatandaşlarım...

Köln şehrinde yaklaşık 20 bin gurbetçimiz-
le de buluşma, kucaklaşma mutluluğuna 
eriştik. Almanya’daki kardeşlerimize, hem 
kendi hayat standartlarının yükselmesi, 
hem Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki-
lere katkılarının sürmesi için yaşadıkları 
topluma entegre önemine değindim. Başta 
Almanya’dakiler olmak üzere, Avrupa’da 
yaşayan beş milyon civarındaki insanımı-
zın yaşadıkları toplum içinde aktif olma-
ları, sorumluluk üstlenmeleri son derece 
önemli. Bunun için de iyi bir eğitim alma-
ları, bulundukları ülkenin dilini layıkıyla 
öğrenmeleri, verilen imkânlardan yarar-
lanarak kendilerini çok iyi yetiştirmeleri 
gerekiyor. Bu düşüncemizi oradaki insan-
larımızla da paylaştım, yaşadıkları toplum 
içinde üstlenecekleri rollerin ne kadar 
önemli olduğu gerçeğinin altını çizdim.

Bu noktada vurguladığımız bir başka 
husus daha var; o da şudur: Avrupa’daki 
Türklerin yaşadıkları ülkeye ve topluma 
intibakları, asla öz değerlerinden, kültür 
ve geleneklerinden uzaklaşmaları anla-
mına gelmiyor, gelmemeli. Bu konuda 
Türkiye’nin hassasiyetini Alman yetkilile-
rine ve kamuoyuna da açık ve net olarak 
ifade ettim. Türkiye olarak orada yaşayan 
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insanlarımızın içinde bulundukları ülkeye 
ve topluma entegre olmaları konusunda 
bize düşeni fazlasıyla yapmakta olduğu-
muzu söyledim. Entegrasyona evet ama 
asimilasyona hayır, dedim. Asimilasyon 
bana göre bir insanlık suçudur, bunu da 
açıkça dile getirdim. Olması gereken bu-
dur, doğrusu budur, Türkiye Avrupa’da 
yaşayan insanlarının yaşadıkları topluma 
entegrasyonuna sonuna kadar evet, asimi-
lasyona ise hayır demeye devam edecektir.

Aslında daha önce de bir çok kez dile 
getirdiğimiz bu görüşlerin, Alman med-
yası ve siyaset dünyasında yol açtığı tar-
tışmaları biraz da şaşkınlıkla izliyoruz. 
Zira demokratik toplumlar, tanımları 
gereği çoğulcudur, çok sesli ve çok renk-
li olmak durumundadır. Farklı renkler, 
demokratik toplumlar için bir zafiyet 
değil, tam aksine bir zenginlik ve güç 
kaynağı olarak görülmelidir. Öyle zan-
nediyorum ki, Alman dostlarımız da en-
tegrasyonun, toplumu oluşturan bütün 
fertleri aynılaştırmak, tek tipleştirmek 
olmadığı konusunda bizimle hemfikir-
dir. 

‘Çokluk içinde birlik’ olarak ifade etti-
ğimiz çoğulculuk ilkesi, çağdaş özgür-
lükçü demokrasinin temel değerlerinin 
başında gelmektedir.  Farklı l ıkların 
olmadığı bir yerde zaten özgürlük bir 
talep ve ihtiyaç olarak ortaya çıkma-
yacaktır. Bugün eğer insanın doğuştan 
gelen temel hak ve özgürlüklerinden söz 
ediyorsak, bu bütün bir tarih boyunca 
aynılaştırılamayan doğal farklılıkları-
mızın olduğunu gösterir. Kin ve düş-

manlık sebebi sayarak farklılıklarımızı 
yok etmeye çalışmak gibi imkansız bir 
çabanın içine girmektense biz diyoruz 
ki, gelin önyargılarımızı kırıp birlikte 
yaşamayı öğrenelim. Bunun aksi, çoğul-
cu ve özgürlükçü demokrasinin kendi 
kendini inkarı olacaktır.

Meseleyi doğru bir şekilde ortaya koy-
maya çalışıyoruz ki, kültürel çatışmaya 
meydan vermeden entegrasyon hede-
finin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşmesine katkımız olsun. Biz 
bu düşüncelerimizde samimiyiz. Açık 
ve samimi olarak Almanya’daki kardeş-
lerimizin yaşadıkları topluma entegre 
olmalarını istiyoruz. Onları artık Alman 
toplumunun uyumlu ve ayrılmaz bir 
parçası olarak görmek istiyoruz. Elbette 
insanlarımız vatandaşlığını aldıkları 
ülkeye ve topluma bağlılıklarını göstere-
cektir. Bu ahlaki ve hukuki bir zorunlu-
luktur. Ancak Alman vatandaşı olmaları, 
oradaki kardeşlerimizle insani akraba-
lık bağlarımızın sona ermesi anlamına 
gelmez. Kimsenin bunu istemeye hakkı 
olmadığı gibi bundan rahatsız olmasına 
da gerek yoktur. Avrupa’da yaşayan in-
sanlarımız bulundukları ülkenin siyasi, 
hukuki, sosyal ve ekonomik her türlü 
yükümlülüklerini yerine getirecekler, o 
ülkelere bağlılıklarını ortaya koyacak-
lar, ama elbette kültürlerini, inançlarını, 
değerlerini de yaşatacaklar. Biz, Alman-
ya’daki Türkler’i, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri güçlendiren bir dostluk köprü-
sü olarak görüyoruz. Kendilerine, par-
çası oldukları topluma ve ülkelerimiz 
arasındaki iyi ilişkilere faydalı olsunlar 
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istiyoruz. Bundan başka bir beklentimiz 
ve hesabımız yoktur.

Değerli vatandaşlarım...

Almanya ziyaretimizin hemen öncesinde 
Ludwigshafen’de yaşanan ve beşi çocuk, 
dokuz insanımızın canına mal olan yangın 
faciası milletimizin her ferdini derinden 
yaralamıştır. Ziyaretimizin başında olay 
yerine giderek oradaki insanlarımızın acı-
larını paylaştık, incelemelerde bulunduk. 
Böyle acıların bir daha hiç yaşanmaması 
en büyük temennimizdir. Ancak bu elim 
hadisenin en ince ayrıntılarına kadar ince-
lenmesi, eğer kaza dışında bir suç ihtimali 
varsa gereğinin dikkatle ve hassasiyetle ya-
pılması da çok önemli. Alman makamları-
na milletimizin bu konudaki hassasiyetini 
belirterek, soruşturmanın takipçisi oldu-
ğumuzu ilettik. Alman makamlarının da 
bu gerçeğin bilincinde olduğunu, gereken 
hassasiyet içinde olayı soruşturduklarını 
görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifa-
de etmek isterim. Türkiye’den 4 kişilik bir 
uzman ekibinin de katıldığı soruşturmanın 
kesin sonuçlarının en kısa sürede kamuo-
yuna açıklanacağını umuyorum. Ne yazık 
ki, bu trajik hadiseden sonra Almanya’nın 
başka bölgelerinde de bir dizi yangın olayı 
yaşandı. Sonuçları bu kadar ağır olmasa, 
daha ucuz atlatılmış olsa da arka arkaya 
gelen bu yangınlar, bizi derinden kaygılan-
dırmaktadır. Alman makamlarının benzer 
trajedilerin yaşanmaması için gereken her 
türlü tedbiri almakta olduğuna inanıyor, 
herkesi söz ve eylemlerinde dikkatli ve sağ-
duyulu olmaya çağırıyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi Balkanlar coğrafyası, tarihi 
bağlarımız ve akrabalık ilişkilerimiz nede-
niyle yakın olduğumuz, yaşanan gelişme-
leri büyük bir ilgi ve dikkatle izlediğimiz 
bir coğrafya. Şubat ayı içinde Kosova’da 
önemli gelişmeler oldu; 17 Şubat günü Ko-
sova Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. 
Türkiye, Kosova Cumhuriyeti’ni tanıyan 
ilk ülkelerden biri oldu. Buradan bir kere 
daha Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlı-
ğını ülkem ve milletim adına kutluyorum. 
Bu gelişmenin Balkanlar’da barış ve istik-
rara hizmet etmesini temenni ediyorum. 
Bu tarihi görev ve sorumluluk şu anda 
Kosova halkının ve Kosovalı yöneticilerin 
omuzlarındadır. Balkanlarda huzurun 
tesisi, biraz da Kosova’da yaşanacak bu tec-
rübeye bağlıdır. Bu sebeple Kosova’da her 
kesime eşit mesafede duran, barış, huzur, 
istikrar, birlik ve beraberliğin korunması 
için samimi çaba gösteren bir yönetimin 
bulunması her zamankinden önemli hale 
gelmiştir. Türkiye’nin Kosova ile ortak bir 
tarihi, kültürel bağları, ortak değerleri var. 
Yıllar yılı Kosova’nın yaşadığı her sıkın-
tının Türkiye’de de mutlaka yansımaları 
olmuştur. Bugün de birçok vatandaşımı-
zın Kosova’da halen akrabaları, yakınları 
yaşamaya devam ediyor. Kosova’da güzel 
şeyler olmasını, barışın ve huzurun tesisini 
samimiyetle istiyoruz. Biliyorsunuz Koso-
va Barış Gücü’ne 750 personelden oluşan 
bir taburla destek vererek bu beklenti-
mizi daha önce de göstermiştik. Kosova 
halkının yaşadığı sıkıntılara milletimizin 
ne kadar büyük bir hassasiyet gösterdiği, 
vatandaşlarımızın Kosova halkına yardım 
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elini uzatmak için ne büyük bir gayret için-
de olduğu da hala hatırlardadır. Bugünden 
sonra da Kosova Cumhuriyeti’ne siyasi ve 
ekonomik anlamda katkı ve desteğimiz sü-
recektir. Kosova halkının ve yönetiminin 
bu hassas süreci başarıyla tamamlayaca-
ğına, birlik ve beraberliklerini koruyarak 
bütün Balkanlar’a yayılacak bir barış ve 
huzur örneği ortaya koyacaklarına gönül-
den inanıyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Şubat ayında, bu yoğun diplomasi trafiği-
nin yanı sıra hükümetimizin gündeminde 
ekonomik meseleler de yerini ve ağırlığını 
korudu. Geleceğe dönük hedeflerimizi de 
göz önüne alarak ilgili bakan arkadaşla-
rımız, bürokratlarımız ve ekonomistlerle 
Türk ekonomisini detaylı olarak masaya 
yatırarak değerlendirdik. Konuşmamın 
sonunda sizleri ekonomimizin bugünkü 
durumu ile ilgili olarak da kısaca bilgi-
lendirmek istiyorum. Türkiye ekonomisi, 
hamdolsun çok sağlam bir zemin üzerin-
de, sağlıklı ve dirençli bir şekilde yoluna 
devam ediyor, yüzümüzü güldürecek geliş-
meler birbirini izliyor. Ancak daha yapaca-
ğımız çok iş var. Daha ulaşmak istediğimiz 
çok fazla hedef var. 

Ben, milletimizin ekonomi noktasındaki 
beklentilerini çok iyi biliyor, çok iyi an-
lıyorum. Geçmişte Türkiye’yi yönetenler 
yıllar boyunca sizlere çok büyük vaatlerde 
bulundular. Enflasyonu düşürmeyi, milli 
geliri çoğaltmayı, ihracatı, üretimi, istih-
damı artırmayı vaat ettiler. Zaman zaman 
ekonomik imkânlarınızda artışlar da oldu. 

Ancak bu artış dönemi, bu iyileşme dö-
nemi, saman alevi gibi gelip geçici oldu; 
arkasında da hep bizlere büyük krizlerin 
enkazını bıraktı. Birkaç ay, maaşlarınızda, 
alım gücünüzde, üretiminizde, satışlarınız-
da bolluk yaşadınız, ama bu çok kısa iyi-
leşme dönemleri omuzlarınıza, enflasyon 
gibi, yüksek faizler gibi, daralma gibi, kriz 
gibi yükler bıraktı. Bakınız, biz bunu tercih 
etmedik ve asla tercih etmeyeceğiz.

Milletimize, yeni bir hayal kırıklığı yaşat-
maya hiç kimsenin hakkı yoktur, olamaz. 
İşte biz, yaşadığımız acı tecrübelerden yola 
çıkarak, meseleyi kökten ele aldık, kronik 
sorunlara el attık, yıllardır yapılmayanları 
yaptık ve sağlıklı bir büyüme zeminine 
nihayet kavuştuk. Dikkat ediniz, bir nesil, 
ömründe ilk kez enf lasyonu tek haneli 
oranlarda görüyor. Türk milleti tarihinde 
ilk kez 23 dönem üst üste büyümeye şahit 
oluyor. Bakınız, kişi başına milli gelir, 2006 
yılında 5 bin doları aştı, şimdi ise 7 bin 
dolar civarında. İhracatta yıllık 106 milyar 
dolar seviyesine ulaştık. Turizm gelirleri-
miz 18 milyar doları aşmış durumda. Küre-
sel yatırım miktarı 22 milyar dolara ulaştı. 
Bunlar, Türkiye’de ilk kez oluyor. Bu, bü-
yümede istikrardır. İstikrarlı bir şekilde 
hayat şartlarımızın iyileşme gösterdiğini 
bu rakamlar ortaya koymaktadır. Bizim 
hedeflerimiz belli. Türkiye’de kişi başına 
düşen milli geliri öncelikle 10 bin dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi dünya-
nın en güçlü 10 ülkesi arasına sokmak için 
çalışıyoruz. Yoksulluğu azaltma noktasın-
da çok önemli mesafeler kaydettik, daha 
fazlasını da yapacağız, yapıyoruz.
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Türkiye’nin son beş buçuk yıla yakın za-
manda aldığı mesafe gerçekten tarihi bir 
başarıdır. 2002 yılında iç piyasadan borç-
lanabilmek için yüzde 62 faiz ödemek zo-
rundaydık. Bugün bu oranı yüzde 16’lara 
kadar düşürdük. Türkiye’nin borçları, 
bakınız, buranın altını özellikle çiziyorum, 
ilk kez bizim dönemimizde gerilemeye baş-
ladı. 2005 yılından itibaren, kamu kesimi 
net borç stoku nominal olarak gerilemeye 
başladı, 250 milyar YTL. seviyesine kadar 
geldi ve bu gerileme devam ediyor. Bor-
cumuzun milli gelire oranı ise, yüzde 78,4 
seviyesinden yüzde 39’lara kadar geriledi, 
bunun net rakamları da önümüzdeki gün-
lerde belli olacak ve açıklanacak. Merkez 
Bankamız’ın rezervleri bugün 72 milyar 
dolara ulaşmış durumda. 2002 yılında bu 
rakam neydi biliyor musunuz? Sadece 27 
milyar dolar. Bu arada mutlulukla ifade 
edeyim ki Uluslararası Para Fonu’na da 
borçlarımızı ödedik, ödüyoruz. 23,5 milyar 
dolardan devraldığımız bu borcu, bugün 
6,9 milyar dolara kadar düşürdük. Bunlar, 
hem sağlam bir zeminde olduğumuzu gös-
teren, güçlü bir ekonomi yolunda ilerledi-
ğimizi gösteren rakamlar, hem de geleceğe 
ilişkin umutlarımızı artıran rakamlar. Tür-
kiye bunu hak etmiştir. Milletimiz bunu 
hak etmiştir.

Türkiye, bunun çok daha iyilerini hak et-
mektedir, Allah’ın izniyle o seviyelere de 
hep birlikte ulaşacağız. Bundan çok daha 
daha müreffeh, daha mutlu ve aydınlık 
günleri inşallah hep birlikte yaşayacak, 
göreceğiz. Sözlerime burada son verirken, 
sizleri tekrar en kalbi duygularla selamlı-

yorum. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık 
olsun. Kalın sağlıcakla.
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Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Türkiye, 2002 yılından bu yana her alanda 
tarihi dönüşümler yaşıyor. Dış politikadan 
ekonomiye, sosyal politikalardan dış tica-
rete kadar her alanda yeni bir anlayışla, 
yeni bir heyecanla yol alıyoruz. Yılda kişi 

başına 2500 dolar milli gelir üretebilen 
Türkiye’den yılda kişi başına 7 bin dolar 
milli gelir üreten bir Türkiye’ye ulaştık. 
Yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir 
ülke iken yılda 107 milyar dolar ihracat ya-
pan bir ülke haline geldik. Küçülme rekor-
ları kıran Türkiye yerine artık üst üste 23 
çeyrek büyüme başarısını gösterebilen bir 
Türkiye var. Bugün karşımızda, ancak ileri 
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yaş grubunun hatırlayabildiği kadar uzun 
bir zamandan sonra, yeniden tek haneli 
enflasyonla tanışan bir Türkiye var. “Ne-
reden nereye” geldiğimizi çok iyi bilmek 
zorundayız. Evet, nereden nereye geldiği-
mizi unutmamalıyız ki, bulunduğumuz 
noktada gerçekçi hedef ler belirleyelim, 
gelecek vizyonumuzu da açıkça toplumun 
önüne koyalım. 

Devletin temel hizmet alanlarında yaşanan 
değişimi, bütün vatandaşlarımız günlük 
hayatlarında görüyor, hissediyor. Mahalli 
idarelerden adalet sistemine kadar her 
konuda, gerek altyapının geliştirilmesin-
de, gerek hizmet sunumunda çok önemli 
ilerlemeler sağlandı. Biz, yola çıkarken 
Türkiye’yi dört ana sütun üzerinde yük-
selteceğimizi ifade ettik: Eğitim, sağlık, 
emniyet ve adalet.  Son dönemde yaşanan 
değişim ve dönüşümün en önemli halkası-
nı sağlık alanı oluşturuyor. 5-6 yıl öncesine 
kadar, ister bir sosyal güvenlik kuruluşu-
na tabi olsun, ister olmasın, hemen her 
vatandaşımız için sağlık hizmeti almak 
ciddi bir sorundu. Farklı sosyal güvenlik 
statüsündeki insanlar, farklı sağlık kurum-
larından hizmet alıyor, yaşanan şikayetler, 
imkansızlıklar ve çarpık uygulamalar in-
sanımızı bunaltıyordu. Çözüm değil sorun 
üreten, derman değil dert üreten bu sistem 
yıllardır sürüp gittiği halde, kimse çıkıp 
da düzeltmemişti, düzeltememişti. Biz, bu 
dağınıklığa son verdik. Sağlıkta tek taban, 
tek çatı dönemini başlattık. Daha düne ka-
dar sadece 150 hastaneden hizmet almaya 
çalışan 30 milyondan fazla SSK’lı vatanda-
şımıza kamuya ait tüm sağlık tesislerinden 
faydalanabilme imkânını getirdik. İlaç 

almak için sabahın köründe yollara düşen, 
saatlerce kuyrukta bekleyen hastalarımız, 
ilaçlarını serbest eczanelerden rahatça 
temin edebiliyorlar. Yoksul, yeşil kartlı va-
tandaşlarımız, tıpkı devlet memurları gibi, 
kamu sağlık hizmetlerinden faydalanabili-
yor ve ilaçlarını istedikleri eczaneden ala-
biliyor. Hastanelerde ücretini ödeyemeyen 
vatandaşlarımızın rehin alınması gibi son 
derece insanlık dışı bir uygulamaya son 
verdik.

Diğer taraftan, çocuklarımızın sağlığı için 
büyük öneme sahip aşılama konusunda 
çok ileri bir noktaya ulaştık. Bu iş için ay-
rılan kaynağı, son 5 yılda 10 katından fazla 
artırarak, aşılamada gelişmiş ülkeler düze-
yi olan yüzde 95 oranını yakaladık. Aynı 
şekilde, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 
de çok büyük başarılar elde ederek, vaka 
sayılarını kimi hastalıklarda 5’te birine, 
kimilerinde daha fazla oranlarda aşağı çek-
tik. Düzce’de başlanan aile hekimliği uygu-
lamasını 20 ile yaygınlaştırarak, 13 milyon 
kişiyi bu proje kapsamına aldık. Çağdaş 
sağlık sistemlerinin temeli olan aile hekim-
liğini uygulamasını genişletmeyi 2008’de 
de sürdüreceğiz. Kamu kurumlarının tıbbi 
donanımlarını güçlendirerek, EMAR ve 
tomografi gibi hizmetlerin kısa sürede ve-
rilebilmesini sağlıyoruz. 

Performansa dayalı ek ödeme sistemi, he-
kimlerimize dışarıda başka herhangi bir 
işle uğraşmadan, sadece hastanelerdeki 
mesaileri ile hak ettikleri geliri elde ede-
bilmelerini sağlamıştır. Yine son 5 yılda 
305’i hastane ve ek binası olmak üzere 912 
yeni sağlık yatırımı yapıp, 102 bin yeni 
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sağlık çalışanı istihdam ederek, bu alanda-
ki altyapı ve personel sorununu da büyük 
ölçüde çözdük. Şimdi, odasında banyo ve 
tuvaleti bulunan hastane odası sayısını 
çoğaltarak, kaliteyi yükseltmenin peşinde-
yiz. Nitekim, bu özelliklere sahip hastane 
odalarının sayısı 22 bini geçmiştir. Geçiş 
sürecinde hiç sorun yaşanmadı mı? Elbette 
her geçiş sürecinde bir kısım sorunlar orta-
ya çıkabilir. Ancak bir bütün olarak bakıl-
dığında sağlık sistemimiz çok az sıkıntıyla 
sağlıklı bir rotaya oturdu.

Değerli misafirler…

Bu alanda gerçekleştirdiğimiz değişimin 
en önemlilerinden biri de, acil sağlık 
hizmetleri konusunda olmuştur. Bugün, 
acil sağlık hizmetlerini daha da ileriye 
taşıyacak bir vesileyle bir arada bulu-
nuyoruz. Daha öncekilere ilave olarak, 
382 adet ambulansı hizmete sokuyoruz. 
Ayrıca, kıyı bölgelerindeki illerimizde 4 
yeni deniz ambulansını da vatandaşları-
mızın hizmetine sunuyoruz. Nisan ayında 
yapılacak bir ihale ile 17 helikopter ve 4 
uçaktan oluşan hava ambulanslarının da 
hizmete girmesini planlıyoruz. Böylece, 
Türkiye’de acil sağlık hizmetleri konusun-
da, ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslanabile-
cek bir ulaşım aracı altyapısı oluşturmuş 
oluyoruz. Geçmişle mukayese edildiğin-
de, bunların hayal sınırlarını zorlayan bo-
yutta hizmetler olduğu görülebilir. Örne-
ğin, 2002 yılında Türkiye’de toplam 618 
ambulans vardı. Biz, bu rakamı, bugün-
külerle birlikte, yaklaşık 3 kat artırarak 
2063’e yükselttik. Yine 2002 yılında 112 
acil sağlık hizmetinin verildiği istasyon 

sayısı 481 iken, bugün bu rakam 1264’e 
ulaştı. Daha önce kırsal kesimde 112 
ambulanslarından faydalanabilme oranı 
yüzde 20 iken, biz bu hizmeti Türkiye’nin 
tamamını içine alacak şekilde genişlettik. 
2004 yılında çıkardığımız bir Bakanlar 
Kurulu kararı ile, 112 ambulans hizme-
tini bütün vatandaşlarımız için ücretsiz 
hale getirdik. Ambulansları sadece sayı 
değil, donanım açısından da geliştirerek, 
Avrupa Birliği standartlarına ulaştırdık. 
Nitekim, bu hizmetten yararlananların 
sayısı da son 5 yılda 348 binden 980 bine 
yükselmiştir. 

Bugünkü törenle birlikte 81 ilimizde 
devreye soktuğumuz bir diğer husus da 
dijital altyapıdır. Dijital takip ve kontrol 
sistemi ile acil sağlık hizmetlerinin hızı 
ve kalitesi konusunda büyük ilerleme sağ-
lanıyor. Bu sistemin devreye girmesiyle 
birlikte, gereksiz çağrılar büyük ölçüde 
engellenecek, ambulans hareketleri bilgi-
sayar üzerinden izlenebilecek, hastanele-
rin personel, ekipman ve yatak durumları 
takip edilerek yönlendirme yapılabilecek. 
Bugünkü programın bir diğer önemli nok-
tası da, 2400 gönüllü personelimizden 
oluşan Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri-
ne sağlanan ekipmanlardır. 2004 yılında 
kurulan ve afetlere karşı hazırlık amacı 
taşıyan Ulusal Medikal Kurtarma ekiple-
ri, bugün kendi alanında Avrupa’nın en 
büyük organizasyonu haline gelmiş bulu-
nuyor. Bu ekiplerimiz için, afet bölgelerin-
de kısa sürede kurulup çalıştırılabilecek 
şişirilebilir seyyar çadır hastaneler temin 
edilmiştir. 
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Değerli misafirler…

Her işin başının insana hizmet olduğuna, 
her şeyin temelinde insan bulunduğuna 
inanıyoruz. Bu, hem hizmet alan, hem 
de veren için böyledir. Türkiye’de sağlık 
hizmetleri, geçmişle mukayese edildiğin-
de gerçekten iftihar edilecek bir düzeye 
gelmişse, bunun tek sebebi fiziki altyapıda 
sağlanan ilerlemeler değildir. Bunda asıl, 
bakanlık merkez teşkilatından ülkenin 
en uzak köşesinde görev yapan, doktor ve 
hemşirelerimize kadar bütün sağlık perso-
nelimizin fedakarca çalışmalarının büyük 
payı var. Sağlık kuruluşları, insanlarımızın 
ilgiye ve şefkate en çok ihtiyaç duydukla-
rı yerlerdir. Onun için sağlık sektöründe 
görev yapan personelimizin vatandaşları-
mızla kuracakları ilişkinin insani boyutu, 
en az teknik altyapı, teknik bilgi kadar 
önemlidir. Sağlık hizmetlerinde psikolojik 
ve duygusal yön, hizmetin teknik boyutu 
kadar anlam taşıyor. Gelişmiş ülkelerle 
diğerleri arasındaki fark, teknik imkan far-
kından ziyade, insana bakışla ilgilidir. 

Bizim kültürümüz ve inancımız, insanı 
her şeyin üzerinde tutan bir anlayışa sa-
hip. Bu yaklaşımın en üst düzeyde tezahür 
edeceği alanların başında da, şüphesiz 
sağlık geliyor. Esasen, Hipokrat yemini 
başta olmak üzere, sağlık alanında küresel 
düzeyde kabul edilen ilkeler de, benzer bir 
yaklaşımın ürünüdür. Dolayısıyla, vatan-
daşlarımıza en ileri düzeyde sağlık hizmeti 
verilebilmesi için gereken fiziki altyapıyı 
kurma konusundaki çabalarımızın, sağlık 
personelimize, işin insani boyutuna daha 
fazla dikkat ve özen gösterecek iklimi oluş-

turduğuna inanıyorum. Zaten fedakarca 
çalışan sağlık personelimize, hem bugüne 
kadar yaptıkları hizmetler, hem de bundan 
sonraki hizmetleri için şükranlarımı sunu-
yorum. Hizmete giren ambulansların ve 
diğer sağlık hizmetlerinin hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyor, hepinizi saygılarıyla se-
lamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, ASKON’un değerli yö-
neticileri, değerli üyeleri, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği, ASKON’un 5’inci Ola-
ğan Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. 
ASKON’un değerli üyelerine de burada ül-
kem adına, milletim adına teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum.

Anadolu Aslanları olarak adlandırılan 
işadamlarımız, üretimin ve istihdamın 
Anadolu’nun çeşitli kentlerine yayılma-
sına çok büyük katkı sağladılar. Sadece 
üretim ve istihdam boyutuyla değil, yerel 
demokrasinin gelişmesine, demokrasi-
nin yerelleşmesine de öncülük ettiler ve 
Türkiye’nin bugün ulaştığı sevindirici 
ekonomik yapıya adeta temel hazırladılar. 
Yerel kalkınmanın sağlanmasında bu tür 

ASKON 5. Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 29 Mart 2008
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girişimler önemli bir rol oynuyor  . Bugün, 
Çorum gibi, Konya gibi, Kayseri, Denizli, 
Uşak, Manisa gibi bir çok ilimiz, tamamen 
kendi yağında kavrularak, kendi imkanla-
rıyla, kendi dinamikleriyle, sabırla, azimle 
kalkındılar, Türkiye’nin diğer şehirlerine 
örnek olacak bir model inşa ettiler. Bu, tak-
diri de, teşekkürü de fazlasıyla hak eden 
bir model, bir kalkınma süreci olmuştur. 
Bu, Türkiye’deki iş çevrelerine uzun süre 
hakim olan “Ankara’nın gölgesinde iş yap-
ma” alışkanlığını da büyük ölçüde ortadan 
kaldırmış, sağlıklı, sürdürülebilir bir reka-
betin oluşmasını sağlamıştır. 

Dikkat ediniz, yıllarca bu ülkede, hükümet-
lerin, siyasetçilerin yatırım ortamını iyileş-
tirmek gibi bir meseleleri olmadı. Siyasetin, 
Anadolu’nun şehirlerini birer yatırım üssü 
haline getirelim diye bir hedefi, bir derdi 
olmadı. Anadolu’daki işadamının, “Ankara 
bize gölge etmesin, yeter” dediğini çok iyi 
biliyoruz, çok iyi hatırlıyoruz. Yeter ki An-
kara yük olmasın, yeni yükler getirmesin. 
Yeter ki Ankara, işadamına engel olmasın. 
Yeter ki Ankara, yolları açsın, engelleri 
kaldırsın, yatırıma, üretime takılmış pran-
gaları söküp alsın, bu yeter, dediler. Anado-
lu’daki iş adamı, iş çevreleri hiçbir zaman 
imtiyaz istemediler. Ankara’ya gözünü 
dikip, Ankara’ya sırtını dayayıp iş bitirme 
gayreti içinde olmak yerine, kendi ayak-
ları üzerinde yükseldiler. Bütün bunlara 
ek olarak, krizlere, dalgalanmalara, yanlış 
politikalara, belirsiz politikalara da katlan-
dılar, direndiler, ayakta kalmaya çalıştılar, 
ayakta kaldılar. Ankara’dan destek alan bazı 
çevreler ise, bunu şehirlerine kazandırmak 
yerine kişisel bir imtiyaza dönüştürdüler.

Şimdi düşünün: Ekonomi politikaları 
belirsiz. Bir yıl sonra, bir ay sonra değil, 
yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse 
kestiremiyor. Enflasyon yüksek ve belirsiz. 
Faizler yüzde 60’lar seviyesinde. Vergiler 
çok yüksek, enerji pahalı, kayıtdışı çok 
yaygın. Böyle bir ortamda iş yapıyorsunuz, 
böyle bir ortamda ayakta kalmaya çalışı-
yorsunuz. Ama yetmiyor, ülkeyi bir de eko-
nomik krizin içine atıyorlar. Bir anda tüm 
dengeler, tüm göstergeler alt üst oluyor ve 
Türkiye başladığı noktaya geri dönüyor. Bu 
da yetmezmiş gibi, bu kriz, periyodik bir 
halde 5 yılda, 10 yılda bir geliyor, kapıyı 
çalıyor. Ekonomik ve siyasi istikrar yok, 
güven ortamı yok.

Değerli arkadaşlarım…

Bu şartlarda, böyle bir ekonomik yapıda, 
böyle bir ortamda iş yapmak, üretim yap-
mak, ihracat yapmak, istihdam sağlamak 
elbette zordur. Şimdi, dikkat ederseniz, 5 
buçuk yıllık iktidarımız süresince iki kav-
ramı çok sık kullandık: istikrar ve güven. 
Her fırsatta, her ortamda tekrar tekrar bu 
iki kavrama vurgu yaptık. Türkiye eko-
nomisinin istikrar ve güvenle bu noktaya 
geldiğini, yine istikrar ve güvenle bu ivme-
sini muhafaza edeceğini ısrarla ifade ettik. 
Neden? Çünkü Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin 
hangi badirelerden geçerek bugünlere 
ulaştığını iyi biliyoruz. Türkiye’nin hangi 
bedelleri ödediğini, neler kaybettiğini, 
hangi acı tecrübelerden geçtiğini çok iyi 
biliyoruz. Türkiye’nin, ekonomik kalkın-
ma için, çözüm üreten siyaset için, onurlu 
dış politika için, demokrasi için, çağdaş 
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dünyayla bütünleşme için nelere ihtiyacı 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu bizler 
de biliyoruz, bu ülkenin zor zamanlarında 
ayakta kalmayı başarmış işadamları olarak 
sizler de biliyorsunuz.

Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Bakınız; 2007 yıl sonu itibariyle 
Türkiye’ye gelen doğrudan uluslararası 
yatırım miktarı 22 milyar dolar. Biz, Tür-
kiye olarak 1953 yılından beri uluslararası 
yatırımları çekmeye çalışıyoruz. Ancak 
2003 yılına kadar, bazı istisnalar dışın-
da ortalama çekebildiğimiz dış yatırım 
miktarı 1 milyar dolar. Bugün geldiğimiz 
noktada 22 milyar dolar. Ya da bir başka 
rakam, özel sektörün yatırımları. 2002 yı-
lında özel sektörün yaptığı toplam yatırım 
miktarı 43,4 milyar YTL. 2007 rakamları 
henüz açıklanmadı, 2006’da vardığımız, 
ulaştığımız seviye ne biliyor musunuz? 
Tam 143,3 milyar YTL. Bu nasıl oldu? 
Bunu birilerinin sorması lazım. Türkiye bu 
seviyeye nasıl geldi? Türkiye sıfırı tükettiği 
bir ekonomik krizin ardından dünyanın 
17. büyük ekonomisi haline nasıl geldi? 
Türkiye, itibarını tamamen sıfırladığı bir 
dönemin ardından, bugün Avrupa’nın en 
büyük 6’ıncı ekonomisi haline nasıl geldi? 
Bu sorunun cevabı son derece basittir. Bu 
sorunun cevabı, Türkiye’de 3 Kasım 2002 
sonrasında tesis ettiğimiz istikrar ve güven 
ortamıdır.

Ekonomide hedefler belli. Politikalarımız 
net. hangi reformları yapacağımız, bu re-
formları Hangi takvim içinde yapacağımız 
belli. Enflasyonla mücadelede kararlılığı-
mız belli. Büyümedeki performansımız 

belli. Para politikamız, mali politikalarımız 
belli. Yatırımcı bunu izliyor, bunu görüyor 
ve Türkiye’yi yatırım yeri olarak seçiyor. 
Yerli ya da yabancı, yatırımcı diyor ki: “bu 
ülkenin göstergeleri iyiye gidiyor, bu ülke 
umut vaat ediyor, bu ülke kalkınıyor, bü-
yüyor, bu ülkenin yıldızı parlıyor, öyleyse 
bu fırsatı kaçırmamalıyım” diyor. Yatırım-
cı diyor ki: “Bu ülkede istikrar var, güven 
ortamı var, bu ülke Avrupa Birliği’ne aday 
ülke, bu ülke demokrasi standartlarını 
yükselten bir ülke” diyor ve yatırımını 
Türkiye’ye çeviriyor. Zincirleme olarak her 
alan, her sektör, her kesim bu atmosfer-
den yararlanıyor ve topyekün bir gayretle 
Türkiye hiç tecrübe etmediği seviyelere 
ulaşıyor. 36 milyar dolardan devraldığımız 
ihracat, bugün 107 milyar dolara ulaşmış 
durumda. Yüzde 60’lardan aldığımız faiz 
oranları, yüzde 16’lara kadar inmiş durum-
da. 2002’de gerçekleşen enflasyon yüzde 
30, 2007’de yüzde 8,4. 2002’de Türkiye’nin 
gayri safi yurt içi hasılası 230 milyar dolar, 
2006 sonunda 526 milyar dolar. Pazartesi 
günü yeni rakam açıklanacak ve tahmini-
miz o ki, Türkiye 650 milyar dolarlık bir 
milli gelire ulaşmış olacak. AB standartla-
rına uygun olarak yaptığımız hesaplamaya 
göre 2002 yılında Türkiye’nin fert başına 
milli geliri 3 bin 310 dolar, 2007 tahmini-
miz 9 bin dolar civarında.

Bakınız, 2002 yılında Türkiye’nin milli 
gelirinin yüzde 61,5’i borç. 2006 yılında 
bu oran yüzde 34,2. AB tanımlı borç stoku-
muz, milli gelirimizin yüzde 39’u civarın-
da gerçekleşecek. Maastricht kriteri yüzde 
60. Türkiye, bütçe açığı oranlarından sonra 
kamu net borç stokunun milli gelire oranı 
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itibariyle de Maastricht kriterini karşıla-
mış bir ülke. IMF’den devraldığımız borç 
miktarı 23,5 milyar dolardı, bugün 6,9 
milyar dolar. Merkez Bankası rezervimiz 
26,8 milyar dolardı, bugün 75 milyar dolar. 
Bunlar kendi kendine olmadı. İşte bunlar, 
istikrarla oldu, güvenle oldu. Şimdi bu 
manzarayı bozmaya kimin ne hakkı olabi-
lir? Türkiye’nin istikrarına, güven ortamı-
na, demokratik yapısına gölge düşürmeye 
kimin hakkı olabilir? Üretime, yatırıma, ih-
racata, en önemlisi de istihdama zarar ver-
meye kimin hakkı olabilir? Yıllar boyunca 
yüksek ve belirsiz enflasyon yaşadık. Yıllar 
boyunca işsizlik çığ gibi, dağ gibi büyü-
dü ve bu ülkenin üzerine karabasan gibi 
çöktü. Yoksulluk adeta bu ülkenin kaderi 
oldu ve toplumu içten içe kemirdi. Yıllar 
boyunca uygulanan politikalar, yoksulluğu 
artırmaktan, göçü artırmaktan, gelir dağı-
lımındaki uçurumu derinleştirmekten, te-
rörü beslemekten başka bir hedefe hizmet 
etmedi.

İşte yıllar sonra nihayet Türkiye makus ta-
lihini tersine çevirmiş, bu olumsuz tabloyu 
olumlu hale getirmiştir. AK Parti hükümeti 
olarak bizim tek bir derdimiz var, bu kaza-
nımları korumak ve daha da geliştirmek. 
Bu yüzden sorumlu davranıyoruz, bu 
yüzden duyarlı davranıyoruz, bu yüzden 
hiçbir zaman gerilimin tarafı olmadık, 
aklı selimden ayrılmadık. Türkiye’yi dü-
şünenin sorumlu davranmaktan başka bir 
yolu olamaz. Milletin emanetini taşıyanın, 
sırtında yumurta küfesi taşıyanın sağdu-
yuyla hareket etmekten başka bir seçeneği 
olamaz. Biz herkesten fazla sorumluluğu-
muza müdrikiz ve herkesten fazla duyarlı 

davranmaya çalışıyoruz. Bu davranışımızı 
da asla değiştirmeyeceğiz. 

Bakın 5 buçuk yıldır bu ülkeyi karış karış 
dolaşıyoruz. Gerek ben, gerek arkadaşla-
rım, bakanlarımız, milletvekillerimiz, parti 
teşkilatımız her kesimin nabzını tuttuk, 
tutuyoruz. İşçimizin, memurumuzun, 
çiftçimizin, esnafımızın, işadamlarımızın 
sorunlarını ilk elden dinliyoruz ve çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. Dikkat ederseniz, 
5 buçuk yıl önce ASKON’un gündeminde 
olan sorunlar listesi bugün artık değişmiş, 
listedeki bazı sorunlar tamamen ortadan 
kalkmış, bazıları kabuk değiştirmiş, bazıla-
rı artık çözüm yoluna girmiştir. 5 buçuk yıl 
önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı 
değil. İnanıyorum ki 5 yıl sonraki Türkiye 
de aynı olmayacak. Hepimiz bu umudu 
taşıyoruz. Şimdi kimin bu umudu kırma-
ya hakkı olabilir? Kimin bu ülkeye hayal 
kırıklığı yaşatmaya hakkı olabilir? Elbette 
kimsenin olamaz ve olmamalı.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin elde ettiği tüm kazanımlar, 
istikrar ve güven üzerine kurulmuştur. 
Türkiye’nin bugün ulaştığı nokta, tama-
men demokraside ulaştığı seviyenin eseri-
dir. Türkiye’deki her kesim, siyaset de, bü-
rokrasi de, medya da, sivil toplum örgütleri 
de bunun kıymetini bilmek, bunun sorum-
luluğunu taşımak zorundadır. Küresel bir 
krizin bütün dünyayı etkisi altına aldığı bir 
dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi bu küresel 
kriz karşısında en az etkiyle sağ salim sahi-
le çıkarmanın mücadelesi, gayreti içinde-
yiz. Çok şükür Türkiye ekonomisi eskisiyle 
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kıyaslanamayacak kadar güçlü, sağlam 
bir yapıya sahip. Bugün artık düne göre 
şoklara, dalgalara karşı çok daha dirençli 
bir durumdayız. Ancak herkesin sorum-
luluğunun farkına vararak hareket etmesi 
durumunda bu küresel dalgalanmayı en az 
etkiyle aşabiliriz. Ben, bu sorumluluğu, bu 
duyarlılığı, hassasiyeti, özellikle işadam-
larımızda, sivil toplum örgütlerimizde, 
tek tek tüm vatandaşlarımızda görmekten 
dolayı son derece mutluyum, umutluyum. 
İnanıyorum ki bu sağduyu, bu sorumluluk 
duygusu, Türkiye’nin istikrarına ve güven 
ortamına daha çok güç kazandıracaktır. 
Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, ASKON’a bu sorumlu tavrından, ka-
rarlı tutumundan, sağduyulu duruşundan 
dolayı teşekkür etmek istiyorum. Genel ku-
rulunuza da başarılar diliyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart’ta 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü 
milletçe aynı duyguda buluşarak, gururla, 
heyecanla kutladık. Çanakkale Zaferi’nin 
93. yıldönümünde, şehitler coğrafyasında, 
ölümsüz kahramanlarımızın, aziz şehit-
lerimizin manevi huzurunda bir araya 
geldik. Bu zafer, tarihin eşine az rastlanır 
en büyük kahramanlık destanlarından 
biridir. Gelibolu cephesinde verilen eşsiz 
mücadele, iki bakımdan tarihimizde çok 
özel bir yere sahiptir. Bu zafer, milletimizin 
bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen 
yeniden doğduğu İstiklal Savaşımız’ın ve 
Büyük Zaferimiz’in adeta müjdesi olmuş-
tur. Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk de, büyük bir komutan 
ve lider olarak ilk kez bu cephede tarih 
sahnesine çıkmıştır. Bu zaferi bize armağan 
eden kahramanlar, vatan topraklarının dört 
bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal 
kuvvetlerine geçit vermemiştir. O şanlı ec-
dadımız, bizim bugün millet olarak sahip 
olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar 
sağlam temeller üzerine oturduğunu bü-

tün dünyaya göstermiştir. İşte bu kardeşlik 
ruhumuz, bu kader birliğimiz sayesinde bu 
mukaddes topraklar üzerinde, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak ya-
şamaya devam ediyoruz. 

Çanakkale ruhunda ifadesini bulan şehi-
terimizin aziz hatırası göstermektedir ki, 
en büyük sermayemiz, en büyük zenginli-
ğimiz, birlik ve beraberlik içinde var olma 
irademizdir. Bu bir millet olma iradesi-
dir; sarsılmaz bir kardeşlik ruhudur; bizi 
ebediyyen birbirimize bağlayan yüksek 
bir şuurdur. Kolay değil, tarihin en zorlu 
sınavlarından geçerek bugünlere gelmiş 
bir milletiz. Tarihimize şöyle bir bakınca 
görüyoruz ki, daha bir kaç nesil önce ne ba-
direler atlatmışız, ne bedeller ödemişiz. En 
zayıf zamanımızda, yokluk ve mahrumiyet 
içinde bile, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirt-
meyi başarmış bir milletiz. Bizi bir araya 
getiren tesadüfler olmamış, tam aksine 
müşterek değerler etrafında kenetlenmişiz. 
Bizi bir ve bütün olarak geleceğe taşıyacak 
olan da işte bu sarsılmaz ruhtur. Demok-
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimiz’i medeni milletler camia-
sında hak ettiği konuma taşırken en büyük 
ilham kaynağımız inanıyorum ki bu kardeş-

Ulusa Sesleniş
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lik ruhu olmaya devam edecektir. Yeter ki 
bizi tek bir millet yapan bu yüksek değerleri 
daima canlı tutmayı başarabilelim.

Bugünden geriye doğru bakınca çok daha 
iyi anlıyoruz ki, Cumhuriyetimiz, kuruluş 
felsefesi ve çağdaşlaşma idealleri doğrul-
tusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir. 
Bugünden geleceğe doğru baktığımızdaysa 
çok daha umutlu bir tablo görüyoruz. 21. 
Yüzyıl, Türk Milleti’nin önüne tarihi im-
kan ve fırsatlar çıkarmaktadır. Güçlü ve 
müreffeh bir Türkiye idealimizi gerçekleş-
tirmeye şimdi her zamankinden daha ya-
kın bir noktada bulunuyoruz. Bu fırsatları 
en iyi şekilde değerlendirmek için ihtiyacı-
mız olan tek bir şey var. O da, Çanakkale’yi 
geçilmez yapan o ruhu, Cumhuriyetimiz’in 
üzerinde yükseldiği o duygu birliğini ko-
rumak ve daha da güçlendirmektir. Onun 
için uzun zamandır ısrarla aynı çağrıyı 
tekrarlıyorum: diyorum ki, ortak duygu 
ve hedefler etrafında buluşmayı, kenet-
lenmeyi başarmak mecburiyetindeyiz. Bir 
şeyi de asla unutmamalıyız: o da şudur; 
yaşam biçimlerimiz, etnik kökenlerimiz, 
inanç ya da mezheplerimiz farklı olabilir. 
Bu farklılıklarımız bizi zayıflatmak yerine 
aslında güçlendiren bir zenginlik kayna-
ğıdır. Yeter ki, biz bu şuura sahip olalım. 
Tekrar söylüyorum, hiçbir farklılığımız, 
ortak hedefler etrafında kenetlenmemize, 
Cumhuriyetimiz’in nitelikleri ve milleti-
mizin değerlerinde buluşup birleşmemi-
ze engel değildir, olamaz, olmamalıdır. 
Cumhuriyetimiz’in üzerinde yükseldiği 
temeller, bu ortak duygu ve hedeflerimiz-
dir. Gelin Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu de-
diğimiz bu duygu birliğini hep diri tutalım, 

kaybetmeyelim, bize kaybettirmelerine 
izin vermeyelim.

Eğer, Cumhuriyetimiz’in kuruluş idealle-
rini, vatandaşlarımızın daha çok refah ve 
özgürlük taleplerini gerçekleştirebileceksek 
o da işte ancak bu ruhla mümkündür. 18 
Mart’ta bu yıl bir kez daha tarihimizin en 
parlak sayfalarından biri olan Çanakkale 
Deniz Zaferi’ni, kabaran yüreklerimizde bu 
duyguları hissederek yad ettik. Bu duygu 
hafızasını, bu ruhu yeni nesillere aktararak 
yaşatmak herşeyden önce ölümsüz kah-
ramanlarımıza karşı müşterek borcumuz 
olmalıdır. Şehitler Abidesi’nin önünde, o 
anlamlı törende bütün vatandaşlarıma 
ama özellikle de gençlerimize bunun için 
seslendim. Dedim ki, bugün milletimizin 
vefasına, şanına yakışır bir şehitliğe kavuş-
manın mutluluğu içinde konuşuyorum. 
Gelin, Çanakkale’de, şehitler coğrafyasını 
mutlaka en az bir kez ziyaret edin. Gelibolu 
cephesinde, Anafartalar’da, Kanlısırt’ta, 
Conk Bayırı’nda tarihin seyrinin nasıl değiş-
tiğini, bizzat yerinde görün. Burada şehitli-
ğimizin, Çanakkale ruhunu temsil eden bir 
abide gibi nasıl yükseldiğini, nasıl bakımlı, 
sahipli, modern bir gül bahçesine döndüğü-
nü görün, dedim.

Ben her yıl 18 Mart’ta bu tarifsiz duyguyu 
yaşıyorum. Bu heyecanı, bu müşterek duy-
guyu her bir vatandaşımın, özellikle de genç 
evlatlarımızın mutlaka yaşamasını arzu 
ediyorum. Oraya gittiğinizde, siz de, cam 
levhalara yazılı vatan evlatlarının isimleri-
ni okuyun, doğum tarihlerine, nerelerden 
kalkıp geldiklerine bakın. Siz de, o isimsiz 
kahramanlara kulak verin, düşünün ki, on-
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lar kabirlerinden doğrulmuş size kısa kün-
yelerini okuyorlar. Kalpleriniz ürpererek 
onları dinleyin. İşte o zaman hiç bir ayrım 
olmadan hepimizin aynı sesleri işittiğini 
fark edeceksiniz. Onlar, tek tek yattıkarı yer-
den kalkıp, 780 bin kilometrekarelik vatan 
topraklarının her karışı adına ‘burada’ diye-
cekler. Tek bir millet olarak orada yanyana, 
omuz omuza dizilip içtimaya çıktığımızı 
göreceksiniz. Hangi ili, hangi ilçeyi, hangi 
köyü sorsanız, eksiksiz o manevi içtimada 
hazır bulacaksınız. Bütün farklılıklarımız 
o vecd halinde, o duygu selinde kaybolup 
gidecektir. Kulaklarınızda tek bir ses işite-
ceksiniz, o da, ’Türkiye burada’ haykırışları 
olacaktır. O isimsiz kahramanların önünde 
selama durup siz de kendi künyenizi oku-
yun. Ben de buradayım, deyin. Sonra, o 
eşsiz gül bahçesinin ortasında sizin sesiniz 
de ‘Çanakkale geçilmez’ nidalarına karışsın. 
O zaman kalpleriniz mutlaka ‘Çanakkale 
ruhu’nda birleşecektir. O zaman farklılıkla-
rımızın eriyip gittiğini, ruhlarımızın aslın-
da Çanakkale’de tek bir kaba döküldüğünü 
yaşayarak fark edeceksiniz.

İnanıyorum ki, o zaman şehitler coğraf-
yasından ‘ben’ değil, ‘biz’ olarak geri dö-
neceksiniz. Bundan 93 yıl önce Gelibolu 
sırtlarında, Ertuğrul’da, Namazgâh’ta, 
Hamidiye’de ,  Anafar talar ’da ,  Conk 
Bayırı’nda düşmanın karşısına dikilen 
çelikten iradenin aslında Türkiye büyüklü-
ğünde bir vatan coğrafyasına ait olduğunu 
siz de teslim edeceksiniz. Bize bugün bile 
bu duyguları yaşatan Çanakkale Zaferimiz 
kutlu olsun. Bu toprakları bize mukaddes 
bir vatan kılan bütün şehitlerimizi, başta 
Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal 

olmak üzere bütün kahramanlarımızı rah-
metle, şükranla anıyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye’nin büyük atılımlar geçekleştir-
diği bütün dönemlere şöyle bir bakın. Ne 
zaman birlik ve beraberlik gösterdiysek o 
zaman muvaffak olduğumuzu, o zaman en 
ileri hedefleri en kısa zamanlarda yakala-
dığımızı görürsünüz. Bu sebeple, kim bu 
milletin önünü kesmek istemişse, kim bu 
ülkeye bir fenalık yapmak istemişse, bunu 
bizi birbirimize düşürmeyi deneyerek yap-
mıştır. Bugün de daima hazırlıklı, daima 
tedbirli, daima uyanık olmamız gereken 
tehlike budur. Şükürler olsun ki tarihin hiç-
bir döneminde bu oyuna gelmedik, bugün 
de gelmeyeceğiz. Çanakkale sırtlarında bu 
ülkenin bütün evlatları düşmana karşı nasıl 
bir yumruk gibi sımsıkı bütünleşmişse, biz-
ler de bugün çıktığımız bu zorlu medeniyet 
yolculuğunda öyle sımsıkı bütünleşeceğiz. 
Bizi birbirimize düşürmeye, hissiyatımızla 
oynamaya, bu ülkenin çok ağır sıkıntıları 
geride bırakarak kazandığı atılım gücünü, 
kalkınma iradesini baltalamaya çalışanlara 
da asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi aydın-
lık, ileri, mutlu ve müreffeh bir ülke haline 
getirinceye kadar gece demeden gündüz de-
meden çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olarak muasır medeniyet seviyesinin ötele-
rine taşıma azmimizi asla kaybetmeyeceğiz. 
Dünyaya ve yeniliklere açık olacak, milli 
değerlerimize bağlı kalarak çağdaş dünyada 
hak ettiğimiz yeri alacağız. Dünya barışına, 
insanlığın esenliğine, medeniyetlerin yakın-
laşmasına en büyük katkıyı sağlayan örnek 
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bir ülke olmak durumundayız. Bu idealleri 
yakalayacağımıza, bu hedefleri gerçekleş-
tireceğimize, bu medeniyet imtihanından 
zaferle çıkacağımıza gönülden inanıyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanı-
yoruz, çünkü başaracağımızı biliyoruz. 
Bunun için ihtiyacımız olan şey, geçen beş 
yılda olduğu gibi zorlukları, sıkıntıları, 
problemleri beraberce göğüslemek, aynı 
duyguda buluşarak, bir ve beraber olarak 
ilerlemektir. Birbirimize benzemeyen 
taraflarımız, görüş ayrılıklarımız, farklı-
lıklarımız olabilir, ama bizi tarih boyunca 
birleştiren, bundan sonra da birleştirecek 
olan sarsılmaz bağlarımız var. Birimizin 
mutluluğunun, diğerimizin mutluluğuna 
bağlı olduğunu hiç unutmamamız gere-
kiyor. Kalkınma istiyorsak hepimiz için, 
refah istiyorsak hepimiz için, özgürlük 
istiyorsak, adalet istiyorsak, demokrasi 
istiyorsak hepimiz için istiyoruz. Bu ülke-
nin feda edecek ne bir karış toprağı, ne de 
tek bir evladı vardır. Bütün şehirlerimiz 
mamur, bütün insanlarımız umut dolu, 
bütün gönüller aydınlık, bütün ocaklar 
şen olsun istiyoruz. Hep birlikte üretelim, 
hep birlikte kazanalım, hakça paylaşalım 
istiyoruz. Biliyoruz ki biz birbirimize bağ-
lılığımızı kaybetmedikçe bu ülkenin düş-
manları kaybetmeye mahkûm olacaktır. 
Bu ülkeyi geriye götürmeye, milletimizi 
çıktığı kalkınma yolculuğundan geri dön-
dürmeye çalışanlar kaybedecektir. Millet 
olarak Çanakkale’yi geçilmez kılan o çelik 
irademizi kaybetmedikçe Türkiye daima 
kazanacaktır.

Sevgili vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi bahar mevsimiyle birlikte 
tabiattaki yenilenme ve tazelenmeyi müjde-
leyen Nevruz Bayramı’nı da geride bıraktık. 
Yeni gün anlamına gelen nevruz, aslında 
yeni bir başlangıcın sevinç ve neşeyle kut-
landığı gündür. 21 Mart’ta ve takip eden 
günlerde bu bahar neşesini büyük ölçüde 
olgunlukla kutladık. Yine de bizi millet 
olarak üzen kimi tatsız olayların yaşandı-
ğını da ifade etmek durumundayım. Bize, 
birlik ve beraberliği, huzur ve neşeyi çok 
görenler, bir kez daha bayram sevincimi-
ze gölge düşürmek için ellerinden geleni 
yaptılar. Bütün tahriklerine rağmen bu kez 
de amaçlarına ulaşamadılar; inanıyorum 
ki, bundan sonra da ulaşamayacaklardır. 
Ancak bir hususa dikkatlerinizi çekmekte 
yarar görüyorum: Nevruz’u bayram yerine 
kavga gününe dönüştürmeye çalışanlara 
lütfen iyi bakınız. Her fırsatta barış çağrıları 
yapanların, hem de böyle bir günde kin ve 
nefreti yücelten, masum insanların can ve 
mallarına kast eden bir vandalizme zemin 
hazırlamaları büyük bir çelişki değil mi-
dir? Nevruz, Anadolu’dan Kafkaslar’a, Orta 
Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir 
coğrafyada kardeş halklar tarafından yüz-
yıllardır aynı ruhla kutlanmaktadır.

Bolluk ve bereketiyle bahar mevsiminin 
gelişini simgeleyen Nevruz, aynı zamanda, 
hayata ve birbirimize yeni bir coşkuyla, yeni 
bir umutla sarılmamız için bir çağrıdır. Mil-
letçe bu çağrıya uymaya, sevgi, barış ve kar-
deşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi canlı 
tutmaya devam edeceğiz. Nevruz mesajım-
da da söylediğim gibi, bugün yakılan ateş, 
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şiddetin ve öfkenin değil, aksine ruhları-
mızdaki sevginin, dostluğun ve kardeşliğin 
kandilidir. Bu bayram sevincini yaşarken 
ve yaşatırken bize yakışan, şiddetin, kinin, 
nefretin dilini tamamen terk etmek ve sev-
ginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini 
yüceltmektir. Unutmamalıyız ki bu günler, 
birliğin, beraberliğin, kardeşliğin her za-
mankinden daha çok öne çıkması gereken 
günlerdir. Gelecek nevruzlarda, asla hak 
etmediğimiz bu vandalizm görüntülerini 
bir daha hiç yaşamamayı diliyorum. Bu te-
menniyle başta aziz milletimiz olmak üzere 
bütün bölge halklarının Nevruz Bayramı’nı 
bir kez daha kutluyor, aramızdaki sevgi ve 
kardeşlik bağlarını güçlendirmesini diliyo-
rum.

Değerli vatandaşlarım...

Geçen beş yıllık dönemin Türkiye’ye neler 
kazandırdığına yeniden bakmanızı rica edi-
yorum. Krizlerin enkazı içinden çıkarak bu-
günlere nasıl geldik? Birbirimize inanarak, 
birbirimize güvenerek, el birliğiyle, güç bir-
liğiyle, duygu birliğiyle, bütün gücümüz ve 
enerjimizle çalışarak geldik. Gündemimize 
bu ülkenin ihtiyaçlarını koyduk, rotamızı 
gelecek hedeflerimize ayarladık. Bu ülkeye 
yıllarını kaybettiren boş tartışmalardan, kı-
sır çekişmelerden, çatışma siyasetlerinden 
yüz çevirdik. Ayrıştırıcı değil birleştirici 
olmaya gayret ettik, demokrasi içinde her 
insanımızın hakkını hukukunu korumanın 
mücadelesini verdik. Milletimizden uzak 
olmadık, insanlarımızın beklentilerine 
yabancı kalmadık, ülkemizin sıkıntılarına 
gözlerimizi kapatmadık. Sizler de yediden 
yetmişe bizlere destek oldunuz, ürettiğiniz 

değerlerle kalkınmamıza katkıda bulundu-
nuz, demokrasiye, huzura ve istikrara sahip 
çıktınız. Beş yıl içinde on yıllara sığdırama-
dığımız başarılara, atılımlara hep beraber 
ulaştık. Böylece tarihi bir fırsatın eşiğine 
geldik, o eşik Türkiye’nin aydınlık yarınları-
nın, mutlu ve müreffeh geleceğinin eşiğidir. 
Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine yükseltecek merdivenin bir üst 
basamağıdır. İnşallah o eşiği de başarıyla 
geçeceğiz. 

Yolumuz uzun olsa da Türkiye’nin önü açık-
tır, yarınları aydınlıktır, bizi bu medeniyet 
yolculuğundan hiçbir güç geri çeviremeye-
cektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Tür-
kiye tarihiyle, coğrafyasıyla, bölgesel gücü, 
stratejik konumuyla, insani potansiyeli ve 
demokratik tecrübesiyle hem bölgesi için, 
hem dünya için önemli bir ülke. Bu önemi-
ne uygun şekilde hareket etmesi gereken, 
dünyanın bütün ülkeleriyle, ama özellikle 
de komşularıyla ilişkilerini dinamik ve has-
sas bir diplomasiyle sürdürmesi gereken bir 
ülke. Bugün komşu olduğumuz ülkelerin 
çok büyük bir kısmıyla tarihte aynı çatı 
altında yaşadığımızı, dolayısıyla hepsiyle 
dostluğa, akrabalığa, kültürel yakınlığa sa-
hip olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. Bu 
ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın kalpleri 
hala Türkiye ile birlikte atmaktadır, onların 
problemleriyle ilgilenmek, yanlarında ol-
mak bizim görevimizdir.

Şu bir gerçek ki, bugün Türkiye’nin komşu-
larıyla sürdürdüğü ilişkilerin temel konu 
başlıklarının neredeyse tamamı geçmişten 
bugüne taşınan meselelerle ilgilidir. Bu 
sebeple bizim çevremizdeki coğrafyaya 
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bakışımızın tarihi bir perspektif taşıması 
kaçınılmazdır. Bu çerçevede, eskiden önem-
li bir kısmı Osmanlı Devleti çatısı altında 
toplanan, bugünse birçok farklı ülkenin yer 
aldığı Balkanlar coğrafyasının bizim için 
ayrı bir önemi haiz olması tabiidir. Hükü-
met olarak dış politikamızda baştan beri bu 
gerçeği dikkate alıyor, tarihi ve insani bağla-
ra sahip olduğumuz Balkan ülkeleriyle iliş-
kilerimizi sağlam bir zeminde geliştirmeye 
gayret ediyoruz. 

Geçen hafta bazı bakan ve milletvekili ar-
kadaşlarımla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan 
ziyaretlerimizi de bu yolda atılmış önemli 
adımlar olarak görüyor, böyle değerlendi-
riyoruz. Önemine binaen bu ziyaretleri-
mizle ilgili sizleri de kısaca bilgilendirmek 
istiyorum. Bölgeye yaptığımız bu ziyaret, 
NATO İttifakı’nın 60. kuruluş yıldönümüne 
doğru son toplantı niteliği taşıyan Bükreş 
Zirvesi’nin hemen öncesinde gerçekleştiril-
miştir. Bu sebeple her üç ülkenin Cumhur-
başkanları, Başbakanları, Meclis Başkanları 
ve hükümet yetkilileriyle yaptığımız temas-
larda bölgesel meseleleri detaylarıyla görüş-
me, ortak bakış açıları geliştirme imkânı da 
bulduk. Bükreş Zirvesi’nde Arnavutluk’un 
NATO üyeliğinin görüşülecek olması bu 
görüşmelerin önemini daha da arttırdı. Bil-
diğiniz gibi Bulgaristan 2004 yılında NATO, 
geçtiğimiz yıl da Avrupa Birliği üyeliği vasfı-
nı kazandı. Bosna-Hersek ve Arnavutluk’un 
da AB uyum çalışmalarını başarıyla sürdür-
düklerini biliyoruz.

Her üç ülke ile de tarihi ve insani bağlarımı-
zın ötesine geçen, diplomatik, siyasi, ticari 

ve kültürel anlamda her geçen gün ivme 
kazanan çok boyutlu ilişkiler içindeyiz. Bu 
anlamda bölgenin huzur ve güvenliği, bölge 
ülkelerinin istikrarı, bölgesel meselelere 
yaklaşımda sağlanabilecek yakınlıklar bu 
coğrafyanın geleceği açısından hayati de-
ğere sahiptir. Ziyaretimiz sırasında bölge 
meseleleri konusunda bizim taşıdığımız 
hassasiyetin her üç ülkenin yönetimlerince 
de paylaşılıyor olduğunu memnuniyetle 
müşahede ettik. Beraberimizdeki iş adam-
larımızla, bu ülkelerin yönetimleri ve iş 
adamları arasında iş konseyleri toplandı, 
geleceğe dönük umut verici temaslar ger-
çekleştirildi, bağlantılar yapıldı. Bu sayede, 
son beş yıl içinde her üç ülke ile ilişkilerimi-
zin geliştirilmesi yolunda attığımız adımlar, 
yeni ve güçlü işbirliği çabalarıyla daha da 
pekiştirilmiş oldu.

Değerli vatandaşlarım...

Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan 
ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizde önem-
li bir canlanma trendi yakalamış durumda-
yız. Bosna-Hersek’e 500 milyon doları aşan 
bir ihracatımız var, bu rakamın artış eğilimi 
de sürüyor. Yine Bosna-Hersek’e doğrudan 
yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye 
onuncu sıraya yükselmiştir, bu önemli bir 
seviyedir. Arnavutluk’la ticari ilişkilerimiz-
de de parlak bir gelişme dönemi yaşanıyor. 
Bu ülke ile ticaret hacmimiz son beş yılda 
üç kata yakın artmıştır. Bu ülkede 2002 
yılında 35 milyon dolar civarında seyreden 
yatırımlarımız bugün 620 milyon dolar 
seviyesine yükselmiştir. Keza Bulgaristan 
ile ticari ilişkilerimizde de benzer bir yük-
selme tablosu yaşanmaktadır. Türkiye, 
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Bulgaristan’ın dördüncü büyük ticaret orta-
ğı ve birinci ihracat pazarı konumundadır. 
Türkiye’nin Bulgaristan’dan yaptığı ithalat, 
Bulgaristan’ın toplam ihracatının yüzde 
12’sidir. Buna paralel olarak 2007 yılında 
ticaret hacmimiz 4 milyar dolar sınırını da 
aşmıştır. Bu tablo, hem ülkemiz ekonomisi 
için, hem de bu üç ülke için çok önemli, 
çok değerli kazanımlardır. Dahası gelişen 
ilişkilerle çok daha iyi noktalara taşınma 
potansiyeli olan kazanımlardır. Bu ziyare-
timiz sırasında her üç ülke yönetiminin de 
bu gerçeğin fazlasıyla farkında olduklarını 
gördük, bölgesel gelişmeler noktasında 
umut tazeledik.

Değerli vatandaşlarım...

Başta da ifade ettiğim gibi Bosna-Hersek, 
Arnavutluk ve Bulgaristan’da yaşamakta 
olan soydaşlarımızın durumlarını da ikili 
görüşmelerimizde ele aldık. Bu bölgelerde 
yaşayan soydaşlarımızla bizzat görüşme 
imkanı buldum, sıkıntılarını, beklentilerini 
kendilerinden dinledim. Yine bu ziyaret-
lerim sırasında Balkanlar’daki Osmanlı 
tarihi ve kültürünü yansıtan eserleri, yatı-
rımcılarımızın orada yaptıkları yatırımları 
yerinde görme ve inceleme imkanını bul-
dum. Bosna-Hersek’te, EUFOR Harekatı 
kapsamında görevli bulunan birliklerimizi 
Butmir’de ziyaret ederek kahraman evlatla-
rımızla kucaklaştım, memleket hasretlerini 
paylaştım. Tamamı dört gün süren bu üç 
ziyaretin, bölgenin geleceğine çok daha 
uzun vadeli, çok daha uzun soluklu katkılar, 
açılımlar getireceğini şimdiden söyleyebili-
rim. Türkiye’nin Bosna-Hersek, Arnavutluk 
ve Bulgaristan ile ilişkilerinde yeni ve çok 

daha verimli bir dönemin başlayacağına 
dair beklentilerimiz artmıştır. 

Değerli vatandaşlarım...

Son olarak kamuoyunda gündeme gelen 
ve çeşitli tartışmalara konu olan Sosyal 
Güvenlik Yasası ile ilgili bazı konulara da 
değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere yasa 
taslağımız şu anda Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşülüyor. Yasa taslağının oluşturulduğu 
süreçte konuyla ilgili bütün tarafların bilgi-
sine başvurulmuş, katkıları alınmış, itiraz-
ları değerlendirilmiştir. Son olarak sendi-
kalarımızla yapılan görüşmelerde belli bir 
uzlaşı noktasına varılmış, taslağın son hali 
Meclis’e gelmeden önce Çalışma Bakanımız 
tarafından parti gruplarına bilgi verilmiş-
tir. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler 
sırasında da konu bir kere daha masaya 
yatırılmakta, değerlendirilmekte, makul bir 
uzlaşma zemini aranmaktadır. Bizim ama-
cımız Türkiye’nin şartları, sosyal güvenlik 
alanında dünyada geçerli örnekler ve eko-
nomimizin gerçekleriyle uyumlu bir Sosyal 
Güvenlik Yasası tesis etmektir. Bunu neden 
yapıyoruz? Çünkü yıllar boyunca popülist 
siyaset anlayışlarıyla rayından çıkarılan 
sosyal güvenlik sistemimizi sürdürülebilir, 
gerçekçi, akılcı bir yapıya kavuşturmak is-
tiyoruz.

Türkiye’nin mevcut sosyal güvenlik yapı-
lanmasıyla gelecekte çok büyük sıkıntılar 
yaşayacağı, sistemden kaynaklanan açıkla-
rın bütçe imkânlarıyla kapatılmasının artık 
mümkün olmayacağı günlerin yaklaştığı 
bugünden bellidir. Türkiye’nin geleceğini 
ipotek altına alan ve çalışanlarımıza da la-
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yık oldukları seviyede bir sosyal güvenlik 
standardı kazandıramayan bir yapıyı bu 
haliyle sürdürmeye çalışmak Türkiye’ye 
ihanettir. Sistem bugüne kadar çok istismar 
edilmiş, ekonomik mantığını kaybetmiş, 
büyüyen açığın yol açtığı zararlar ekono-
mimizin, dolayısıyla da milletimizin omuz-
larına yüklenmiştir. 1960’ta 24 çalışan 1 
emekliye bakarken, bu sayı 1970’te 9’da 1’e, 
1980’de 3’te 1’e ve 1990’da 2’ye 1’e kadar 
gerilemiştir. Bugün de hala 2 çalışanımız 1 
emeklimize bakar durumdadır. Böylesine 
ağır bir yükü, böylesine yüklü bir faturayı 
sadece Türkiye ekonomisinin değil, dünya-
nın hiçbir ekonomisinin kaldırması müm-
kün değildir. Bu açıklar aynı hızla büyürse 
ve Türkiye zarardan bir an önce dönmezse 
sadece sosyal güvenlik sistemimiz değil, 
ekonomik yapımız da iflasa doğru sürükle-
necektir. Bu şartlar altında hükümet olarak 
bu adımı atmazsak kendimizi Türkiye’ye 
zarar vermiş, dolayısıyla milletten aldığımız 
emanete ihanet etmiş hissederiz.

Değerli vatandaşlarım...

Bu gerçeği ifade ettikten sonra, kamuo-
yundaki bir yanlış anlamayı da düzeltmek 
istiyorum. Hükümet olarak hem bakanımı-
zın, hem bizim, çeşitli vesilelerle defalarca 
izah etmemize rağmen, yeni Sosyal Güven-
lik Yasası’nın mevcut çalışanlarımızı ve 
emeklilerimizi zarara uğratacağı şeklinde 
çok yanlış bir iddia dillendirilmeye devam 
ediliyor. Açık ve net olarak ifade ediyorum 
ki, ne çalışanlarımızın, ne emeklilerimizin 
durumlarında asla bir geriye gidiş olmaya-
caktır. Zaten kazanılan hakların geriye alı-
namayacağı ilkesi de Anayasa Mahkemesi 

kararıyla garanti altına alınmıştır. Yapılan 
spekülasyonların ya yanlış bilgilendirilme-
den, ya siyasi sebeplerden dolayı gerçeğe 
uzak düştüğünü görüyor, üzülüyoruz. Bu 
hükümet olarak sadece bizim meselemiz 
değildir, Türkiye’nin meselesidir. Sosyal 
güvenlik sistemimizin çok daha sağlıklı 
işlemesi, çalışanlarımızın daha yüksek 
standartlara ulaşması, ekonomimizin bu 
ağır yükten kurtulması içindir. Şu anda 
zararı hep birlikte bizler karşılıyoruz, bu 
açığı kapatmak için hepimiz fedakârlık 
ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi 
olmasın, bu yasa Türkiye’nin menfaati-
nedir, çalışanlarımızın menfaatinedir. 
Bu kısmı pek gündeme getirilmiyor ama 
aslında bu yasayla biz çalışanlarımıza ve 
sosyal güvencesi olmayan insanlarımıza 
pek çok başlıkta yeni kazanımlar getiriyo-
ruz. Sosyal güvenlikte norm ve standart 
birliğini sağlıyoruz. 18 yaşından küçük her 
insanımızı şartsız ve istisnasız olarak Genel 
Sağlık Sigortası kapsamına alıyoruz. Böyle-
ce her doğan çocuğumuz sosyal güvenceye 
sahip olarak doğuyor. Bağ-Kur’da basamak 
sistemini tamamen kaldırıyoruz, ödenen 
prim miktarı ve gün sayısının emekli ma-
aşlarına doğrudan yansımasını sağlıyoruz. 
Böylece Bağ-Kurlu vatandaşlarımızın geliri 
artmadığı sürece priminin de artmamasını 
sağlıyoruz. Primleri esnafımızın ve çiftçimi-
zin beyan ettiği kazanç oranı üzerinden he-
saplıyoruz, prim oranlarını da yüzde 40’tan 
yüzde 33.5’a kadar düşüyoruz. SSK’lılar gibi 
Bağ-Kurlularımız’a da geçici iş göremezlik 
ödeneği öngörüyoruz.

Biliyorsunuz mevcut uygulamada 1 gün 
bile olsa prim borcu olan vatandaşımız 
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sağlık hizmetinden yararlanamıyordu, biz 
bu süreyi 30 güne çıkarıyoruz. İsteğe bağlı 
sigortalı olan vatandaşlarımızın emekli 
olmadan önce de sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmesine imkan tanıyoruz. Tür-
kiye ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 
bulunmayan ülkelerde çalışan işçilerimizin 
ve ailelerinin yine sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmelerini sağlıyoruz. Yeni yasa 
tasarısı bunun gibi daha pek çok maddede 
çalışanlarımıza, emeklilerimize yepyeni 
kazanımlar getiriyor. Şimdilik bu kadarıyla 
yetiniyorum. İnşallah Meclis’ten geçtiği 
şekliyle yasanın ayrıntılarını yine sizlerle 
paylaşacağız. Her vatandaşımızın bilmesi 
gereken şudur: yeni Sosyal Güvenlik Yasa 
Tasarısı, Türkiye’nin sosyal güvenlik siste-
mini çağın ve aklın gerektirdiği ileri stan-
dartlara taşımak için hazırlanmıştır.

Bizim çalışanlarımızı çok daha iyi stan-
dartlara ulaştırmak dışında bir hedefimiz 
yoktur, olamaz. Bu yasa Türkiye’nin menfa-
atleri gözetilerek hazırlanmıştır, dolayısıyla 
milletimizin de yararına sonuçlar getire-
cektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
İşçilerimiz, memurlarımız, esnafımız, 
emeklimiz rahat olsun, bize güvensin, biz 
onları mahcup etmeyiz, zarara uğratmayız. 
Türkiye aklı selim çizgisinde ilerlemeye, so-
runlarıyla yüzleşerek gelişmeye, bugüne ka-
dar ihmal edilmiş sıkıntılarını da çözmeye 
devam edecektir. İnanıyorum ki hep birlikte 
çalışarak, zorluklara hep birlikte göğüs ge-
rerek, kazandıklarımızı adaletle paylaşarak 
çok daha güzel, çok daha aydınlık yarınlara 

kısa zamanda ulaşacağız. Bu umut ve heye-
canla sözlerime son veriyor, sizleri sevgiyle 
selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, MÜSİAD’ın 
değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefen-
diler… Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin 17’nci Genel Kurulu’nun başa-
rılı geçmesini diliyor, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Genel Kurul’un ül-
kemize, milletimize, ülkemiz ekonomisine 
ve sanayiine hayırlı sonuçlar doğurmasını 
temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında şunu da be-
lirtmek istiyorum: 1999 yılında, cezaevine 
girmeden hemen önce, MÜSİAD beni ilk 
fahri üyesi olarak kabul etmişti. Bu, benim 
için çok anlamlıydı, gurur vericiydi. Çünkü 
kim Türkiye sevdasıyla ülkemizi kalkındır-
maya, büyütmeye, geliştirmeye gayret eder-
se, gurur duyulacak bir misyon üstlenmiş 
demektir. MÜSİAD, 1990 yılından bugüne, 
Türkiye ekonomisinin ilerlemesine, büyü-

MÜSIAD 17. Olağan Genel 
Kurulu

İstanbul | 19 Nisan 2008
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mesine, ihracatın, üretimin, istihdamın art-
masına çok değerli katkılarda bulunuyor. 
Şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle 
ifade etmek istiyorum: MÜSİAD gibi ku-
ruluşlara, ülke olarak da, millet olarak da 
şükran borçluyuz.

Bakınız, 1990’lardan sonra Türkiye, 
Anadolu’nun unutulmuş, ihmal edilmiş, 
sırt çevrilmiş illerinde de sanayi tesislerinin 
kurulabileceğini gördü. Konya, Kayseri, 
Çorum, Gaziantep, Uşak, Denizli başta ol-
mak üzere Anadolu’nun bir çok şehrinde 
çok ciddi ölçekte bir yatırım ve üretim 
hamlesi başlatıldı. Üstelik bu hamle, dev-
letin, hükümetlerin desteği ve katkısıyla 
değil, bizzat o illerdeki vatandaşlarımızın 
kendi inisiyatifleriyle, kendi çabalarıyla, 
gayretleriyle başlatıldı. Her türlü zorluğa, 
her türlü istikrarsızlığa, her türlü krize, 
dalgalanmaya, belirsizliğe rağmen buradaki 
işadamlarımız, kelimenin tam anlamıyla, 
kendi yağlarında kavruldular. Destek değil, 
zaman zaman köstek olunmasına rağmen, 
Türkiye için artı değer üretmenin mücade-
lesinde oldular. Buradaki işadamlarımız, sa-
nayicilerimiz, küçük ve orta ölçekli işletme 
sahiplerimiz, Türkiye’nin olumsuz politik 
ve ekonomik şartlarına ek olarak, çok çeşitli 
engellemelere, müdahalelere de maruz kal-
dılar. Bunları da biliyoruz.

Bu ülkede, geçmiş dönemlerde sermayenin 
dahi renklere ayrıldığına, bazılarına öz, ba-
zılarına üvey muamelesi yapıldığına maale-
sef şahit olduk. Bu ülkede Anadolu’ya karşı, 
Anadolu sermayesine, Anadolu yatırımları-
na karşı nasıl bir farklı tavır sergilendiğine, 
nasıl bir ayrımcılık yapıldığına maalesef 

hep birlikte tanıklık ettik. Hem bölgeleri 
birbirinden ayırdılar, kalkınmayı adil bir 
şekilde gerçekleştirmediler, hem de bu böl-
gelerde yatırım yapmak isteyenlere karşı 
olumsuz tavır içinde oldular. Ama bir şeyi 
unuttular. Anadolu’nun tarihini unuttular. 
Anadolu insanının dirayetini, cesaretini 
unuttular. Anadolu insanının öngörüsünü, 
sağduyusunu unuttular. Anadolu’nun, bitti, 
tükendi denildiği her anda, çıkış yollarının 
kalmadığının sanıldığı anlarda, imkansız-
lıklara rağmen, küllerinden yeniden doğdu-
ğunu ve kükrediğini unuttular.

M Ü S İ AD ,  i ş t e  b ö y l e  b i r  d ö n e m d e , 
Türkiye’nin sanayicilerine, işadamlarına bir 
çatı olmuş, yol gösterici olmuş, öncü olmuş 
ve tarihi bir görev üstlenmiştir. Tüm bun-
ların ötesinde, MÜSİAD, Türkiye’nin de-
mokratikleşmesine, istikrarına çok önemli 
katkılar sağlamıştır, sağlamaya da devam 
ediyor. Bir sivil toplum örgütü olarak, bir 
baskı unsuru olarak, bir sosyal taraf olarak 
MÜSİAD, 1990’dan beri Türkiye’de güçlü, 
kaliteli, standartları yüksek bir demokrasi 
için mücadele verdi. Özellikle bu mücadele 
Türkiye için büyük anlam taşıyor, büyük 
önem taşıyor.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Demokrasi, vatandaşın özgür iradesiyle, 
serbestçe, hiçbir baskı altında kalmadan 
oy kullanması, kendi iradesiyle kendi yö-
neticilerini seçmesi, iktidarın gerçek sahibi 
olmasıdır. Demokrasi, her seviyeden, her 
gelir grubundan, kökeni, ırkı, dini ne olursa 
olsun her bir vatandaşın eşit oy hakkına 
sahip olmasıdır. Eğer bu özgürlüğü, bu 
eşitliği vatandaşın elinden alırsanız orada 
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demokrasiden, demokrasinin hiçbir çeşi-
dinden bahsedilemez. Eğer oy vermedeki 
eşitliği tartışmaya açarsanız, doğrudan 
demokrasiyi tartışmaya açmış olursunuz. 
Demokrasinin bu en asli unsurunu, hatta 
demokrasinin bizatihi kendisini tartışmaya 
açanlara karşı siyasi partilerden hiçbir tep-
kinin gelmemesi, çok manidardır. Seçmen-
lerin mahiyetini tartışmaya açmak, milli 
iradeyi kategorilere ayırmak, demokrasiyi 
tartışmaya açmakla eş anlamlıdır. 

Demokrasiye, milli iradeye, demokratik 
özgürlüklere, demokratik kazanımlara 
karşı atılan her adım yine karşısında tüm 
demokratik örgütleri, partileri bulabilmeli-
dir. Anadolu’nun, Anadolu kalkınmasının 
önemi işte bu noktada, demokrasi noktasın-
da son derece önemlidir. Anadolu’nun her 
bir şehri, her bir ilçesi, her bir ferdi, “artık 
ben de varım” demiş, çalışmış, çabalamış, 
yerelde oluşturduğu ekonomik ve demok-
ratik çabalarla, başarılarla genelde, ulusal 
düzeyde söz sahibi olmaya başlamıştır. Bu 
da demokrasimiz için, milli egemenlik için, 
bölgesinde, dünyada saygın, itibarlı bir Tür-
kiye için, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devletinin tam anlamıyla tesisi için son 
derece umut verici, son derece sağlıklı bir 
gelişme olmuştur.

Bakınız aynı durum, sermaye açısından da 
sözkonusu. Bir dönem sermayeyi yeşil diye, 
beyaz diye, kızıl diye renklere ayırdılar. Si-
zinkiler bizimkiler diye ayrımcılık yaptılar. 
Şimdi bunun bir başka versiyonunu sür-
dürüyorlar. Yerli sermaye, yabancı sermaye 
diye ayrım yapıyorlar. Açık söylüyorum 
bunların dünyadan haberleri yok. Dünya-

nın nereden geldiği, nereye gittiği hakkında 
en küçük bir fikir kırıntıları yok. Bu hafta 
başında Katar’da işadamlarımızla bir araya 
geldim. Hem Türk, hem Katarlı işadamları-
na hitap etme fırsatım oldu.

Bakınız, Türk müteahhitlerinin, Katar’da 
son 5 yılda gerçekleştirdikleri proje miktarı 
tam 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu 
çok büyük bir başarı. Uzun zaman Katar’da, 
Dubai’de, Kuveyt’te biz olmamışız, küçüm-
seyerek bakmışız; İngiliz, Alman, Fransız, 
Amerikalı olmuş, yatırım yapmış, ticaret 
yapmış, sermaye çekmiş. Onun öncesinde 
Balkan ülkelerine, Bosna-Hersek, Arnavut-
luk, Bulgaristan’a gittim. Her birinde Türk 
müteahhitler, Türk sanayiciler, yatırımcılar 
var. Hem o ülkelerin, hem ülkemizin kalkın-
masına, ihracatına, ithalatına, istihdamına 
katkı sağlıyorlar.

Bulgaristan’da sadece 2007 yılında yapı-
lan yatırım 600 milyon dolar seviyesinde. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin, 
bundan 4 yıl önce Bulgaristan’daki tesis-
lerinin temelini atmıştım. Şirketin bugü-
ne kadar Bulgaristan’da gerçekleştirdiği 
yatırım miktarı 380 milyon dolara ulaş-
mış. Tam 1.500 kişiye iş sağlıyorlar. Bu 
gidişimde de yeni yatırımlarının açılışını 
yaptık.  İsveç’e gittik, orada da yine, Türk 
işadamları var, sanayicilerimiz var. Bugün 
İsveç’te, vatandaşlarımız tarafından kuru-
lan şirket sayısı 3 bine ulaşmış durumda. 
Ciroları 3 milyar Avro’yu geçmiş, İsveç’te 
50 bin kişiye iş ve istihdam sağlıyorlar. 
Ben bunları gördüğüm zaman, samimi-
yetle söylüyorum, duygulanıyorum, göğ-
süm kabarıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
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Başbakanı olarak gurur duyuyorum, mut-
lu oluyorum.

Bugün İstanbul’dan kalkan hemen her 
uçakta, bir Türk işadamı, elinde çantası, adı 
dahi duyulmamış ülkelere gidiyor, oradaki 
yatırım imkanlarını araştırıyor, oralara ya-
tırım yapıyor. MÜSİAD’ın uluslararası iliş-
kilere verdiği önemi biliyorum, başarılarını 
biliyorum. MÜSİAD üyesi işadamlarımızın 
gittiğimiz her ülkede yatırımlarını gör-
mekten haklı bir gurur duyuyorum. Şimdi 
senin işadamın, senin sanayicin gidecek, 
dünyanın dört bir köşesinde yatırım yapa-
cak, üretim yapacak, ama sen yabancı deyip 
Türkiye’ye yatırım gelmesini istemeyecek-
sin. Bunun tutar tarafı, mantıklı bir izahı 
yoktur. Peki buna karşı olanlar ne diyor, ne 
istiyor?  Cevapları yok. Niye? Çünkü vizyon 
yok. Çünkü ufuk yok. Misak-ı Milli sınırları 
içine kendisini hapsetmekten, sınırlarını 
dar tutmaktan, değişmemekten, değişime 
direnmekten dolayı kendilerine övünç payı 
çıkarmaya çalışıyorlar. 1940’ların Türki-
ye’sine, dünyasına takılıp kalmışlar, oradan 
bir adım öteye geçemiyorlar. Keşke Misak-ı 
Milli sınırları olsa. O kadar bile değil. Bun-
lar Ankara’ya, İstanbul’a sıkışıp kalmışlar, 
dünyaya sağır, dünyaya kör, gelişmelerden 
haberleri yok, kuyu kazmakla, engel çıkar-
makla, başaranların altını oymakla meşgul-
ler.

Bakın Anadolu’daki işadamlarımızın, sa-
nayicilerimizin, küçük ve orta ölçekli işlet-
me sahiplerimizin bir dönem nasıl feryat 
ettiklerini çok iyi biliyoruz. “Gölge etme, 
başka ihsan istemem” dediler. “Teşvik de 
istemiyorum, kredi de istemiyorum, altya-

pı da istemiyorum, yeter ki engel çıkarma, 
yeter ki yük olma, yeter ki gölge etme” 
dediler ve böyle başardılar, bu şekilde ba-
şardılar, bu şekilde başardınız. Ama yok. 
Birileri, Ankara’dan oturup her şeyi dizayn 
etmek gibi, her şeyi tasarlamak gibi bir va-
zife biçmişler kendilerine. Ülkenin, mille-
tin kendi kaderinde söz sahibi olması diye 
bir şey yok, kaderi onlar tayin edecekler.

Bakın işte demokrasi bunun için önem-
li. Demokrasi eşitlik için önemli, adalet 
için önemli, kalkınma için, ilerleme için, 
iş için, aş için önemli. Artık duyanların, 
duymayanlara bir zahmet bunu anlatması 
gerekiyor. Sadece şu son 5 buçuk yılda ya-
şadıklarımız bile, sadece şu 5 buçuk yılda 
elde ettiğimiz başarılar bile, demokrasi-
nin, istikrarın, güven ortamının ne derece 
kritik, ne derece hayati olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Türkiye’nin 
son 5 buçuk yıla elde ettiği başarılar, asla 
ve asla yaşadığımız kriz dönemleriyle 
kıyaslanacak boyutta değildir. Evet Tür-
kiye 2000 ve 2001 yıllarında bir finansal 
kriz yaşadı, bütün göstergeler dibe vurdu. 
Ancak bunun ardından göstergelerde 
kaydedilen iyileşme, kriz tarihine göre 
değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihine göre 
rekor düzeyde bir iyileşme olmuştur. Tür-
kiye ekonomisi her 2 yılda, 3 yılda bir kriz 
yaşarken, bugün artık bütün o kabus se-
naryolarını geride bırakmış, kriz kelime-
sini artık lügatinden çıkarmıştır. Bu nasıl 
oluyor? Bu istikrarla oluyor, bu güven 
ortamıyla oluyor, bu demokratikleşmeyle, 
insan haklarının genişletilmesiyle oluyor. 
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Bunu herkesin görmesi, herkesin bunun 
önemini anlaması, kavraması gerekiyor.

Bakın çok basit bir örnek vereyim size: 
İsveç’ten Türkiye’ye gelen turist sayısı 
2000’lerin başında 150-200 bin civarında. 
Bugün İsveç’ten gelen turist sayısı 350-
400 bin seviyelerine çıkmış durumda. 
İsveç’te bu artışın sebebini izah ettiler, 
Türkiye insan hakları ve özgürlükler 
noktasında reformlar gerçekleştirdikçe 
İsveç’teki imajı değişti, tercih edilen bir 
ülke oldu dediler. Bugün her 3 İsveçli’den 
biri, turizm için Türkiye’yi tercih ediyor. 
Genel turizm rakamlarımız da aynı şekil-
de. 2002 yılında Türkiye’ye gelen toplam 
turist sayısı 13 milyon 248 bin kişi, 2007 
yılında gelen tam 23 milyon 341 bin kişi.

Türkiye artık tüm dünya ülkeleri tarafın-
dan turizm için tercih edilen bir ülke. Bu 
nasıl oluyor? Bu, işte demokratikleşme 
yolunda attığınız adımlarla, insan hakları 
noktasında, özgürlükler noktasında yaptı-
ğınız reformlarla oluyor.

Değerli arkadaşlarım, lafla peynir gemisi 
yürümüyor. Türk siyasetinin, Türkiye’de 
siyaset yapma tarzının artık bunu kavra-
ma zamanı gelmiştir ve geçmiştir. Hama-
setle peynir gemisi yürümüyor, sloganla, 
hamasetle, tribünlere oynayarak peynir 
gemisi yürümüyor. Türkiye bunu gördü, 
bu millet bunu acı şekilde tecrübe etti. İş 
yapacaksınız, üreteceksiniz, gayret ede-
ceksiniz, eksiği gediği tespit edip üzerine 
gideceksiniz, yol bulacaksınız, olmadı, yol 
açacaksınız.

Bakın Katar’la bizim dış ticaretimiz 2002 
yılında sadece 26 milyon dolar seviyesinde. 
Bugün ulaştığımız nokta nedir biliyor mu-
sunuz? 480 milyon dolar. Artış oranı rekor 
seviyelerde. “O sermaye gelmesin yeşil, o 
sermaye girmesin beyaz, şu yatırım gelme-
sin siyah, şu ülkeye gitme, bu ülkeyle temas 
kurma…” Tamam da, o zaman bu ülkenin 
gayri safi yurtiçi hasılasını 230 milyar do-
lardan alıp, 659 milyar dolara çıkaramazsın. 
Bu ülkenin ihracatını 36 milyar dolardan 
alıp da, 114 milyar dolara çıkaramazsın. 
Bunları yapamayınca, sofradaki ekmeği de 
büyütemezsin, işsize iş de üretemezsin.

Bir noktaya da burada özellikle dikkat çek-
mek istiyorum: Türkiye’nin 2002 yılında 
toplam yatırımı 59 milyar YTL. 2007’de 
ulaştığımız rakam 184 milyar YTL. Üstelik 
bu yatırımlarda özel sektörün payı çok 
yüksek. 2002’de özel sektör 43 milyar YTL 
yatırım yapmış, 2007’de 155 milyar YTL. 
Bu yatırım neden artıyor? Çünkü Türkiye 
farklı bir Türkiye de ondan artıyor. 

Yatırımcı, sanayici, girişimci uygun bir ya-
tırım ortamına kavuşmuş. Türkiye’nin para 
politikası belli, mali politikaları belli. Ülke 
öngörülebilir bir yapıya kavuşmuş. Türkiye, 
Avrupa Birliği yolunda kararlı adımlarla 
ilerliyor. Her alanda milletçe hepimizi se-
vindiren başarılar elde ediliyor, umut veren 
gelişmeler oluyor. Bunu bozduğunuz anda, 
tereddütler, soru işaretleri oluşturduğunuz 
anda, sanal gerilimler çıkardığınız anda ga-
yet tabiidir ki özel sektör yatırım konusun-
da tereddüt etmeye başlıyor. Hatta sadece 
özel sektör değil, ekonominin tüm aktörleri, 
bir tereddüt içine giriyor ve harcamaları 
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kısıyor. Acaba bir şey mi olacak? Acaba 
birileri Türkiye’yi rayından mı çıkaracak? 
Bu sorular artıyor ve ekonomi de bundan 
etkileniyor.

Ben her konuşmamda vurguluyorum: İyim-
serlik, iyimser bakış, ekonomi noktasında 
hayati derecede önemli. Bunu bozduğunuz 
anda, bunu bozmaya yeltendiğiniz anda 
beklentiler de bozulacak, karamsarlık ha-
kim olacak ve göstergeler tersine dönmeye 
başlayacaktır. Bunu yapmaya hiç kimsenin 
hakkı olamaz. Hiç kimse bu hakkı kendisin-
de göremez. 

Türkiye’nin bu seviyelere, bu şartlara nasıl 
zor süreçlerden geçerek geldiğini benden 
iyi siz değerli işadamlarımız biliyorsunuz. 
2 yılda, 3 yılda bir bu ülkeye kriz yaşatarak 
biz nereye gidebiliriz? 2’inci sınıf, 3’üncü 
sınıf demokrasiyle Türkiye’nin varacağı yer 
neresidir? Bunları herkesin kendisine sor-
ması lazım. Millet bunu soruyor çünkü. Bu 
millet, bu ülkenin nereden geldiğini, hangi 
bedelleri ödeyerek geldiğini, hangi süreçler-
den geçerek geldiğini çok iyi biliyor.

Bakınız bazı rakamları burada kısaca siz-
lerle paylaşmak istiyorum: 2002 yılında 
Türkiye’de verilen inşaat ruhsatı 36 milyon 
metrekare. 2007 yılında ulaştığımız mik-
tar 124 milyon metrekare. 2002 yılında 
Türkiye’de satılan otomobil sayısı 91 bin, 
2007’de satılan 357 bin. 2002’de 1 milyon 
adet buzdolabı satılmış, 2006-2007’de tam 
2 milyon. 5 buçuk yıl önce mevduat ban-
kalarının verdiği toplam kredi miktarı 32 
milyar YTL, 2007 sonunda 215 milyar YTL. 
Yeri gelmişken takipteki kredi oranlarını da 

vereyim: 2002 yılında takipteki kredilerin 
toplam kredilere oranı yüzde 17,6; 2007 
sonunda yüzde 3,5. Bütün bu rakamlar bir 
şeye işaret ediyor: Güven ve istikrar.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim istikrardan, bizim kararlılıktan, güç-
lü Türkiye, itibarlı Türkiye idealinden, he-
definden vazgeçmemiz mümkün değil. Biz, 
hiçbir zaman “biz kazanalım da, Türkiye’ye 
ne olursa olsun” diyenlerden olmadık, ol-
mayacağız. Onun için, gerilimin tarafı olma-
dık, olmayacağız. Türkiye’nin zor elde ettiği, 
ağır bedellerin ardından elde ettiği istikrarı 
korumak noktasında son derece kararlı ve 
sağlam duracağız.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum: 
Gerilim çıkarmak, kaos ortamı oluştur-
mak, moralleri bozmak, karamsarlık pom-
palamak için gayret gösterenleri hepiniz 
görüyorsunuz. Kendi siyasi çıkarları için 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine her türlü 
bedeli ödetmek noktasında sağduyuyu 
yitirmiş olanları görüyorsunuz. Hayali 
tehditler üretip, bir süre sonra kendi ham 
hayallerine inanmaya başlayanları sizler 
de, milletimiz de açık, net şekilde görüyor. 
Bunlara bugüne kadar aldırmadık, bunlara 
aldanmadık, bundan sonra da aldırmaya-
cak, aldanmayacağız.

Bunu altını çizerek ifade ediyorum: 
Türkiye’nin yakaladığı bu kalkınma ivme-
sinden, bu ilerleme, bu büyüme ivmesinden 
geri dönüş asla olmayacak. Bakınız, Türkiye 
ekonomisi, şu son 5 buçuk yılda yaşadığı-
mız onca olumsuzluğa rağmen, büyümeye, 
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gelişmeye devam ediyor. Kimi zaman küre-
sel şartlar olumsuz seyretti. Dikkat ediniz, 
biz geldiğimizde petrolün fiyatı 25 dolardı. 
Bugün 110 doların üzerine çıkmış durum-
da. Yine, kimi zaman içerde gerilim çıkarıp 
dengeleri bozmak için gayret edenler oldu, 
oluyor. Ancak artık çok sağlıklı, çok sağlam 
bir ekonomik yapıya sahibiz.

Türkiye ekonomisi öyle artık rüzgardan 
nem kapan, birileri hapşırınca nezle olan 
bir ekonomi değil. Yapısal reformları 
gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Tarihi reformlar gerçekleştirdik, 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bankacı-
lık sektörünü, mali sektörü sağlam temeller 
üzerine inşa eden reformlar yaptık. Sosyal 
Güvenlik Yasası’nı çıkardık, adeta bu nok-
tada, sosyal devlet noktasında bir devrimi 
gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Para Fonu 
ile biliyorsunuz 19’uncu stand-by anlaşma-
sını 14 Nisan’da tamamladık. Bundan sonra 
nasıl bir çalışma formatı belirleyeceğimizi 
de önümüzdeki günlerde oturup konuşaca-
ğız ve Türkiye için, Türkiye ekonomisi için 
en uygun olan formu belirleyeceğiz. Göreve 
geldiğimizde IMF’e olan borcumuz 23,5 
milyar dolar seviyesindeydi. Bunu bugün 
itibariyle 6,9 milyar dolara kadar indirdik. 
IMF konusunun da sık sık istismar edildiği-
ni biliyoruz, görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

IMF, 1945 yılında kurulmuştur ve Türkiye 
kurucular arasında yer almaktadır. 1947 
yılında fon aktif hale geçmiş, üye kaydına 
başlamış, bu tarihte yine Türkiye fona 
ilk üye olan ülkeler arasında yer almıştır. 

Dikkat ediniz, IMF’in kuruluşunda da, 
Türkiye’nin üyeliğinde de, anlaşmaların 
altında dönemin yöneticilerinin imzası var. 
O dönemde iktidarda kim var? Tek parti 
iktidarı CHP. Bugüne kadar tam 19 stand-by 
anlaşması yapıldı, işte sonuncusunu da biz 
yaptık ve tamamladık. Şimdi de, kurucusu 
olduğumuz bu örgütle ilişkilerimizi, daha 
alt düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Biz işimizi yapacağız. Biz iş üreteceğiz. Biz 
Türkiye’nin kalkınması için, Türkiye’nin 
ilerlemesi, muasır medeniyet seviyesine 
çıkması için gecemizi gündüzümüze katıp 
yılmadan, yorulmadan gayret etmeye de-
vam edeceğiz. Çok şükür, Türkiye’ye, mille-
timize başarılar yaşattık, sevinçler yaşattık, 
bunları yaşatmaya, bunları muhafaza etme-
ye devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği ay-
dınlık, önü açık. Bundan hiç kimsenin kuş-
kusu olmasın, tereddüdü olmasın. Yeter ki, 
millet olarak, sivil toplum örgütleri olarak, 
işçi-işveren örgütleri olarak kazanımlarımı-
za sahip çıkalım. Yeter ki, demokrasi konu-
sundaki hassasiyetimizi, umudumuzu, ha-
yallerimizi yitirmeyelim. İnanın, bu kararlı 
duruşu, bu cesur duruşu, bu sağlam duruşu 
muhafaza ettiğimiz sürece, çözemeyeceği-
miz sorun yoktur. Ben, bu noktada sözle-
rime son verirken, MÜSİAD’a, MÜSİAD’ın 
Türkiye’ye, ekonomimize, demokrasimize 
verdiği katkılara teşekkür ediyorum. Emeği 
geçen tüm arkadaşlarımızı, eski başkanları, 
yöneticileri, üyeleri tebrik ediyorum. Yeni 
yönetime başarılar diliyorum. Sizleri en 
kalbi duygularla selamlıyor, hepinize sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın başkan, değerli milletvekilleri... Bu 
anlamlı günde yüce Meclisimiz’i ve siz de-
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Bu meclis, millet iradesinin tecelligahıdır. 
Bu meclis, Kurtuluş Savaşımız’ın kararga-
hıdır. Bu meclis, Atatürk’ün riyasetinde 
Cumhuriyetimiz’in kurucusudur. Nihayet 
bu meclis, demokrasimizin kalbidir. Cum-
huriyet ve demokrasi başta olmak üzere 
milletimizin çağdaşlaşma adına elde ettiği 
bütün kazanımların arkasında bu yüce 
Meclis vardır. Bugün, hep birlikte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 88. kuruluş yıldö-
nümüne ulaşmanın haklı gururunu, mutlu-
luğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, 22 Nisan 1920’de, “Bir daki-
ka bile tehir edilmeyecek” notu ile, dönemin 
bütün valiliklerine, sancaklarına ve komu-
tanlıklarına şu telgrafı çekmişti: “Bimen-
nihilkerim, Nisanın 23’üncü Cuma günü 
Büyük Millet Meclisi küşat edilerek ifa-yi 
vazifeye mübaşeret eyleyeceğinden, yevm-i 
mezkûrdan itibaren bilûmum makamat-ı 
mülkiye ve askeriyenin ve umum milletin 
mercii Meclis-i mezkûr olacağı tamimen 
arzolunur.” “Allah’ın yardımıyla, Nisan’ın 

23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi 
açılarak çalışmaya başlayacağından, o gün-
den itibaren askerî ve sivil bütün makam-
larla, bütün milletin tek merciinin Büyük 
Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.’’ 
Bu kısa, fakat meselenin esasını ortaya 
koyan telgrafın hemen ertesinde, 23 Nisan 
1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi coş-
kulu törenlerle açılmış ve o günden itibaren 
de milletin mercii olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurtuluş sava-
şımızı sevk ve idare eden, Cumhuriyetimiz’i 
kuran iradedir. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, Türkiye’yi bugünlere taşıyan, Türkiye’yi 
dim dik ayakta tutan, demokrasimizi yaşa-
tan iradedir. Çünkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türk milletinin, Türk halkının 
yüce iradesidir. Bu itibarla, 23 Nisan 1920, 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’in 
açılış tarihi değil, aynı zamanda millet 
egemenliğine dayanan demokrasimizin ve 
Cumhuriyetimiz’in temellerinin atıldığı 
gündür. Milli egemenlik kavramı, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik meş-
ruiyet temelinde kurulduğunun en açık 
ifadesidir. 23 Nisan ile birlikte milletimiz, 
siyasi rejimin aslî ve tayin edici aktörü hali-
ne gelmiş; milli egemenliğimiz, Türkiye Bü-

TBMM Genel Kurulu: 23 Nisan 
Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2008
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yük Millet Meclisi’nin manevi şahsiyetinde 
vücut bulmuştur.

Cumhuriyetimiz’in kurucusu ve Yüce 
Meclisimiz’in ilk başkanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, milli mücadelenin en zor 
şartlarında bile her meselenin müzakere ile 
karara bağlandığı Meclis iradesine, onun 
verdiği demokratik meşruiyete yaslanmış-
tır. Atatürk, milletten başka kimseden yetki 
almamıştır. Egemenliğin de, siyasi temsil 
yetkisinin de, meşruiyetin de kaynağı, mil-
let olmuştur. Bugün Cumhuriyetimiz’in 
çağdaşlaşma hedeflerine daha yakınsak, bu 
başarıda en büyük pay, kurulduğu günden 
bugüne kadar milletimizin değişim irade-
sini hayata geçiren, tarihi reformlara, cesur 
kararlara imza atan Yüce Meclisimiz’indir.

88 yıl boyunca, çok zor dönemlerden geç-
tik, büyük badireler atlattık. Bölgemizde ve 
dünyada yaşanan büyük kriz ve çatışmalara 
rağmen, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız-
lığından asla taviz vermemiş, bölgesinde 
saygın, güçlü, istikrarlı, geleceğe güvenle 
bakabilen bir ülke konumuna yükselmiştir. 
Bugün, Cumhuriyetimiz’in 100. kuruluş yıl-
dönümünü çok daha güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye olarak karşılamaya hazırlanıyoruz. 
Bu tarihi sorumluluğun bir gereği olarak, 
Cumhuriyetimiz’in kazanımlarını koruma-
ya, demokrasi standartlarımızı yükseltme-
ye, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeye 
devam ediyoruz. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Millet olarak, Cumhuriyetimiz’in çağdaşlaş-
ma ideallerini temsil eden Avrupa Birliği’ne 

tam üyelik yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 
Atatürk’ün işaret ettiği bu idealleri gerçek-
leştirmeye hiç bir zaman bu kadar yakın ol-
mamıştık. Zor bir coğrafyada bulunmanın 
getirdiği risk ve tehditlerle baş edebilmenin 
öncelikle içbütünlüğümüzü korumaktan, 
toplumsal birliğimizi güçlü tutmaktan, 
güven ve istikrar ortamını sürdürmekten 
geçtiğini çok iyi biliyoruz. Terör başta ol-
mak üzere birlik ve bütünlüğümüze, huzur 
ve istikrarımıza yönelik tüm bu tehditle-
ri, millet iradesine sıkı sıkıya sarılarak, 
Yüce Meclisimiz’in temsil ve sorun çözme 
kabiliyetini koruyarak, demokrasimizin 
standartlarını yükselterek bertaraf etmek 
durumundayız. İnanıyorum ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, “egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” düsturunu muhafaza et-
mek, bu ilkenin gereklerini yerine getirmek 
noktasında vazifesinin de, sorumluluğunun 
da bilincindedir. Çünkü bu düstur, bu ilke, 
Cumhuriyetimiz’in, demokrasimizin, laikli-
ğin, sosyal devletin ve hukukun üstünlüğü-
nün yegane teminatıdır.

Aziz milletimiz, tamamen hür iradesiyle, 
eşit oy hakkı temelinde, seçimler yoluyla ira-
desini temsil yetkisini, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne emanet etmektedir. Özellikle 
içinden geçtiğimiz bugünlerde tekrar tekrar 
hatırlatmakta yarar görüyorum. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimiz’in 
temelini oluşturan Atatürk devrimlerini 
hayata geçiren kurumdur. Atatürk, cumhu-
riyetin bekasını, ancak millete mal edilmesi 
halinde mümkün görmüştür. Arkadaşla-
rıyla birlikte kurduğu yeni rejimin bütün 
esaslarını, işte bu inançla Meclis’in onayına 
müracaat ederek hayata geçirmiştir. Söz ve 
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icraatları ortaya koymaktadır ki, Atatürk, 
devrimleri ve yeni düzeni millete emanet 
etmeden yaşatmanın mümkün olmadığına 
güçlü bir şekilde inanmıştır. Bu sebeple, 
yeni siyasi, hukuki ve toplumsal düzeni, 
millete dayatmayı değil, millete benim-
setmeyi amaçlamıştır. Cumhuriyetimiz’in 
bütün nitelikleri belirli aşamalar izlenerek, 
TBMM’de görüşülüp oylandıktan sonra 
anayasamızın esasları arasına girmiştir. 
Onun için diyoruz ki, Atatürk ilke ve inkı-
laplarının koruyucusu, onları hayata geçi-
ren Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, bir 
bütün olarak Türk milleti’dir.

Türkiye Cumhuriyeti bütün nitelikleriyle 
milletimize mal olmuştur; çağdaşlaşma sü-
reci, milletle buluşmak anlamında amacına 
ulaşmıştır. Cumhuriyetimiz’in nitelikleri-
nin halkımızca yeterince sahiplenilmediği 
yönündeki iddialar, milletimizin devletine 
ve Cumhuriyet’ine olan sadakatini tar-
tışmalı hale getirmek anlamını taşır. Bu, 
Cumhuriyetimiz’in bütün kazanımlarını, 
bütün başarılarını inkar etmek demektir. 
Elbette böyle bir haksızlığı kabul etmek 
mümkün değildir. Bugün hala 80 yıl önceki 
ezber üzerinden siyaset yapanlar, ne yazık 
ki, milletimizin yaşadığı büyük değişim 
ve gelişmenin hem dışında, hem de çok 
gerisinde kalmıştır. Umuyorum onlar da 
yakında, Türkiye’nin artık, o eski Türkiye 
olmadığını anlayacaktır.

Demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve sosyal 
devlet anlayışları birbirinin tamamlayıcısı 
mahiyetindedir, mütemmim cüzü duru-
mundadır. Bunlar arasında ayrım yapmak, 
bu bütünlüğü sulandırmaya çalışmak doğ-

ru değildir. İşleyen bir demokrasinin, temel 
hak ve özgürlüklerin, hukuk devleti anlayı-
şının hakim olması, çağdaşlığın en önemli 
tezahürüdür. Çağdaş dünyada demokra-
sinin yerine konulabilecek bir yönetim 
tarzı da yoktur. Demokratik siyaseti gözden 
düşürmeye yönelik her türlü girişim, çağ-
dışı bir anlayışın ürünü, beyhude bir çaba 
olarak kalacaktır.

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı 
zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayra-
mı olarak bütün insanlık için barış dolu 
aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda, 
bu bayramı çocuklara armağan eden Türki-
ye Büyük Millet Meclisimiz’in ilk Başkanı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güçlü sesi 
vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız 
bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin mü-
reffeh Türkiye’sini inşa edecek, barış içinde 
bir dünyanın kurulmasında önemli roller 
üstleneceklerdir. Bu umutla, 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, 
dünyanın bütün çocuklarına barış ve mut-
luluk getirmesini diliyor, bu bayram vesile-
siyle dünyanın dört bir yanından ülkemize 
gelen bütün çocukları sevgiyle selamlıyo-
rum. Sözlerime son verirken, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün is-
tiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
anıyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken 
yüksek heyetinizi ve sizlerin şahsında aziz 
milletimizi saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bir çok açıdan çok önemli bir ayı, çok 
önemli bir haftayı geride bıraktık. Her yıl 
23 Nisan’da haklı bir gururla hem Millî Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı, hem de millet 
iradesinin tecelligâhı olan TBMM’nin kuru-
luş yıldönümü kutluyoruz. Bildiğiniz gibi, 
TBMM, bundan 88 yıl önce büyük bir kısmı 
düşman işgali altında bulunan vatanımıza 
istiklalini kazandırmak üzere yurdun her 
yanından gelen delegelerin katılımıyla ku-
rulmuştur. O günden sonra da cephe cephe 
devam etmekte olan istiklal mücadelesinin 
sevk ve idare merkezi olmuştur. Bu müca-
delenin zaferle sonuçlanmasının ardından 
kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik Ka-
yıtsız Şartsız Milletindir” şiarını ilerleme 
yolunda şaşmaz bir istikamet olarak benim-
semiştir.

Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 
bu şiar doğrultusunda milli egemenliğin 
sembolü olarak varlığını sürdürüyor. Millî 
egemenlik, kurulduğu günden bu yana 
Cumhuriyetimiz’in çağdaşlaşma idealle-
rini gerçekleştiren, büyük devrimlerin 

ve reformların altında imzası bulunan 
TBMM’nin temelidir; Atatürk’ün en zor 
zamanlarda, en zor kararları alırken aradığı 
demokratik meşruiyet şartının kaynağıdır. 
Çünkü, Cumhuriyetimiz’i kuran kadro güç-
lü bir şekilde inanmıştır ki, demokrasilerde 
meşruiyetin kaynağı millettir, yani sizlersi-
niz.

Millete benimsetilmeyen, millete emanet 
edilmeyen, millet iradesine dayanmayan 
hiçbir değişim ve gelişme programının ya-
şatılamayacağını daha o günlerden görmüş-
lerdir. Onun için demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’in 
bütün esasları TBMM tarafından hayata ge-
çirilmiş; sonuçta milletimize mal olmuştur. 
23 Nisan 1920’de ilk Meclis’i kuran irade 
işte bu anlayışla, bu inançla, bu ideallerle 
yola çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti’ni bu 
temel kaide üzerinde inşa etmiştir. Her 23 
Nisan’da milli egemenlik kavramı üzerin-
de yeniden düşünmeli, milletimizin ortak 
geleceği etrafında bizi birleştiren hedef ve 
değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. 

Değerli vatandaşlarım...

Her yıl 23 Nisan’da ülkelerinden gelerek bu 
topraklarda çocukluk neşesini, heyecanını 

Ulusa Sesleniş

Ankara | Nisan 2008
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doyasıya yaşayan, buradan bütün dünyaya 
sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajları veren 
bütün çocuklarımızı bir kere daha kutlu-
yorum. Bize düşen onlara çok daha güzel 
imkânlar hazırlamak, çocuk dünyaların-
daki güzellikleri sonraki yaşlarına, sonraki 
dönemlerine de taşıyabilecekleri hayatı 
onlara sunabilmektir. Bunun için bugün 
maalesef dünyada hüküm sürmekte olan 
düşmanlıkların, savaşların, yoksullukların, 
çaresizliklerin ortadan kalkması gerekiyor. 
Bu insanlığın ortak sorunudur, hepimizin 
çocuklarımıza nasıl bir gelecek bıraktığımız 
sorusunu kendimize ciddiyetle sormamız 
gerekiyor.

Daha aydınlık, daha mutlu, daha özgür, 
daha adaletli, daha hakkaniyetli bir dün-
yanın arayışı içinde olmalıyız, bu bizim 
en önemli yükümlülüklerimizden biridir. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuk-
larımıza çok daha az sıkıntı çekecekleri, ge-
leceğe çok daha umutla bakabilecekleri bir 
Türkiye inşa etmek için gayret gösteriyoruz. 
Çünkü çocuklarımız bu ülkenin geleceğini, 
yarınlarını temsil ediyorlar. Onlara yaptı-
ğımız her yatırımın, bu ülkenin geleceğine 
yapılmış olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin 
çok uzun ve meşakkatli yıllar geçirdiği, ağır 
krizler geçirdiği dönemler oldu. Bütün bu 
sıkıntıların görünmeyen yükünü geleceğe 
dair umutlarını, heyecanlarını yitirme teh-
likesiyle karşı karşıya kalan çocuklarımız 
çekti. Onlara yaşamaktan gurur duyacakları 
ve yarınlarına umutla bakabilecekleri bir 
ülke bırakabilmek adına büyük bir değişim 
dönemi başlattık.

Bugün şükürler olsun ki Türkiye psikolojik 
eşiği geçmiş, çocuklarımız gelecek adına he-
yecan verici fikirler üretmeye, hedefler koy-
maya, hayaller kurmaya başlamıştır. Eğitim 
ve sağlıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının hak ettiği standartları yakalamak 
için büyük gayret içindeyiz. Eğitimlerini 
çağın gerektirdiği seviyeye yükseltebilmek, 
ezberci mantığın yerine analiz yeteneğini 
koyabilmek, çocuklarımızı dünyaya ve yeni 
fikirlere açık gelişkin bireyler haline getir-
mek için büyük bir seferberlik yürütüyoruz. 
Bütçeden en büyük payı eğitime ayırmamı-
zın sebebi de budur; geleceğin büyükleri 
olarak gördüğümüz çocuklarımızı daha bil-
gili, daha donanımlı, daha ufku açık yetiş-
tirmek istiyoruz. Bu amaçla 5 yılda 115 bin 
yeni dersliği çocuklarımıza kazandırdık. 
8 ve üzeri dersliğe sahip tüm okullarımıza 
Bilişim Teknolojisi Sınıfları kurduk. 30 bin 
eğitim kurumumuza internet bağlantısı 
sağladık. 501 tane spor salonunun, 93 adet 
çok amaçlı salonun yapımını tamamladık. 
Daha iyi bir gelecek istiyorsak daha da 
fazlasını, daha da iyisini, daha da güzelini 
başarmak durumundayız. Unutmayalım ki, 
ne durma lüksümüz var, ne de geriye gitme 
seçeneğine sahibiz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği 
çok yönlü atılım, yakaladığı ekonomik 
dinamizm son derece önemlidir. Bu ba-
şarılı yılların son derece değişken ve dal-
galanmalara açık bir küresel atmosferde 
gerçekleştiğini de mutlaka dikkate almak 
durumundayız. Sizlerin de malumunuz 
olduğu üzere, bugünlerde yine küresel 
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bir ekonomik dalgalanma tüm dünyada 
etkisini hissettirmektedir. Enflasyonda, 
faizlerde, borsalarda, işsizlik oranlarında 
dalgalanmaya, piyasalarda durgunluğa yol 
açan, petrol fiyatlarının rekor düzeylere 
ulaşmasına sebep olan bu küresel şok, hiç 
kuşkusuz, az ya da çok Türkiye ekonomisini 
de etkilemektedir. 

Yine hem küresel ölçekte, hem de ülkemiz 
ölçeğinde, son yılların en kurak mevsim-
lerine şahit oluyoruz. Ancak şunu bütün 
samimiyetimle ifade etmek isterim ki, Tür-
kiye ekonomisi, bu tür şokları, bu tür dal-
galanmaları artık kolayca atlatabilecek bir 
güce, bir dirence sahiptir. Son 5 buçuk yılda 
yaşadığımız şokları, dalgalanmaları, belir-
sizlikleri, olumsuz sürprizleri en az etkiyle 
atlatmayı başardık. Aldığımız önlemlerle, 
Türkiye ekonomisini güçlü, korunaklı bir 
yapıya kavuşturmak için gerçekleştirdiği-
miz yapısal reformlarla artık geleceğe daha 
güvenle bakabiliyor, bu tür küresel sarsıntı-
ları asgari zararla atlatabiliyoruz.

Bu tablo da gösteriyor ki, Türkiye ekono-
misi bugün emin ellerdedir. Türkiye’nin 
orta ve uzun vadeli para politikaları, 
mali politikaları her kesim tarafından 
bilinmekte ve bu politikalara güvenilmek-
tedir. Avrupa Birliği katılım sürecimiz 
ve reformları uygulama kararlılığımız, 
ekonomimizi her zamankinden farklı, her 
zamankinden güçlü bir konuma yükselt-
miştir. Bütün bunlara ek olarak, Merkez 
Bankamız güçlü rezervleriyle her türlü şo-
kun, her türlü dalgalanmanın üstesinden 
gelebilecek bir yapıya kavuşmuştur. 2002 
yılında sadece 26,8 milyar dolar olan 

Merkez Bankası rezervlerimiz, bugün 75 
milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Yine tu-
rizm gelirlerimiz, 2002 yılında 8,5 milyar 
dolar seviyesinde iken 2007 yılı sonunda 
18.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bir başka önemli gösterge ise doğrudan 
küresel yatırımlardır. Türkiye’nin 2007 
yılında çektiği doğrudan küresel yatırım 
miktarı 22 milyar dolara ulaşmıştır. Bu re-
kor seviyedeki göstergelerle Türkiye, her 
türlü olumsuz dalgalanmayı asgari etkiy-
le atlatabilecek güçtedir. Gerektiği zaman, 
gerektiği yerde önlemlerimizi aldık, alma-
ya da devam edeceğiz. Ancak burada bir 
noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Türkiye ekonomisinin son yıllar-
da elde ettiği bu tarihi başarının altında, 
istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. 
Sizlerin bize duyduğunuz güven, bizim de 
bu güveni boşa çıkarmamak, emaneti en 
iyi şekilde muhafaza etmek yönünde gös-
terdiğimiz gayret, Türkiye’yi bu günlere, 
bu seviyelere taşımıştır.

Güven ve istikrara yönelik her türlü 
olumsuz girişim, doğrudan ekonomimizi, 
refahımızı, kalkınma hızımızı, büyüme 
hızımızı hedef alacaktır. Çok zor yaka-
ladığımız bu istikrar ve güven ortamını 
bozmak isteyenleri, yürüyen tekerleğe 
çomak sokarak ekonominin dengelerini 
sarsmaya çalışanları aziz milletimiz çok 
iyi bilmekte, tanımaktadır.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’yi büyütmek, Türkiye ekonomisini 
büyütmek, gelirimizi, üretimimizi, istih-
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damımızı, soframızdaki ekmeği büyütmek 
için çok önemli reformları gerçekleştirdik. 
Bu reformlar, Türkiye’yi 5 yıl gibi kısa bir 
sürede dünyanın güçlü ekonomileri arasına 
yerleştirmiştir. Bakınız, 2002 yılında Tür-
kiye dünyanın en büyük 26’ıncı ekonomisi 
iken, bugün 17’inci büyük ekonomisi hali-
ne gelmiştir. Hedefimiz, en kısa zamanda 
Türkiye’yi ilk 10 büyük ekonomi arasında 
görmektir ve bu hedefin gereklerini de ka-
rarlılıkla yerine getiriyoruz. 

Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi, 
geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Mec-
lisimiz yeni Sosyal Güvenlik Yasası’nı genel 
kurulda görüşerek kabul etti. Geleceğimiz 
açısından çok hayati gördüğümüz bu yasa-
nın ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal güvenlik 
sisteminde yapılan düzenlemeler, etkisini 
kısa vadede değil, orta ve uzun vadede gös-
terir. Geçmişte bazı hükümetler, nasıl olsa 
etkisi kısa dönemde görülmeyecek diyerek, 
oy uğruna, koltuk sevdası uğruna, iktidar 
hırsı uğruna dengeleri bozmuş ve bütçemi-
ze çok ağır yükler yüklemişlerdir. O zaman 
uygulanan bu insafsız, bu öngörüsüz politi-
kalar, bugün tüm çalışanların sırtında ağır 
bir yüktür.

İşte ülkemizin, milletimizin, çalışanlarımı-
zın omuzlarındaki bu ağır yükü kaldırmak 
için sosyal güvenlik reformunu gerçekleş-
tirdik. Etkisini bundan 30 yıl, 40 yıl, hatta 
50 yıl sonra tam olarak hissedeceğimiz bu 
düzenlemeler, Türkiye’nin yeni nesillerinin 
bahtını karartmamak için yapılmış düzen-
lemelerdir. Bu düzenlemeler, mümkün olan 
en geniş katılımla, en geniş mutabakatla ha-

yata geçirilmiştir. Sendikalarımızla, işçi ve 
işverenlerimizle uzun süren müzakerelerin 
ardından, talepler dikkate alınarak büyük 
ölçüde uzlaşma sağlanmış ve bu düzenle-
meler yapılmıştır. İstiyoruz ki, bugünün 
çocukları, yarının büyükleri bizleri hayırla 
yadetsinler, bizlere hayır dua etsinler.

Bakınız, yeni sosyal güvenlik yasasıyla 
getirdiğimiz bazı önemli düzenlemeleri 
burada sizlerle paylaşmak istiyorum: Ön-
celikle emeklilik yaşıyla ilgili bir yanlışı 
düzeltelim; yeni kanunumuzda 2036 yılı-
na kadar emeklilik yaşında bir değişiklik 
öngörülmüyor. 65 yaş uygulaması ise yal-
nızca çalışma süresi şartını 2048 yılından 
sonra dolduranlar için söz konusu olacak. 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda mevcut çalışanların prim gün 
sayılarında herhangi bir değişiklik yapılma-
mıştır. Bağ-Kur’daki basamak sistemi nede-
niyle, çiftçi ve esnafımızın gelirleri artmadı-
ğı halde ödemeleri gereken prim artıyordu. 
Bu yasayla basamak sistemini kaldırıyoruz, 
beyan sistemini getiriyoruz. Böylece, çiftçi-
miz ve esnafımız, gelirleriyle orantılı prim 
ödeme imkanına kavuşacak. Halen Bağ-
Kur’lular için yüzde 40 olan prim oranını 
yüzde 33,5’e kadar indiriyoruz. 

Ayrıca çiftçilerimizin ve köy muhtarlarının, 
15 günlük prim ödeyerek 30 gün sigortalı 
olmalarını sağlıyoruz. Bağ-Kur’a tabi çalı-
şan çiftçilerimiz ve esnafımız için; geçici iş 
göremezlik ödeneği, emzirme yardımı, çe-
yiz parası gibi haklar da ilk defa bu kanunla 
getiriliyor. Böylece Bağ-Kur’lu vatandaşla-
rımızdan; doğum yapan veya iş kazası geçi-
renlere istirahatleri süresince iş göremezlik 
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ödeneği, çocuğu olanlara emzirme yardımı, 
kurumdan aylık almakta iken evlenen kız 
çocuklarına da 24 aylık tutarında çeyiz pa-
rası verilecektir. Mevcut uygulamada Bağ-
Kur’lularn sağlık hizmetlerinden yararlana-
bilmeleri için hiç prim borcu bulunmaması 
şartı aranıyordu. Yeni kanunumuzda Bağ-
Kur’luların 60 güne kadar prim borcu olsa 
bile sağlık yardımlarından yararlanmaları 
imkanı getiriliyor. Kadın sigortalıların do-
ğumdan dolayı çalışamadıkları süreler için 
borçlanma imkanı sağlanıyor. Ayrıca özürlü 
çocuğu bulunun kadınlara 5 yıla kadar er-
ken emekli olabilme imkanı getiriliyor. Bu 
kanunla, gazilerimizin yeniden çalışmaları 
durumunda aylıklarının kesilmeyeceği de 
hükme bağlanıyor. Ayrıca şehit ve gazileri-
mizin çocuklarına her yıl için ödenmekte 
olan eğitim ve öğretim yardımı bu kanunla 
yüzde 25 oranında artırılıyor. Zorunlu göçe 
tabi tutulan soydaşlarımızın, geldikleri ül-
kelerdeki çalışma sürelerini borçlanabilme 
imkanını getiriyoruz. Örnek olarak yaklaşık 
20 yıl önce Bulgaristan’dan göç eden soy-
daşlarımız, bu ülkedeki çalışma sürelerine 
ilişkin prim tutarlarını ödeyerek emekli 
olabilme imkanına kavuşacaklar.

Değerli vatandaşlarım… 

Bu yasayla getirilen en önemli yeniliklerden 
biri de Genel Sağlık Sigortası’dır. Böylece 
Anayasamız’da öngörülen Genel Sağlık 
Sigortası Sistemi, aradan geçen 26 yıldan 
sonra Hükümetimiz döneminde hayata 
geçirilmiş oluyor. Buna göre, ülkemizde 
yaşayan herkes sağlık sigortası kapsamı 
içine alınıyor. 18 yaşını doldurmamış olan 
kişiler, bakıma muhtaç kişiler, acil haller, iş 

kazası ve meslek hastalığı halleri ile bulaşıcı 
hastalıklarda genel sağlık sigortalısının pri-
mine ve borcuna bakılmaksızın sağlık hiz-
metlerinden yararlanma imkanı getiriliyor.

Bakınız bu yasaya kadar bir çiftçimiz veya 
bir esnafımız, hastalanan çocuğunu dokto-
ra götürdüğü zaman, daha kapıdan girer-
ken prim borcu olup olmadığına bakılıyor-
du. Getirdiğimiz bu sistemle, milletimizin 
geleceği olan tüm çocuklarımızın 18 yaşına 
kadar, prim vb. hiçbir şart aranmaksızın 
sağlık hizmetlerinden yararlanması sağla-
nıyor. Yeterli geliri bulunmayan vatandaş-
larımız, sağlık primleri devlet tarafından 
ödenmek suretiyle Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınıyor.

Bugün bir işçimizin ailesi ile birlikte sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmesi için 120 
gün süreyle sigortalı olarak çalışması ge-
rekmektedir. Çiftçilerimiz ve esnafımızın 
ise sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek 
için 240 gün prim ödeyerek çalışmaları ge-
reklidir. Biz bu süreleri 30 güne indirerek; 
1 ay çalışan herkesin kendileri ve aileleri-
nin sağlık hizmetlerinden yararlanabilme-
lerini sağlıyoruz. İsteğe bağlı sigortalılıkta 
da önemli düzenlemeler getiriyoruz. Artık 
dileyen her vatandaşımız, isteğe bağlı 
sigortalı olabilecek ve sigortalı olduğu 
sürece sağlık hizmetlerinden yararlanabi-
lecek. Böylece, part-time çalışanlar ile usta 
öğreticilere de eksik kalan günlerini isteğe 
bağlı olarak tamamlayabilme hakkı sağlan-
maktadır.

Şimdiye kadar 10 yıldan az hizmeti bulunan 
memurların vefat etmeleri halinde yakınla-
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rına aylık bağlanmıyordu. Şimdi bu süreyi 
diğer çalışanlarda olduğu gibi 5 yıla düşüre-
rek 20 bini aşkın ailemize aylık bağlanma-
sına imkan hazırlamış oluyoruz. Ayrıca, 65 
yaşından büyükler ile özürlülere yapılan ay-
lık ödemelerinde çıkan ihtilaflardan dolayı 
81 bin vatandaşlarımıza tahakkuk ettirilen 
borçlar silinmektedir. Sizlere yeni kanunun 
sadece bir kaç önemli maddesini aktardım. 
Kanun uygulanmaya başlandığında sizler 
de göreceksiniz ki, Türkiye, çağdaş, kaliteli, 
hızlı, eşitlikçi ve adil bir sosyal güvenlik sis-
temine kavuşmaktadır. Bu Kanun, devletin 
sosyal devlet olma gereklerini yerine geti-
receği gibi, Türkiye’nin yarınlarının bugün-
den daha müreffeh, daha güçlü olmasına da 
zemin hazırlayacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Şimdi bir başka önemli düzenlemeyi, bir 
başka devrim niteliğindeki reformu uy-
gulamaya koymanın hazırlığı içindeyiz. 
2002’den bu yana ülkemiz ekonomisinde 
atılan önemli adımlar, sağlanan önemli 
gelişmeler neticesinde enflasyon sorunu 
büyük ölçüde çözülmüş, Cumhuriyet ta-
rihinde eşi görülmemiş yüksek ve sürekli 
büyüme sağlanmıştır. Ancak hala çözülmesi 
gereken sorunlar vardır; başta gelen sorun-
lardan biri de işsizliktir. Geçmişten devral-
dığımız bu sıkıntıyı geleceğe taşımak lük-
süne sahip değiliz, işsizlerimize iş bulmak, 
yeni istihdam üretmek mecburiyetimiz var. 
Bu amaçla şimdi İstihdam Paketi adını ver-
diğimiz yeni düzenlemeyle tarihi bir adım 
atmaya hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki bu 
paket, Türkiye’de yeni bir dönemin başla-
masını da sağlayacaktır.

Bu yeni paketle, işverenler üzerindeki idari 
ve mali yükleri azaltmayı, istihdamı arttır-
mayı, kayıtdışılığı azaltmayı hedefliyoruz. 
Hedefimiz bu yeni uygulamalarla, hem 
mevcut istihdamı korumak, hem de yeni is-
tihdama kapı açmaktır. Bu paketle işveren-
lerimizin ödediği SSK prim oranını 5 puan 
azaltıyoruz. Böylece işgücü maliyetlerinde 
ortaya çıkacak azalma, işverenlerimizin 
rekabet gücünü artıracak, ekonomimiz yeni 
yatırımlara ve yeni istihdam imkanlarına 
kavuşacaktır. Yatırımcılarımızın, girişim-
cilerimizin uzun süredir bizden bu yönde 
bir talepleri vardı, şimdi onlara bu imkânı 
sunuyoruz ve onlardan yeni yatırım, yeni 
istihdam konularında yeni atılımlar bekli-
yoruz.

İstihdam paketimizde işverenlerimiz ve 
çalışanlarımız lehine bunun gibi bazı başka 
avantajlar da getiriyoruz. Bu paket kapsa-
mındaki avantajlardan şimdilik birkaçını 
aktarmakla yetineceğim. Kadınların ve 
gençlerin istihdamını arttırmak amacıyla, 
mevcut istihdama ilave olarak işe alınan 
kadınlar ile 18-29 yaş arası gençlere ait SSK 
işveren primi 5 yıl boyunca kademeli olarak 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 
Böylece gençler ve kadınların istihdama 
katılımını önemli ölçüde artırmayı hedefli-
yoruz.

Bugüne kadar İşsizlik Sigortası Fonu’na ak-
tarılan devlet payı ve nemasının 2008-2012 
yılları arasındaki faizinin, Güneydoğu Ana-
dolu Projesi başta olmak üzere; ekonomik 
kalkınma, refah ve istihdam sağlayacak pro-
jelere kullanılabilmesinin önü açılıyor. Özel 
sektörde 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan 
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işyerlerindeki zorunlu istihdam yükümlü-
lükleri konusunda önemli kolaylıklar getiri-
liyor. Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 
kaldırılıyor, eski hükümlülere mesleki 
eğitimlerde öncelik tanımak suretiyle bu 
sıkıntıyı gidereceğiz. Yine özel sektörden 
terör mağduru çalıştırma zorunluluğu da 
kaldırılıyor, bu kapsamdaki vatandaşları-
mızın kamuda istihdamı yoluna gidilecek. 
Zorunlu olarak istihdam edilecek özürlüler 
için ödenmesi gereken yüzde 3 oranındaki 
işveren sigorta primleri devlet tarafından 
karşılanacak. Yine 50’den fazla işçi çalıştı-
ran işletmelerde, iş sağlığı, iş güvenliği, kreş, 
emzirme odası kurma yükümlülüklerinin 
hizmet alımı ya da ortak tesislerle karşılana-
bilmesine imkan sağlanıyor.

Ülkemizde işsizlik sorununun temelinde 
yatan en önemli konulardan birisi de işve-
renlerin nitelikli işgücü ihtiyacına cevap 
veremeyen işgücü arzıdır. Bu sorunu çöz-
mek üzere İŞKUR’a kayıtlı tüm işsizlere 
yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine ağırlık 
vereceğiz, bunun için de İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan yılda 230 Trilyon’a varan kay-
nak kullanılacaktır. Yine bu paketle İşsizlik 
Sigortası’ndan verilen işsizlik ödeneğinin 
miktarını yüzde 40 artırıyoruz. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından 
işyeri açılışında verilen “kurma izni” uygu-
lamasını da kaldırarak bürokrasiyi azaltıyo-
ruz. Benzer başka düzenlemeleri de içeren 
bu paket, üretimin, yatırımın, ihracatın tari-
hi seviyede arttığı ülkemizde, istihdamın da 
daha yüksek seviyede artışını sağlayacak, 
işsizliğe kalıcı çözüm getirecektir. Bu dü-
zenlemeyi de yine geniş bir uzlaşma zemini 
oluşturarak gerçekleştiriyoruz.

İşsizlik sorununun çözümünde çok önemli 
katkıları olacağına inandığımız bu düzenle-
me de Meclisimiz’e gönderilmiştir, kısa sü-
rede yasalaşarak yürürlüğe girmesini umut 
ediyoruz. Bütün bu çalışmaların yanında; 
çalışma hayatını düzenleyen Sendikalar 
Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve 
Lokavt Kanunu da, sosyal taraflarla işbirliği 
içerisinde AB ve ilo normlarına uyumlulaş-
tırma amacıyla yeniden gözden geçiriliyor. 
Çalışma hayatımızın yıllardan beri bekle-
diği bu çalışmamız yasalaştığında, örgüt-
lenmenin önündeki engellerin kaldırılması 
noktasında da önemli bir mesafe kat etmiş 
olacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi 1 Mayıs’ı Bakanlar Kurulu 
kararıyla Emek ve Dayanışma Günü olarak 
ilan ettik. Başta işçilerimiz olmak üzere 
geniş çalışan kesimlerimizin Türkiye’nin 
kalkınmasında çok ağırlık rolleri, büyük 
emekleri var, bütün çalışanlarımızın Emek 
ve Dayanışma Günü’nü ekranlar aracılığıy-
la şimdiden kutluyorum. 1 Mayıs’lar artık 
çatışmaların değil, emeğin, dayanışmanın, 
dostluğun, kardeşliğin yaşandığı günler ola-
rak, layık olduğu şekilde kutlanmalıdır. Biz 
işçilerimizle, emekçilerimizle bugünü bay-
ram havasında kutlamak istiyoruz. İnşallah 
öyle de olacaktır. Bu umut ve beklentilerle 
sözlerime son veriyor, sizleri tekrar saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli arkadaşlar... Yeni atanan veya 
görev yeri değişen valilerimize başarılar 
diliyor, hayırlı olsun diyorum. 

Atandığınız illerimizde gerçekleştirece-
ğiniz gayretli çalışmalarla, hem kendi 
kariyerinizde, hem de o şehirlerin kader-
lerinde ve vatandaşlarımızın gönüllerinde 
yeni bir sayfa açacağınıza inanıyorum.  Gö-
reviniz süresince, hizmet üretme konusun-
daki heyecanınızı, azminizi, gayretinizi ve 

dirayetinizi daima canlı tutacağınızdan 
şüphem yok. Türkiye’de hizmet üretme 
anlayışı, özellikle geçtiğimiz 5-6 yılda bü-
yük değişim gösterdi. Artık, bu ülkenin ne 
Başbakanı, ne bakanı, ne valisi, ne beledi-
ye başkanı; hiç kimse, sadece rutin işleri 
yürüterek, varolan durumu idare ederek 
görevini hakkıyla yaptığını söyleyemez. 
Rutin idari işlerde en küçük bir aksama 
yaşanmaması, zaten işin olmazsa olmaz 
şartıdır. Asıl önemli ve ayırt edici olan, 

Yeni Atanan Valileri Kabul

Ankara | 8 Mayıs 2008



Recep Tayyip ERDOĞAN

76

bunun üzerine ne koyduğunuz, sizden ön-
cekilerden farklı olarak hangi yeni ve kalıcı 
hizmetleri hayata geçirdiğinizdir. 

Açıkça ifade ediyorum: Görev yaptığı yere 
farklı bir heyecan getiremeyen, o coğrafya-
nın ve halkın geleceğine önemli katkılarda 
bulunamayan  yöneticiler, artık başarılı 
ve muteber bir yönetici olarak anılmıyor-
lar. Türkiye’nin, her alanda olduğu gibi, 
illerimizdeki devlet hizmetleri konusunda 
da, geçmişte oluşmuş gecikmeleri, ka-
yıpları süratle telafi etmek mecburiyeti 
bulunuyor. Sizler, görev yaptığınız illerin 
en yüksek mülki idare amiri olarak, devlet 
hizmetleri konusundaki eksikleri tamam-
lamakla yetinmemelisiniz. Bunu yapar-
ken, yönettiğiniz şehirlerin kamu ve özel 
sektör yatırımları başta olmak üzere her 
alanda gelişmeleri ve cazibe merkezi hali-
ne gelmeleri için de çaba göstermelisiniz. 
Devletin üretimden ve istihdam çekilerek, 
kuralları koyan, planlayan, denetleyen bir 
yapıya kavuşması, özel sektörün ve sivil 
toplumun güçlenmesiyle mümkündür. Bu-
gün hala insanlarımız iş için devletin kapı-
sına dayanıyorsa, sebebi özel sektörün her 
ilimizde üretim ve istihdamda yeteri kadar 
öne çıkamamış olmasıdır. Yerel ve bölgesel 
kalkınmanın gerçekleşmesi valilerimizin 
ve belediye başkanlarımızın daha fazla 
üzerinde durması gereken bir konu haline 
gelmiştir. Şehirlerimizin potansiyellerinin 
harekete geçirilmesinde, özel sektörün 
teşvik edilerek, dinamik ve kalıcı yatırım-
lara yönlendirilmesi büyük öneme sahip. 
Sizlerin, bu konuda da öncü olmanız, ilgili 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yol 
göstermeniz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar...

İnsanımıza, ne kadar büyük ve kalıcı hiz-
metler yaparsak yapalım, onlarla iletişimi-
mizi doğru kurmadığımızda, arzu ettiği-
miz memnuniyet iklimini oluşturamayız. 
Biz, “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” 
anlayışında bir kültüre sahibiz. Asık yüz-
lü, halkla mesafeli yönetim anlayışları da 
geçmiş dönemlerde görülmüştür. Yani bir 
yanda, “Allah devlete zeval vermesin”, öteki 
tarafta “Allah devlet kapısına düşürmesin” 
sözleri kültürümüzde bulunuyor. Görev 
yaptığınız yerlerde, vatandaşlarımızla ku-
rulacak sıcak iletişim, bu iki anlayıştan, 
bu iki sözden birini ön plana çıkartacaktır. 
Bütün vali, kaymakam, belediye başkanı, 
emniyet müdürü, il müdürü… yani yöne-
tici konumundaki bütün arkadaşlarımdan 
her zaman şunu istiyorum: Görev yaptığı-
nız yerlerdeki vatandaşlarımızla “kırk yıl 
hatırınızın sayılacağı” bir yaklaşımla, ağız-
lardan “Allah devlete zeval vermesin”den 
başka söz çıkartmayacak bir iletişim kuru-
nuz. Devletin ayağının bastığı yerde ot bit-
meyeceği zihniyetini sona erdirip, devletin 
ayağının bastığı yerden bereket fışkıracağı 
umudunu yeşertmeliyiz. Bu çerçevede, 
geçtiğimiz yıllarda çok önemli adımlar at-
tık, ilerlemeler sağladık. 

Sizlerden de, görev yaptığınız yerlerde, 
devlet-millet kaynaşmasını, fert fert en 
ileri derecede gerçekleştirerek, bu anlayışı 
sürdürmenizi istiyoruz. Devlet ve millet 
hizmetinde bizler için en büyük ödülün, 
vatandaşımızın hayır duasını almak, 
uzun yıllar hayırla yadedilmek olduğunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Özellikle, ana-
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yasamızın sosyal devlet ilkesini hayata ge-
çirmeye yönelik faaliyetlerde, hem durum 
tespitini yapma, hem de gereğini yerine ge-
tirme aşamalarında bizzat yer almanız ge-
rekiyor. Biz, sadece kamu binalarına sıkış-
mış bir yöneticilik anlayışıyla Türkiye’nin 
sorunlarının çözülemeyeceğini düşünüyo-
ruz. Bizatihi sahaya inmeyen, şehrin ma-
hallelerinden en ücra köşedeki yerleşim 
birimine kadar, hizmet ettiği bölgeyi kılcal 
damarlarına kadar tanımayan yöneticinin 
başarılı olamayacağına inanıyoruz. Böyle 
bir yöneticinin hizmet süresi, mesai saatle-
riyle sınırlı olamaz. Kamu yöneticilerinin 
sorumlulukları, 24 saat boyunca devam 
ediyor. Sorumluluk sahasının tamamına 
24 saat boyunca hakim olmayan yönetici-
nin başarı şansı olmadığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Ülkemizde, uzun yıllar, bütün çözümlerin 
Ankara’ya havale edilmesi gibi yanlış bir 
kamu yönetimi tarzı hüküm sürmüştür. 
Ankara, çoğu defa kendi başının dahi 
çaresine bakamayacak yoğunluk, sıkın-
tı ve karışıklıkta olduğu için, çözümler 
sürekli ötelenmiştir. Bu şekilde biriken, 
katmerleşen sorunlar, giderek büyüyüp 
derinleşmiş, hatta kangrenleşmeye yüz 
tutmuştur. Biz, göreve geldiğimiz günden 
beri, ülkeyi, çözüm üreten değil, sorun 
biriktiren bu yanlış yönetim tarzından kur-
tarmanın çabası içindeyiz. Bu doğrultuda 
önemli ilerlemeler de sağladık. Artık, her 
sorunun çözümünü Ankara’ya havale eden 
yöneticiye, iş yapmak istemeyen yönetici 
gözüyle bakıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki, 
bu sorunların çok büyük bölümü, yeterli 

çabayla mahallinde çözülebilir. Kanunlar 
çerçevesinde kalmak kaydıyla, inisiyatif 
alan, pratik çözümler üreten, ön açıcı, ko-
laylaştırıcı yöntemler geliştiren bir yöne-
ticinin çözemeyeceği sorun pek azdır. Bu 
tür konularda da, bakanlarımızın ve bizim, 
üzerimize düşenleri yapma konusunda en 
küçük bir tereddüdümüz olmadığını bil-
menizi isterim.  

Yasama ve yürütme olarak, Türkiye’nin 
kalkınması, gelişmesi, iyi yönetilmesi 
için nerede tıkanmış bir alan varsa onu 
açmaya kararlıyız.  Vatandaşa eziyet 
etmeden, insanımızı yormadan, itme-
den, kakmadan, medeni ilişkiler içinde 
gerçekleştirilebilecek hizmetler için ih-
tiyaç olan tek şey, işte bu bakış açısıdır. 
Devletin saygınlığı, kurumların itibarı, 
vatandaşımıza çıkarttığı zorlukla değil, 
gösterdiği kolaylıkla orantılıdır. Özellikle 
vatandaşlarımızla yüz yüze çalışan kamu 
görevlilerinin yaklaşımının, gerekiyorsa 
hizmet içi eğitimle, gerekiyorsa teşvikle, 
gerekiyorsa diğer yol ve yöntemlerle bu 
çerçeveye oturtulması şarttır. Vatandaş-
larımızla idareyi temsil eden görevliler 
arasındaki ilişkileri düzenlemede, belirle-
yici olan yöneticiler olarak sizlerin ortaya 
koyacağı tavırdır. Bütün valilerimizin bu 
anlayışla hareket edeceklerinden en küçük 
bir şüphem bulunmuyor.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’yi karıştırmak, ülkenin ve mil-
letin huzuru bozmak isteyenler daima 
olmuştur; bugün de vardır; gelecekte de 
olacaktır. Kimi zaman etnik, kimi zaman 
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dini, kimi zaman ideolojik farklılıklar 
kaşınarak, hassasiyetler tahrik edilerek 
insanlarımız birbirleriyle karşı karşıya 
getirilmeye çalışılmıştır. Türk milleti ola-
rak, geçmişte bu tür hadiselerin yol açtığı 
büyük acılar yaşadık. Demokrasiyi, insan 
haklarını, hukuku, adaleti ön plana almış 
bir hükümet olarak, Türkiye’nin benzer 
sıkıntılarla karşılaşmasını asla istemiyo-
ruz. Bunun için, devletin tüm birimleri 
gibi, valilerimizin de fevkalade hassas, 
dikkatli ve dirayetli olması gerekiyor. Bir 
tek kişinin bile gönlü kırılmadan, burnu 
kanamadan, hayatı kabusa dönmeden, 
muhtemel sıkıntıları önceden tespit edip 
tedbirlerini almalısınız. İnsanlarımızın, 
hiçbir ayrıma ve ayrıcalığa tabi tutulması-
na izin vermemelisiniz. Vatandaşlarımızın 
tamamını kucaklayan, dertleriyle dertle-
nip, sevinçlerine ortak olan bir yaklaşımla 
hareket edilmesini sağlamalısınız. Telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar doğuracak 
konularda en küçük bir ihmale tahammül 
ve müsamaha edemeyeceğimizin bilin-
mesini isterim. Bu devlet, ülkede yaşayan 
herkesin devletidir. Sizler de devletin tem-
silcileri olarak, ülkede yaşayan herkese eşit 
şartlarda hizmet vermekle mükellefsiniz.  
Göreviniz süresince ölçünüz bu olmalıdır. 
Bu ölçüyü kaybeden bir yöneticinin, ifade 
ettiğim diğer alanlarda da herhangi bir so-
nuç elde edebilmesi mümkün değildir. Bu 
düşüncelerle, hepinize bir kez daha yeni 
görevlerinizde başarılar diliyorum.



79

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Değerli arkadaşlar... Sizleri en kalbi duy-
gularla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. 
Özürlüler haftasında gerçekleşen bu 
anlamlı ziyaretiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Biz, hükümet olarak  halkımızın 
yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle 
yola çıktık. Bunu  gerçekleştirmenin yolu 
ise, öncelikle toplumumuzun, insanımızın 
önündeki engelleri kaldırmaktır. Engelli 
vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukları 

gidermek, onlara hak ettikleri imkanları 
hazırlamak için yoğun bir  gayretin içinde 
olduk. Özürlülerle ilgili çalışmalar, hü-
kümet olarak, büyük önem verdiğimiz ve 
hassasiyetle takip ettiğimiz konuların ba-
şında geliyor.  Özürlülerimizin, en küçük 
bir ayrımcılığa, en küçük bir dışlanmaya, 
engellenmeye maruz kalmasını asla kabul 
etmedik, edemeyiz. Tam tersine, özürlüle-
rimize yönelik “pozitif ayrımcılık” uygula-

Sakatlar Konfederasyonu 
Üyelerini Kabul

Ankara | 12 Mayıs 2008
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mamız gerekiyor ve biz de bunun mücade-
lesini veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin, 
her türlü haktan yararlanabilmesi, eğitim, 
sağlık, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin 
içinde aktif olarak yer alabilmesi büyük 
önem taşıyor. Şehirlerin planlamasından 
eğitim ve sağlık kuruluşlarının organizas-
yonuna kadar her alanda, diğer vatandaş-
larımızın ihtiyaçlarını nasıl göz önünde 
bulunduruyorsak, özürlülerimizi de aynı 
şekilde dikkate alıyor, düzenlemelerimizi 
buna göre yapıyoruz.

Hükümete geldiğimiz günden beri en 
çok önem verdiğimiz, imkanları ve kay-
nakları sonuna kadar zorladığımız alan, 
sosyal devlet ilkesinin en ileri düzeyde 
hayata geçirilmesine yönelik hizmet-
lerdir.  Milletin devletine samimiyetle 
sahip çıkması, onun, zor zamanında, 
ihtiyaç duyduğu anlarda kendisine sahip 
çıktığını görmesiyle mümkündür. Biz 
bu anlayışla yola çıktık, özürlü kardeşle-
rimiz için, Türkiye’de daha önce örneği 
görülmemiş uygulamaları başlattık. İs-
tedik ki, Türkiye’nin hiçbir ilinde, hiçbir 
ilçesinde, köyünde, tek bir kardeşimiz 
bile, dışlanmışlık, terkedilmişlik, ihmal 
edilmişlik duygusuna kapılmasın. Bu 
ülkenin her bir ferdi, her bir vatandaşı, 
ihtiyaç hissettiği anda devletin sıcaklığı-
nı, şefkatini yanıbaşında hissedebilsin. 
Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Özürlü kardeşlerimizin  önün-
deki bir engeli kaldırdığımızda, onların 
gözlerinde gördüğümüz parıltı, dudak-
larında gördüğümüz tebessüm, inanın, 
dünyalara bedeldir. İşte bu nedenle  özür-
lü vatandaşlarımızın daha mutlu, daha 

huzurlu ve tamamen engelsiz yaşaması 
için büyük gayret gösteriyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Hükümet olarak, 2003-2007 yılları arasın-
da; sosyal yardımlar için 2.4 milyar YTL, 
çocuklara yönelik sağlık ve eğitim hizmet-
leri için 994 milyon YTL, yüksek öğrenim 
öğrencilerine katkı için 403 milyon YTL, 
kırsal alandaki projeler için 408 milyon 
YTL, iş sahibi olmak isteyenlere proje des-
teği için 207 milyon olmak üzere toplam 
4.4 milyar YTL kaynak harcadık. Bunlar, 
sadece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan 
doğrudan yardımları ifade ediyor. Ayrıca, 
belediyelerin ve diğer kamu kuruluşları-
nın da bu yönde pek çok çalışmaları var. 
2008 yılı Mart ayı sonuna kadar 184 bin 
825 özürlü çocuğumuza eğitim desteği sağ-
ladık. Son üç yıldır yürüttüğümüz bir baş-
ka uygulamayla da 24 bin 500 özürlü ço-
cuğumuzun okullarına erişimini ücretsiz 
olarak gerçekleştirdik. 2003 yılından beri 
20 binin üzerinde özürlü kardeşimizin is-
tihdamını temin ettik. Bu gelişmeleri sağla-
yabilmek için, Cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa, özürlülük alanında yaşanan sorunla-
ra kapsamlı çözümler içeren, 5378 sayılı 
Özürlüler Kanunu’nu çıkardık. Konfede-
rasyon ve  federasyon başkanlarımızın da 
çok iyi bildiği gibi sadece son birkaç hafta 
içinde, özürlü kardeşlerimizi çok yakından 
ilgilendiren düzenlemeler yaptık. Sosyal 
Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
geçtiğimiz günlerde onaylandı ve yürürlü-
ğe girdi. Bu yasada özürlü kardeşlerimize 
ilişkin de düzenlemeler bulunuyor. 
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Biliyorsunuz dün Anneler Günü’ydü. Özel-
likle özürlü kardeşlerimizin anneleri bu 
şükranı, bu iltifatı, bu saygıyı fazlasıyla hak 
ediyorlar. Onların nasıl vefakar, nasıl ce-
fakar olduklarını, ne tür zorluklara göğüs 
gerdiklerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, 
yeni sosyal güvenlik yasasında onlara yö-
nelik çok önemli bir düzenleme getirdik. 
Bu yeni düzenlemeyle, özürlü kardeşleri-
mizin anneleri, diğer çalışanlara göre 5 yıl 
erken emekli olabilecekler. Şimdi de bir 
istihdam paketini TBMM gündemine geti-
riyoruz. Burada da özürlü kardeşlerimizin 
istihdamına yönelik önemli düzenlemeler 
bulunuyor. Örneğin kamuda özürlü istih-
damını artırıyoruz. Zorunlu olarak istih-
dam edilecek özürlüler için ödenmesi ge-
reken yüzde 3 oranındaki işveren sigorta 
primlerinin devlet  tarafından karşılanma-
sını sağlıyoruz. İnanıyorum ki bu ve ben-
zeri düzenlemeler, özürlü kardeşlerimizin 
iş hayatında da daha fazla yer almalarına 
zemin hazırlayacaktır.

Değerli arkadaşlar,...

Yaptıklarımız önemlidir ama yeterli değil-
dir.  Bununla birlikte özürlülere yönelik 
çalışmalarımızdan sevindirici sonuçlar 
aldığımız açıktır.  Özürlülerimiz de, kendi-
lerine imkan sağlandığında neler yapabile-
ceklerini, pek çok örnekle ortaya koydular. 
Spordan sanata, eğitimden yönetime kadar 
her alanda, özürlülerimizin göğsümüzü 
kabartan başarılarına şahit oluyoruz. Başa-
rılı örnekler, diğer özürlülerimizi de teşvik 
ediyor, toplumsal hayatın her alanında 
kendilerini gösterebilmeleri için cesaret 
veriyor. Özürlülere yönelik çalışmalarımı-

zı, standartları daima yükselterek devam 
ettirmek kararında olduğumuzun bilin-
mesini isterim. Özellikle özürlülerle ilgili 
konfederasyon ve federasyonlarımızla irti-
bat ve koordinasyon içinde bu çalışmaları 
artırarak sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle 
özürlüler haftanızı kutluyor, bu anlamlı 
ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyo-
rum.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kıy-
metli üyeleri, Değerli arkadaşlar...

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum. Sekizinci defa başkanlık yaptığım 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 17. 
toplantısında önemli değerlendirme yap-
mak üzere sizlerle birlikteyiz. Bu kurul, 
ülkemizde bilim, teknoloji ve yeniliğe iliş-
kin politikaların tüm tarafların katılımıyla 

geliştirildiği ve tartışıldığı demokratik bir 
ortamda çalışmalarını yürütüyor. Kurulun 
çalışmalarına katkı veren özel kesim, kamu, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının 
mensuplarına teşekkür ediyorum.  Kurulu-
muzun 2004 yılından beri düzenli olarak 
toplanıyor olması, son dört yılda ülkemizde 
bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen atı-
lıma önemli katkılar sağladı. Ekim 1983’ten 
Eylül 2004’e kadar geçen 20 yılda, kurulun 

17. Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu

Ankara | 16 Mayıs 2008
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sadece 9 kere toplanabildiği gözönüne alın-
dığında, bu toplantıların, söz konusu atılım 
üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılabilir. Bi-
zim bu alana bu denli önem vermemizin ve 
ciddi kaynaklar sebebi çok açıktır. Öncelikle 
bilginin, bireyler için de, milletler için de 
yaşam kaynağı olduğuna, devletlerin bekası 
için vazgeçilmez unsurların başında geldi-
ğine yönelik inancımız bu kararlılığımızın 
en önemli nedenidir. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
belirlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üze-
rine çıkabilmemizin yegane yolu, ülkemizi 
bilimle, teknolojiyle, eğitimle donatabilme-
mizdir. Milletlerin ve devletlerin gücüyle, 
eğitim düzeyleri arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. Milli güç, sahip olunan bilgi, 
bilginin derinliği ve bilgiyi kullanma kabi-
liyetiyle doğru orantılıdır.  Esasen, bilgi ve 
bilgiyi kullanma yetkinliği her alanda ge-
reklidir. Örneğin siyaset ve yönetim alanın-
da da aynı durum geçerlidir. Siyasetin, Türk 
Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı, “devlet 
işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla 
ilgili özel görüş veya anlayış”tır. Buna göre 
siyaset, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, 
bilimden kültüre her alanda bir yönetme 
sanatıdır. Bizim siyaset anlayışımız, devlet 
işlerini, milletin mutluluğu ve refahı için, 
Cumhuriyetimizin demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olduğu ilkesi çerçevesin-
de yürütme esasına dayanır. Eğer bu konu-
larda yeteri kadar bilgiye sahip olunabiliyor 
ve bilgiye dayalı kararlar verilebiliyorsa yö-
netim başarılı oluyor demektir. Ekonomide, 
kültürde, uluslararası ilişkilerde ve diğer 
alanlarda dünyanın nereye gittiği konu-
sunda elinizde sağlam bilgi yoksa, yönetici 
olarak sizin çözüm üretebilmeniz mümkün 

değildir. Bir ülkede demokrasi kurumunun 
başarılı olmasının ve demokrasi yoluyla 
ülkenin istikrarlı bir şekilde yoluna devam 
edebilmesinin şartı, kararların bilgiye ve 
uzlaşıya dayalı olarak verilmesidir. Aynı 
şekilde bugün dünyada, bilim, teknoloji ve 
yenilik eksenli ekonomiler, rekabet gücü 
yüksek, güçlü ekonomilerdir.  Ekonominiz, 
güvenilir bilimsel bilgiye dayanıyorsa, istik-
rarı yakalamanız ve bu düzeydeki ülkelerle 
rekabet edebilmeniz mümkün olur. Bunun 
için, ekonomik hayatın, sürekli olarak de-
ğişen ve zenginleşen bilgi ile yürütülmesi 
gerekiyor. Türkiye olarak, gelecekte dünya 
ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında 
yer almayı hedefliyoruz. Bu hedefe, bilim, 
teknoloji ve yenilik çalışmalarının başarılı 
sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı 
ile ulaşabileceğimiz açıktır. Sadece teknikte 
ve teknolojide değil, sosyal psikolojiden ta-
rihe, arkeolojiden felsefeye, hukuktan eğiti-
me her alanda, ancak bilimi kullanıp yenilik 
yaparak başarılı olabiliriz. Toplumsal haya-
tın her alanı, güvenilir bilgi göz önünde bu-
lundurarak düzenlenmelidir. Türkiye’nin 
ve Türk toplumunun mevcut gelişmişlik 
düzeyini dikkate almayan, geleceğe ilişkin 
hedefleriyle uyuşmayan bir anlayışla girişi-
lecek çabaların başarılı olabilmesi mümkün 
değildir. Ancak, ekonomik hayatla ve de-
mokrasiyle uyum içinde gerçekleştirilecek 
çalışmalarla, istikrar içinde değişmenin ve 
yenilenmenin yolları açılabilir. 

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik çalış-
malarında, son yıllarda büyük sıçramalar 
yaptığını ve üstün performans gösterdiğini 



Recep Tayyip ERDOĞAN

84

gözlüyoruz. Sizlerin incelemesine sunu-
lan dosyadaki veri ve bilgilerden de bunu 
görmek mümkündür. Hatırlanacağı üzere, 
2004 yılı ve öncesinin Ar-Ge göstergelerin-
de, ulusal ve uluslararası patent konusu en 
zayıf olduğumuz alanlardan biriydi. Alınan 
tedbirler ve verilen teşviklerin de katkısıy-
la, yerli patent başvurularında 2007’de bir 
yıl önceye göre yüzde 80’lik bir artış oldu. 
Uluslararası patent başvurularında da 
Türkiye, 2002-2006 arasında, üç katı aşan 
bir artışla, 30. sıradan 26. sıraya yükseldi; 
artış hızı itibariyle de dünyada Çin’den 
sonra ikinci oldu. Bilimsel yayınlarda da, 
ülkemiz aynı dönemde yüzde 83’lük artışla, 
dünyada artış hızına göre üçüncü olarak 22. 
sıradan 19. sıraya yükseldi. Doğal olarak bu 
başarının arkasında, bilim insanlarımız ve 
üniversitelerimiz vardır; kendilerine teşek-
kür ediyorum. En çok memnun olduğumuz 
gelişmelerden biri de, araştırmacı sayımız-
daki artıştır. Ülkemiz 2002-2006 yılları 
arasında dünyada araştırmacı sayısını en 
hızlı arttıran ülkedir. Araştırmacılarımızın 
önündeki tüm engelleri kaldırmak ve on-
ların toplumda hak ettiği yeri almasını sağ-
lamak için her türlü çabayı gösteriyoruz ve 
göstermeye devam edeceğiz. İfade ettiğim 
sonuçlar, bu çabalarımızın meyvelerini al-
maya başladığımızı gösteriyor. Bu dönemde 
Ar-Ge harcamaları iki katına çıktı. Yurt içi 
hasıladan Ar-Ge’ye ayırdığımız payda ise 
gelişme sağlasak da henüz hedeflediğimiz 
noktaya gelemedik. 

Değerli katılımcılar...

Bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarının 
ürün ve hizmete dönüşerek ticarileşmesi, 

dünyanın büyük ekonomilerindeki en 
önemli itici güçtür. Özel sektörün, Ar-Ge’yi 
sahiplenmesi, ancak üretilen bilginin eko-
nomik değere dönüşmesiyle mümkündür.  
Bu dönemde, ülkemizde özel kesimin Ar-
Ge ve yenilik faaliyetleri önemli bir ivme 
kazandı. 2002-2006 döneminde özel kesi-
min Ar-Ge harcaması ve Ar-Ge personeli 
sayısı 3 kattan fazla arttı. Bu artışta, özel 
sektöre kamu kaynaklarından verilen araş-
tırma desteklerinin önemli etkisi olduğu 
görülüyor. Bu umut verici gelişmelerin 
sürdürülebilmesi için, Hükümetimizin 
özel sektöre verdiği kamu Ar-Ge destek-
lerini artırarak devam ettireceğini belirt-
mek isterim.  Aynı gayreti özel sektörden 
de bekliyoruz.  Her zaman vurguladığım 
gibi, bilginin sosyal ve ekonomik yarara 
dönüşebilmesi için, özel kesimin bilim ve 
teknoloji alanında çekici güç olması lazım. 
Gelişmiş ülkelere baktığımızda, özel sek-
törün Ar-Ge harcamaları içindeki payının 
yüzde 60 ila yüzde 70 arasında olduğunu 
görüyoruz. Bizim ülkemizde, bu rakam 
2002’de yüzde 29 iken 2006’da yüzde 
37’ye yükseldi. Bu artışa rağmen, hala AB 
ortalamalarının yarısı civarındayız. Üni-
versitelerimizin Ar-Ge harcamaları da bu 
dönemde iki kat arttı. Üniversitelerimiz bi-
rikimlerini ülkenin gelişmesine katkı sağ-
layacak çalışmalar için seferber ederken, 
bilimin sınırlarını zorlayan araştırmalar 
da gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde, gelece-
ğin araştırmacıları ve nitelikli insan gücü 
yetişiyor. Hükümet olarak, bu çalışmaların 
tüm yurt sathına yayılması için bizden 
beklenen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Özel kesimin ve üniversi-
telerimizin yanında, bu alandaki en önem-
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li müesseselerden biri de kamu araştırma 
enstitüleridir. Başta Amerika olmak üzere 
araştırmaya en fazla kaynak ayıran ülkele-
re baktığımızda, farklı adlarla, ama özerk 
ve otonom yapılar içinde çalışan kamu 
araştırma enstitülerinin, çok önemli milli 
ve stratejik projeleri hayata geçirdiklerini 
görüyoruz. Bu nedenle, göreve geldiğimiz-
den beri, başta TÜBİTAK araştırma enstitü-
leri olmak üzere, bu nitelikteki kurumlara 
büyük önem verdik. Bugün memnuniyetle 
görüyorum ki bu enstitüler, başta Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere pek çok 
devlet kurumunun bilimsel ve teknolojik 
ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çalışmalarıyla, 
kritik ve stratejik alanlarda ülkemizin 
bağımsızlığına katkı sağlıyorlar. Bugüne 
kadar yurt dışından büyük zorluklarla ve 
ciddi meblağlar ödeyerek alabildiğimiz 
bir çok savunma sistemi artık ülkemizde 
geliştiriliyor. Bu ürünlerin zaman içinde 
çoğalması sonucunda, ordumuzun yurt 
dışı tedarik bağımlılığını azalacak, dolayı-
sıyla, gücümüze güç katılacaktır. Teknolo-
jisi bize ait olan bu sistemlerin yurt dışına 
ihracının ekonomimize yapacağı müsbet 
katkıları da önemsiyoruz.  Bunlarla birlik-
te, söz konusu çalışmalar, bize müttefikle-
rimizle daha fazla ve avantajlı konumda 
işbirliği yapma imkanı sağlayacaktır. Bu 
konuda projeler üreten ve yürüten üni-
versitelerimize, TÜBİTAK enstitülerine, 
savunma sanayi kuruluşlarımıza ve özel 
şirketlerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Hepsinin de başarılarının devamını di-
liyorum. Bilim, teknoloji ve yenilik ala-
nında, uluslararası faaliyetlerimizde de 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda 
gerek ikili ve çok taraflı anlaşmalar, gerek 

AB’nin topluluk programları çerçevesin-
de, projelere katılımımız ve başarılarımız 
katlanarak artmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Progra-
mında, ilk defa programa yaptığı katkının 
iki katı geri dönüş sağladı. Bundan da 
önemlisi, memnuniyetle görüyoruz ki, ar-
tık Türk araştırmacısı kendisini Avrupa’da 
kabul ettirdi. Araştırmacılarımız Avrupa 
Birliği’nin ileri teknoloji oluşturan projele-
rinde daha güçlü bir şekilde yer alıyorlar. 
Kuruluşlarımız, üç boyutlu telefon geliştir-
meden mikrodalga erişim sistemlerine, sı-
nır güvenliği araştırmalarından buğdayın 
ürün ömrünün arttırılmasına, yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesine kadar, pek 
çok ileri teknoloji projesini Avrupalı ortak-
larıyla beraber hayata geçiriyor. Araştır-
macılarımız, artık Avrupa Birliğinin bilim 
ve teknoloji alanında görev yapan karar 
organlarında görev alıyor. Bu faaliyetler, 
Türkiye Araştırma Alanıyla, Avrupa Araş-
tırma Alanının entegrasyonunu hızlandır-
maktadır. Nitekim, AB’nin 2007 İlerleme 
raporunda, “Türkiye’nin bütünlüklü bir 
araştırma stratejisinin tasarımı ve uygu-
lanması bakımından ileri düzeyde” olduğu 
vurgulanmıştır. Ülkemizin sahip olduğu 
potansiyel gözönüne alındığında, bugün 
gelinen nokta çok memnuniyet verici ol-
makta birlikte yeterli değildir. Süratimiz 
iyi, ama daha katedilecek çok yolumuz var. 
Hükümet olarak bu alana başından beri 
gösterdiğimiz özeni, önümüzdeki yıllarda 
da arttırarak devam ettireceğiz. Bu çerçeve-
de, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomi-
sinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
bir yapıya kavuşturulması için gerekli ya-
sal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Geç-
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tiğimiz aylarda, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine çeşitli vergi teşviki sağlayan 
“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi” Hakkındaki 5746 sayılı 
Kanun’u çıkardık. Kanun, 12 Mart 2008 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik de yakın-
da çıkarılacak. Söz konusu kanunla, Ar-Ge 
personeli ve nitelikli işgücü istihdamının 
artırılması dahil, bu alana pek çok yeni 
destek ve teşvik getirdik. Bu kanunla sağla-
nan destek ve teşvikler sayesinde, bilginin 
ticarileşmesinin, rekabet öncesi işbirlik-
lerinin, girişimciliğin ve bu alana yapılan 
yatırımların önü biraz daha açılacaktır. 

Değerli katılımcılar...

Bizim yönetim anlayışımız insan odaklıdır. 
Bu alandaki faaliyetlerimizin merkezinde 
de insan vardır. Bilgi ve insan arasında, 
öncelikle ilgi ve sevgi bağı kurmalıyız. Bu 
bağ bizi bilime daha çok yaklaştıracaktır. 
Ancak bu şekilde bilimin özümsendiği ve 
sahiplenildiği bir toplum haline gelebiliriz. 
Bugün en önemli sorunlarımızdan biri 
de, pek çok alanda bilgide derinleşme ve 
yeterli uzman sayısına ulaşma konusun-
da daha mesafe almamız gerekliliğidir. 
Bunun sonunda da hayatımıza sathi ve 
yanlış bilgiler hakim olabilmekte, bu yan-
lış bilgiler hızla yayılarak, yanlış kararlar 
alınmasına, yanlış işler yapılmasına yol 
açabilmektedir. Bilginin yayılma hızı, çoğu 
defa, bilginin derinliği ve doğruluğu ile 
ters orantılı olabiliyor. Doğru ve derin bil-
giyi üretmek de, yaymak da, çaba ister; alın 
teri, göz nuru ister; akletmek, gönül ve sev-
gi vermek ister. Bilimi himayemize alarak, 

dikkat ve özenle desteklememizin sebebi 
işte budur. Ülkemizde bilim okur-yazarlığı-
nın yükselmesi konusundaki her faaliyetin 
samimiyetle arkasında olduğumuzun bi-
linmesini isterim. Bu çerçevede, bilim in-
sanlarımızın toplumla kaynaşması, bilim 
kurumlarımızın toplumla hemhal olması, 
onun dertlerine derman olması gerekiyor. 
Bu amaçla, TÜBİTAK, Mart ayı içinde 16 
büyük şehrimizde “bilim merkezlerinin” 
kurulmasına destek vermek amacıyla yeni 
bir proje çağrısı yaptı. Önce kendimizi, son-
ra işimizi ve nihayet ülkemizi yönetecek 
kadar sağlam bilimsel bilgiye sahip değil-
sek, bugünün dünyasında başarılı olanlar-
la yarışabilmemiz mümkün değildir. Son 
yıllarda gerçekleştirilen atılımlar ne kadar 
önemliyse, bu çabaların sürdürülebirli-
ğinin sağlanması da o kadar önemlidir. 
Hükümet olarak bilim, teknoloji ve yenilik 
sistemimize verdiğimiz desteği, sabır ve 
kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 
Araştırmaya ve araştırmacıya yapılan yatı-
rımı, güçlü Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
yapılan yatırım olarak görüyoruz.  Üstün 
çabalarından dolayı bilim insanlarımızı, 
ilgili tüm kurum kuruluşları ülkem adına 
yürekten kutluyorum. Hepinize saygıları-
mı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çok değerli yöneticileri, değerli 
üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 63. 
Genel Kurulu’na başarılar diliyor, Türki-
ye için, Türkiye ekonomisi için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği, kurulduğu 
günden beri Türkiye’de kalkınmanın, iler-

lemenin, yatırımın, üretimin, istihdamın, 
demokratikleşmenin en önemli aktörü 
haline gelmiş, bu alanlarda üstlendiği so-
rumluluğu bugüne kadar hakkıyla yerine 
getirmiştir. Bu vesileyle ülkem ve milletim 
adına teşekkürlerimi de ifade etmek isti-
yorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, 
Türkiye’nin temsil kabiliyeti en yüksek, 
en çağdaş, en dinamik ve demokratik sivil 
toplum örgütlerinden biri olarak görüyo-

TOBB 63. Genel Kurulu

Ankara | 31 Mayıs 2008
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rum. Bu nedenle, Başbakanlığım süresince 
TOBB’un bütün genel kurulları’na katılma-
ya azami özen gösterdim. Çünkü TOBB’un 
genel kurulları’nın, ekonominin, reel sek-
tör temsilcileri tarafından bütün boyutla-
rıyla değerlendirildiği, beklentilerin ifade 
edildiği özgür ve demokratik ortamlar 
olduğunu düşünüyorum.

Konuşmamın hemen başında şunu bütün 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum: Biz 
hükümet olarak sivil toplum kuruluşları-
nın görüşlerini son derece önemsiyoruz ve 
bunları politikalarımızın belirlenmesinde 
bir rehber olarak, birer yol gösterici olarak 
görüyoruz. Hükümeti devraldığımız gün-
den itibaren, zorunlu tasarrufta biriken ça-
lışanların hakkının dağıtılmasından tutun, 
demokratikleşme paketlerine, sosyal gü-
venliğe, istihdam yasasına, son olarak GAP 
Eylem Planı’na kadar hemen her alanda, 
ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini 
aldık, eleştirilerini aldık, katkılarını aldık 
ve buna göre yol haritamızı çizdik. Sivil 
inisiyatifin en güçlü olduğu bir 5 buçuk yıl 
yaşadık. Sanırım hiç kimse bunun aksini 
iddia etmeyecektir.

Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde 
verdiğimiz çabalar, esasen, sivil toplum 
örgütlerinin güçlenmesi, sürece daha çok 
müdahil olması, Türkiye’nin sorunlarına, 
Türkiye’nin hedeflerine daha çok katılma-
ları içindir. Her zaman söyledim, söylü-
yorum, burada bir kez daha ifade etmek 
istiyorum: Türkiye’nin bugün her alanda, 
ekonomide, siyasette, dış politikada, sosyal 
yaşamda elde ettiği başarı ivmesi, demok-
ratikleşme çabalarıyla paralel, demokratik-

leşme çabalarıyla at başı yürütülmüştür. 
Demokratikleşmede yeni açılımlar sağ-
landıkça, ekonomideki iyileşme artmıştır. 
Ekonomideki iyileşme arttıkça, demokra-
tikleşme çabaları ivme kazanmıştır. 

Eğer bu süreçte odalarımızın, sendikala-
rımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın 
önerilerini, eleştirilerini almasaydık, bu-
gün elde ettiğimiz başarıları topluma mâl 
edemezdik. Sivil örgütlerimiz görüşlerini 
ne kadar özgür bir şekilde ifade ederse, 
biz o kadar bundan istifade ederiz. Yeter ki 
eleştiriler yapıcı olsun. Yeter ki eleştiriler 
maksadı aşmasın. Yeter ki eleştiriler insaf 
sahibi olsun, vicdan sahibi olsun. Biz bun-
ları dinleriz, alırız ve bugüne kadar yaptı-
ğımız gibi bundan sonra da başımızın tacı 
ederiz. Bu konuda ne bir kompleksimiz var, 
ne çekincemiz var, ne de tereddüdümüz.

Bakınız, değişim cesaret ister. Değişim 
kararlılık ister. Değişim tutarlılık ister. 
Doğruyu her zeminde ve her zamanda şaş-
madan, eğilmeden, bükülmeden, cesaretle, 
kararlılıkla ifade etmek zorundayız. İşimi-
ze gelsin ya da gelmesin. Ak aktır, kara da 
karadır. Türkiye’de siyasetin de, bürokra-
sinin de, sivil inisiyatifin de artık bu cesa-
reti, bu tutarlılığı göstermesini bekliyoruz. 
2002 öncesinin karaya ak, aka kara diyen 
siyasi geleneğini 3 Kasım seçimlerinde 
elimizin tersiyle ittik. Bu siyasi geleneğin, 
bu siyasi anlayışın Türkiye’de yeniden 
varlık zemini bulmaması için de her kesi-
min, siyasetin, bürokrasinin, sivil toplum 
örgütlerinin kararlı bir duruş sergilemesi 
gerektiğine inanıyorum.
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Şimdi, şuraya dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. Sivil toplum örgütlerini var eden, 
demokratik ortamdır, demokrasidir. Ama 
bakıyorsunuz, bazıları çıkıyor, kendilerini 
var eden, demokrasiye yönelik bir tehdit 
olduğunda, demokrasiyi zayıflatan bir gi-
rişim olduğunda ne hikmettir bilmiyoruz, 
bu olumsuzluğun yanında yer alıyor. Bunu 
anlamak, bunu anlamlandırmak mümkün 
değil. Tam karşısında yer alması gerekir-
ken, demokrasiyi muhafaza etmek için 
göğsünü siper etmesi gerekirken, eğiyor, 
büküyor, demokrasiyi zaafa uğratacak bir 
gayret içine, bir çaba içine giriyor. Yahu, 
demokrasi zayıf larsa, millet iradesine 
gölge düşerse, demokratik kurallar ve ku-
rumlar tartışma konusu haline getirilirse, 
bundan en çok zararı görecek olan sivil 
toplumdur, sivil örgütlerin temsil ettiği kit-
ledir. Bunu görmüyor, bunu düşünmüyor, 
bunun muhasebesini yapmıyor.

Bakın şunu bütün kalbimle, bütün samimi-
yetimle ifade ediyorum: Haksızlık karşısın-
da susan, o haksızlığa ortak olmuştur. Hak 
da, hukuk da, demokrasi de hiç kimsenin 
tekelinde değildir, hiç kimsenin umde-
sinde, uhdesinde değildir. Bugün bana 
lazım olan, yarın sana lazım olur. 2002 yıl 
sonundan itibaren Türkiye’deki şirketlerin 
karlılığı sürekli arttı. İTO verilerine göre, 
2007 yılında İstanbul’da şirketler 2006’ye 
göre ortalama yüzde 31 oranında karlılık 
sağlamışlar. İstanbul, Türkiye geneline 
göre çok daha fazla bir karlılık oranını 
yakalamış. Bu nasıl sağlanmış? Bu demok-
rasiye yaptığımız açılımlarla sağlanmış. 
Bu, insan hak ve özgürlüklerine yaptığımız 
yatırımla sağlanmış. Bu hükümetin kararlı 

tutumuyla sağlanmış. Bu, ekonomi politi-
kalarının, mali politikaların, para politika-
larının kararlılıkla, disiplinle uygulanması 
sonucu sağlanmış. Bu, istikrarla sağlanmış, 
güven ortamıyla sağlanmış. Biz bu nok-
tadaki kararlılığımızı da ilk günkü gibi 
muhafaza ediyoruz. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bu noktada en ufak bir 
soru işaretini bile kabul etmiyoruz. Hü-
kümet, istikrar noktasında, güven ortamı 
noktasında, açılım noktasında, demokra-
tikleşme noktasında ilk günkü tutumunu 
bugün de sürdürüyor, sürdürecek. Bunlar 
apaçık ortadayken, bunlar aleni şekilde 
ortadayken, birilerinin kalkıp her fırsatta 
hükümeti eleştirmesini, açıkçası samimi 
bulmuyoruz. 

Bakınız şunu ortaya koymaktan hiç de 
gocunmuyorum: Tüketici Güven Endeksi 
2007 yılının Ağustos ayında yüzde 98.2 
seviyesine ulaşmış. Bu yılın Nisan ayında 
ise yüzde 76.2. Reel kesim güven endeksi, 
2007 Ağustos ayında yüzde 114, yani zir-
ve noktasında, bugün yüzde 101. Bunun 
niye böyle olduğunu bilmeyen var mı? 
Demokrasiyi tartışma konusu yapanlar, 
milli egemenliği tartışma konusu yapan-
lar, Avrupa Birliği’nin tartışma konusu 
yapanlar, millet iradesini, hukuk, siyaset 
özgürlüğünü tartışma konusu yapanlar bu-
nun cevabını vermek zorundadır. Biz, ulus-
lararası sermaye girişi daha da artsın diye 
uğraşıyoruz, ama uluslararası sermaye de 
Türkiye’yi yakından izliyor, neler olup bit-
tiğini anlamaya çalışıyor, kafasındaki soru 
işaretlerine cevap bulmak istiyor. Onları 
ikna etmek yine bize düşüyor.
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Dünyanın Türkiye’de olup bitenleri izleme-
diğini, değerlendirmediğini düşünebilir 
miyiz? Bu yüzden gücünü, varlığını, var-
lık sebebini demokrasiden alanlar da, bu 
olup biteni doğru okuyup, ona göre doğru 
tavrı takınmak zorundadır. Hep söylüyo-
rum, Türkiye’de işler iyi giderse, bundan 
kazanan benim partim, benim hüküme-
tim değil, bizzat Türkiye olur. Türkiye’de 
göstergeler iyiye gittiğinde kazanan işçi 
olur, memur olur, emekli, dul, yetim, kim-
sesiz olur, fakir fukara olur, işsiz olur, esnaf 
olur, çiftçi olur, işveren, sanayici, ihracatçı 
olur. Türkiye’de işler iyiye gitmezse, AK 
Parti’nin ya da AK Parti Hükümeti’nin 
kaybetmesi hiç mesele değil, asıl kaybeden 
tüm bu kesimler olur. Bunu artık anlamak, 
bunu artık görmek gerekiyor. 

Bu milletin moralini bozmaya hiç kim-
senin hakkı yok. Bu milletin geleceğini 
karartmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu 
ülkenin atılımını engellemeye hiç kimse-
nin hakkı yok. Bu ülkenin heyecanına, bu 
ülkenin dinamizmine, bu ülkenin değişim, 
kalkınma, ilerleme iradesine gölge düşür-
meye de hiç kimsenin hakkı yok. Bakınız 
sadece şu son 1 haftadan örnek vermek 
istiyorum: Cumartesi günü İstanbul 2010 
için start verildi. 2010 yılında İstanbul 
Dünya Kültür Başkenti seçildi ve bu sayede 
İstanbul’un tanıtımı için, Türkiye’nin tanı-
tımı için eşsiz bir fırsat yakaladık, bunu en 
iyi şekilde değerlendiriyoruz, değerlendi-
receğiz. Pazar günü Lübnan’a gittim. Lüb-
nan’daki Cumhurbaşkanlığı krizini çöz-
mek yönünde Türkiye olarak ağırlığımızı 
ortaya koyduk. Lübnan’da istikrar, bölgede 
istikrardır dedik, Lübnan, Suriye, İsrail 

arasında mekik dokuduk. Son birkaç aydır 
dünya kamuoyu, uluslararası basın sürekli 
bundan bahsediyor. 

Geldik, Salı günü Diyarbakır’da Cumhu-
riyet tarihimizin en büyük projesi olan 
Güneydoğu Anadolu Projesi’ni, berabe-
rinde de Doğu Anadolu ve Konya Ovası 
Projelerini artık tamamlamak için start 
verdik. Güneydoğu Anadolu Projesi’ni, 
Doğu Anadolu Projesi’ni ve Konya Ovası 
Projesi’ni yeniden ele alıyoruz, bir takvime 
bağlıyoruz ve Allah’ın izniyle hızla tamam-
layıp milletimizin hizmetine sunuyoruz. 
Güneydoğu Anadolu Projesi, ülkemizin de, 
dünyanın da en büyük kalkınma projeleri 
arasında yer alıyor. Ancak, Cumhuriyetimi-
zin kurulmasıyla birlikte temelleri atılan 
bu proje, aradan geçen on yıllara rağmen 
tamamlanmadı, tamamlanamadı. 2007 
sonu itibariyle, projede nakdi gerçekleşme 
oranı halen yüzde 62 düzeyindeydi. Dikkat 
ediniz, GAP’ın en büyük ayağını oluşturan 
sulama projelerinde gerçekleşme henüz 
yüzde 15 düzeyinde. Devam eden yüzde 
5 oranındaki inşaatları da eklediğiniz za-
man, sulama projelerinin yalnızca yüzde 
20’si tamamlanmış durumda. Şimdi biz, 
bu projeyi bitirme kararını aldık, bölge-
deki her kesimin görüş ve önerilerini din-
ledik, hazırlıklarımızı yaptık ve oldukça 
ayrıntılı bir eylem planını Diyarbakır’da 
kamuoyuna açıkladık. 2008-2012 arasın-
da, GAP, Doğu Anadolu Projesi ve Konya 
Ovası Projesi için tam 26.7 milyar YTL’yi 
seferber ediyoruz. Yani kaynağını hazırla-
dık, projeyi ayrıntılandırdık ve artık eylem 
safhasına geçmiş bulunuyoruz.
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GAP tamamlandığında; 649 kilometre 
sulama ana kanalının inşaatı bitirilmiş ola-
cak. 1 milyon 60 bin hektar alan sulu tarı-
ma açılacak. 2 bin 209 kilometre devlet ve 
il yolu,  2.8 kilometre’yi bulan çok sayıda 
karayolu köprüsünü tamamlıyoruz. Eylem 
Planı’nı incelediğiniz zaman göreceksiniz, 
her işin takvimi belli, sorumlu kuruluşu 
belli, kaynağı belli. Son derece önemli, son 
derece tarihi bir adımı attık ve inşallah 
bunu tamama da erdireceğiz.

Çarşamba günü Osmaniye’ye gittim, bura-
da toplu açılışlar gerçekleştirdim. Perşem-
be günü ABD temsilciler meclisi üyeleriy-
le görüştüm, özellikle NATO konusunda, 
Kıbrıs konusunda, 1915 Olayları konu-
sunda endişelerimizi, taleplerimizi aktar-
dım. Aynı gün Avrupa Halk Partisi üyele-
riyle görüştüm. İstanbul’da dünyanın en 
büyük sivil toplum kuruluşlarından olan 
Avrupa Vakıflar Merkezi’nin uluslararası 
toplantısına katıldım, tezlerimizi orada 
seçkin bir topluluğa aktarma fırsatı bul-
dum.

Bakınız, bunlar sadece bir hafta içinde 
yaşadığımız trafiğin sadece bir bölümü. 
Bu trafiği, Türkiye’nin bu ağırlığını, bu 
vizyonunu, bu değişen çehresini, küre-
sel ölçekte edinmeye başladığı bu yeni 
kulvarını, yeni yerini öyle gazetelerde, 
televizyonlarda göremezsiniz, göremiyo-
ruz. Dünya bunu görüyor. Gittiğimiz her 
ülkede gazeteciler, akademisyenler, politi-
kacılar bize Türkiye’nin bu son dönemde 
yakaladığı atılım ivmesini, Türkiye’nin 
değişen yüzünü, artan ağırlığını soruyor. 

Dünya Türkiye’yi izliyor. Ama bakıyorsu-
nuz, Türkiye çok farklı konulara kilitlen-
miş ya da kilitlenmek isteniyor. Siyasetin 
önünü nasıl keseriz? Milli iradeye nasıl 
ipotek koyarız. Milletin tercihlerini nasıl 
yok sayarız. Yatırımın, üretimin, ihraca-
tın önünü nasıl alırız? Türkiye’ye giren 
uluslararası sermayeyi nasıl bloke ederiz? 
Nasıl açarız, nasıl kapatırız? Hükümete 
nasıl çamur atarız, hükümete ne tür iftira-
lar atarız, milletin moralini nasıl bozarız? 
İstikrarı, güveni nasıl zedeleriz? Güvenlik 
güçlerini nasıl yıpratırız?

Türkiye’nin, halkımızın gerçek gündemi 
başka, muhalefetin, medyanın gündemi 
başka… Biz Salı günü Cumhuriyet tari-
himizin en büyük projesiyle ilgili somut 
adımlarımızı açıklamışız, Edirne’den 
Hakkari’ye bütün milletim büyük bir heye-
can, büyük bir coşku, büyük bir umut için-
de… Çarşamba günü bakıyorsunuz, cım-
bızla çekilen olumsuzluklar Türkiye’nin 
gündemine sürülmek isteniyor, ana muha-
lefet gündemi kundaklamaya çalışıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Bizim gündemimiz bu değil. Suni gündem-
lerle, sanal krizlerle uğraşacak vaktimiz 
yok. Bizim gündemimiz çatışma değil, geri-
lim değil. Bizim gündemimiz, Türkiye’nin 
geçmişini karartan, vaktini, nakdini boşa 
harcayan içi boş tartışmalar değil. Bizim 
vizyonumuz da, ufkumuz da bu dar kalıp-
lara sığmayacak kadar geniş. Biz, Türkiye 
1 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasılaya 
nasıl ulaşır, bunun gayretindeyiz. İhracatı 
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250 milyar dolara çıkarmanın gayretin-
deyiz. Türkiye’nin dış ticaret hacmini 500 
milyar dolara çıkarmanın gayreti içinde-
yiz. Türkiye’nin kişi başına gayri safi milli 
hasılasını 10 bin dolara, hatta bunu bu yıl 
yakalıyoruz, 15 bin dolara çıkarmanın gay-
reti içindeyiz. Bu gayretimizden, bu çaba-
mızdan, bu hedeflerimizden de asla ve asla 
taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Bakınız; 5 yılda Türkiye’de neler oldu, o 
günkü genel kurul’dan bugün neler değiş-
ti, Türkiye nereden nereye geldi? Türkiye 
ekonomisi tam 24 çeyrektir kesintisiz 
büyüyor ve bu tarihimizde ilk kez oluyor. 
1982-1986 arasında ortalama büyüme 
hızı yüzde 5.3. 87-91 arasında ortalama 
büyüme hızı yüzde 4.3. 92-96 arası yüzde 
4.4. 97-2001 arası 1.5 ve; 2002-2007 arası, 
dikkat ediniz, yüzde 6.74. Yani son 30 yılın 
rekoru. Üstelik bu büyüme, son derece 
sağlıklı, son derece verimli ve umut vade-
den bir büyüme. 1993-2002 arasında, özel 
sektörün büyümeye katkısı sadece binde 
6 oranında. 2002-2007 arasında ise yüzde 
3.1 oranında. Bugün Türkiye, 659 milyar 
dolar gayri safi yurtiçi hasılayla dünyanın 
17, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi. Ekono-
mik büyüklük olarak İsviçre, Avusturya, 
Yunanistan, Belçika ve Hollanda’nın önü-
ne geçmiş durumdayız. Yine, enflasyonla 
mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 
Küresel dalgalanmaya, ulusal dalgalan-
malara ve kuraklığa rağmen enflasyonu 
tek hanede tutuyoruz ve düşürme karar-
lılığına da sahibiz. 1995-2001 arasında 
yüzde 71.6 oranında gerçekleşen enflas-
yon, 2002-2007 arasında ortalama yüzde 
13.9 oranında gerçekleşti. Cari işlemler 

dengesi’nin gayri safi yurtiçi hasılaya ora-
nı, 2007 sonu itibariyle yüzde eksi 5.8 ola-
rak gerçekleşti. Burada enerji fiyatlarının 
oynadığı rolü takdir edersiniz. Enerji fiyat 
etkisini çıkardığınız zaman, oran yüzde 
eksi 2.8 olarak gerçekleşmiştir.

Bütün olumsuz kampanyalara rağmen, 
cari açığın finansmanında bir sıkıntı gör-
müyoruz ve izlemeye devam ediyoruz. 
Biliyorsunuz, turizm gelirlerimiz 2007 
yılında 18 milyar 487 milyon dolara ulaştı. 
Türkiye’nin çektiği uluslararası yatırım 
miktarı 22 milyar dolar oldu. 2008 yılı 
Mart ayı itibariyle yıllık uluslararası doğ-
rudan yatırım miktarı 17 milyar dolar. 
2007 sonu itibariyle ihracatımız 107 mil-
yar dolar oldu, bugün itibariyle ise 120 
milyar doları aşmış durumdayız.

Bakınız; Türkiye’nin küresel ölçekte reka-
bet gücünü artırmak zorundayız. Bizim 
önemli hedeflerimizden bir tanesi budur. 
Bunun için öncelikle enerji noktasında, 
enerji piyasası noktasında reformlarımızı 
uygulamaya koyduk. Dikkat ediniz, 2007 
yılında Türkiye’nin cari açığı 38 milyar 
dolar, bunun 34 milyar doları enerji itha-
latı. Bugün itibariyle cari açık 40.4 milyar 
dolar, bunda enerjinin payı 38 milyar 
dolar. Kaynakları çeşitlendiriyoruz, ülke 
kaynaklarının kullanımı için etkin projeler 
yürütüyoruz ve sektörün etkin bir yapıya 
kavuşmasını sağlıyoruz. 

Rekabet gücümüzü artırmak için bir baş-
ka önemli reform biliyorsunuz geçtiğimiz 
haftalarda çıkardığımız istihdam paketi. 
Burada mali ve idari yükleri aşağıya çek-
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tik. Şimdi aktif işgücü politikalarını da 
uygulamaya başlıyoruz. Sosyal güvenlik 
yasasını çıkardık, Türkiye’nin önümüz-
deki 50-60 yılında mali sürdürülebilirliği 
sağlayacak çok önemli bir adım attık. Sos-
yal Güvenlik sisteminin durumunu sizler 
çok iyi biliyorsunuz. Bağ-Kur ve SSK’nın 
borç miktarı bildiğiniz gibi 46 milyar YTL 
oldu. Bunun 33.8 milyarı Bağ-Kur’un, 12.2 
milyar YTL’lik kısmı SSK’nın. Basamak 
sistemi yerine vatandaşa güveni esas alan 
bir anlayışla esnafımız için ilk kez beyan 
sistemini getirdik. Yine Ar-Ge yasasını 
çıkardık. Önümüzdeki dönemde Türk 
Ticaret Kanunu’nun çıkarıyoruz. Yatırım 
ortamını iyileştirme çabalarımız sizlerin 
de katkısıyla hız kesmeden devam ediyor.

Bütün bu çalışmalarımız neticesinde, 
Türkiye bugün iş yapma ortamı itibariyle 
178 ülke arasında 57. sıraya yükselmiştir. 
Uluslar arası küresel sermaye girişinde 
ise Türkiye bugün dünyanın 16. en çok 
sermaye çeken ülkesi olmuştur. Yapısal re-
formlar noktasındaki kararlılığımızı yine 
ilk günkü şekilde devam ettiriyoruz. Mali 
disiplinden, bir kez daha vurgulamak isti-
yorum, asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 
2004 yılında yerel seçimleri yaşadık, 2007 
yılında bir genel seçim, bir cumhurbaşkan-
lığı seçimi ve bir referandum yaşadık. Hiç 
birinde mali disiplinden taviz vermedik.

Bu, dikkat ediniz, Türkiye’de daha önce 
görülmemiş bir durum. Şimdi 2009’daki 
yerel seçimlerde de kimse bizden popü-
lizm beklemesin. Bakın, 1100 belediyeyi, 
nüfuslarından dolayı, Türkiye’ye getirdik-
leri yüklerden dolayı kapattık. Bunların 

yüzde 59’u benim partimden başkanların 
seçildiği belediyelerdi. Mahalli İdareler Re-
formu bizim bugün gündeme getirdiğimiz 
bir konu değil, İstanbul Belediye Başkanlı-
ğı döneminden beri gündemimde olan bir 
konu. Bugün bunu popülizm olarak nite-
lendirmek, açık söylüyorum haksızlıktır, 
insafsızlıktır.

Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar...

5 yıl önce dile getirdiğimiz eleştiriler ile 
bugün dile getirilen eleştiriler artık farklı-
lık arzediyor. TOBB’un 2003 yılında 58. ge-
nel kurulu’nda ortaya konan eleştiriler ile 
bugünküler aynı değil. Türkiye değişiyor. 
Bakın reel sektörün yıllardır üzerine basa 
basa yetkililere aktardığı sosyal güvenlik, 
istihdam, Ar-Ge, GAP, kayıtdışılık, teşvikler 
gibi başlıklar bugün artık çözülmüş, çözüm 
yoluna girmiş durumda. Türkiye değişiyor. 
Türkiye’de iyi şeyler oluyor. Moral bozma-
ya yönelik tüm girişimlere, karamsar tüm 
açıklamalara rağmen Türkiye atılımlarına 
devam ediyor ve edecek. Biz bu noktada 
son derece kararlıyız. Bugüne kadar ba-
şarıyı birlikte elde ettik, bundan sonra da 
yine elele vererek, omuz omuza vererek 
başarıyı kovalamaya devam edeceğiz. Ben, 
bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha TOBB’un 63. genel 
kurulu’na başarılar diliyorum. Sabrınız 
için teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’nın değerli 
üyeleri, kıymetli misafirler, hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, doğal afetler, insan gücünü 
ve iradesini aşan olaylardır. Doğal afetleri 
engellemek mümkün olmasa da bunların 

insanlar üzerindeki yıkıcı ve olumsuz et-
kilerine karşı tedbirler geliştirmek müm-
kündür. Bu tedbirlerin önemli bir bölümü, 
afetler yaşanmadan önce hayata geçiril-
melidir. Örneğin, yapıların, deprem başta 
olmak üzere, yaşanması muhtemel doğal 
afetlerin etkileri göz önünde bulunduru-

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 
(MAG) Tanıtım Toplantısı

İstanbul | 6 Haziran 2008
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larak inşa edilmesi gerekiyor. Özellikle 
toplumsal kullanıma açık olan köprülerin, 
yolların, viyadüklerin, kamu binalarının 
deprem gibi, sel gibi afetler göz önünde 
bulundurularak inşa edilmesi büyük önem 
taşıyor. Aynı şekilde, insanlara afetler kar-
şısında nasıl davranmaları gerektiğinin 
öğretilmesi, bu doğrultuda bir bilinç oluş-
turulması da gerekiyor. 

Bu tür önlemler, afetlerin insanlar üzerin-
deki ölümcül etkilerini azaltmaya, ekono-
mik ve sosyal yıkımları asgariye indirmeye 
yöneliktir. Bir de, afetler yaşandıktan son-
ra alınması gereken tedbirler bulunuyor. 
Bunlar da, afet sonrasında hızlı ve bilinçli 
şekilde müdahaleyi, yaraların sarılmasını, 
fiziki ve sosyal etkilerinin azaltılmasını 
sağlamayı amaçlıyor. Afet öncesi ve sonrası 
hazırlıklarını en iyi şekilde yapan ülkele-
rin afetler karşısındaki durumu ile, diğer 
ülkelerin durumunu görüyoruz, biliyoruz. 

Değerli misafirler,

Ülkemizin yüzde 92’si deprem bölgesi. 
Ülke nüfusumuzun yüzde 95’i de bu dep-
rem coğrafyasında yaşıyor. Sanayi tesisle-
rimizin ise yüzde 98’i deprem kuşağında 
bulunuyor. Ayrıca, sel, heyelan, yangın, 
maden kazası gibi afetlerle de zaman 
zaman karşılaşıyoruz. 1999 yılında, Mar-
mara bölgesinde ve Düzce’de yaşanan, 18 
bin 243 insanımızın öldüğü, 48 bin 901 
insanımızın yaralandığı iki büyük depre-
min acıları hala yüreğimizde. Bu acılardan 
dersler çıkarmak, yeni bir bilinçle, yeni bir 
vizyonla, yeni bir anlayışla meseleye eğil-
mek durumundaydık. 

Hükümet olarak yaşanan bu acılardan 
bilimin ve tecrübenin ışığında dersler 
çıkararak büyük bir ciddiyetle meseleye 
eğildik. Çok boyutlu ve kapsamlı politika-
lar geliştirmeye gayret gösterdik. Afet ve 
kriz yönetimi alanlarında önemli adımlar 
attık. Afetlere müdahale sistemimizdeki 
eksikleri ve yanlışları telafi etmek için kap-
samlı bir yol haritası uygulamaya başladık. 
Ülkemizde Acil Durum Yönetimi kapsamı-
na giren 10 kadar yasa ve yönetmelik ile 
birçok bakanlık, kurum ve kuruluş görev-
lendirilmiştir. Bir yanda, sorumlulukların 
kurumlar arasında dağılması, diğer yanda 
ise kimi sorumluluk ve görev alanlarının 
sahipsiz kalması, uygulamada ciddi sıkın-
tılara yol açıyordu. Bu sorunu çözmek için, 
afete müdahale ve afetten sonra iyileştirme 
konularında ciddi bir yeniden yapılanma 
başlattık. 

Bugüne kadar, bu çerçevede pek çok önem-
li adım attık. Yapı denetimi konusundaki 
mevzuatı ve uygulamaları en ileri seviyeye 
çıkardık. Son olarak da, Başbakanlık Türki-
ye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Mü-
dürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı Afet İş-
leri Genel Müdürlüklerini kapatarak, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adı ile 
yeni bir kurum oluşturuyoruz. Bununla 
ilgili yasa tasarısını Bakanlar Kurulundan 
Meclis’e sevk ettik; tasarı şu anda Meclis 
komisyonlarında görüşülüyor. Bu tasarıyı 
en kısa sürede yasalaştırarak, oluşturaca-
ğımız yeni yapı ile afetlere daha hızlı ve 
donanımlı bir şekilde müdahale etmek 
kararındayız. 2003 yılından beri yaşanan 
her afete süratle müdahale eden kurumla-
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rımız, bundan sonra tek bir çatı ve yönetim 
altında faaliyetlerini sürdüreceklerdir. 

Değerli misafirler, 

Afetlere mücadeleyi sadece Türkiye’de de-
ğil, yurt dışında da sürdürüyoruz. Resmi 
ve sivil yardım kuruluşlarımız, dünyanın 
dört bir yanında ülkemizi başarıyla tem-
sil ediyor, önemli yardım faaliyetlerinde 
bulunuyorlar. Afetlere maruz kalan birçok 
ülkeye gönderdiğimiz arama-kurtarma 
ekipleri, yaptığımız insani ve maddi yar-
dımlar ile ülkemizin bu alandaki ulus-
lararası görünürlüğünü artırdık. Artık 
afetlerde sadece yardım alan değil, yardım 
yapan ülke konumuna gelmiş bulunuyo-
ruz. Bu çerçevede, son yıllarda Gürcistan, 
Makedonya ve Yunanistan gibi ülkelerde 
yaşanan orman yangınlarına, söndürme 
uçak ve helikopteri göndererek müdaha-
lede bulunduk. 2003 yılı sonunda İran’ın 
Bam şehrinde yaşanan deprem sonrası, 
150 kişilik arama kurtarma ve acil yardım 
sağlık ekibi gönderdik, 800 ailelik Türk 
konteyner kenti kurduk. 2004 yılı sonunda 
yaşanan Güney Asya Depremi ve Tsunami 
felaketi sonrasındaki çalışmalara da etkin 
şekilde katıldık. 

Bu çerçevede Endonezya ve Srilanka’da 
1.658 adet kalıcı konut, 18 okul, 2 sağlık 
merkezi, ibadethane ve alış veriş merkez-
leri yapıldı. Yine 2005 yılı sonuna doğru 
Pakistan’da meydana gelen deprem son-
rasında da, bölgeye 25 yardım uçağı, 12 
gemi ve 142 tır ile yaklaşık 55 bin ton 
yardım malzemesi gönderildi. Bu felaket 
sonrasında Türkiye, gerçekleştirdiği 210 

milyon dolarlık yardım ile uluslararası 
platformda en fazla insani yardım yapan 
ülkeler arasında yer aldı. Lübnan’da ya-
şanan sorunlar nedeniyle bölgeye ilaç ve 
gıda yardımı yanında, 38 okul yaptık, 20 
okul ile 3 sağlık ocağının inşasını da sür-
dürüyoruz. Bunları da inşallah 2 ay içinde 
tamamlayacağız. 

Ayrıca, Filistin, Irak-Felluce, Irak-Telafer, 
Gürcistan, Fas ve Sudan’ın Darfur bölgele-
rine insani yardım malzemeleri ve nakdi 
yardımlar gönderildi. Bütün bu çalışma-
lar, uluslararası yardım faaliyetleri konu-
sunda Türkiye’yi önemli bir yere getirdi. 
Artık, dünyanın her köşesindeki insanlar, 
herhangi bir felakete maruz kaldıkların-
da, Türkiye’nin, Türk milletinin yardım-
larına koşacağını, yanlarında olacağını 
biliyorlar. Türk milletinin yardımseverlik 
duygusunu, tecrübe ve girişimcilik ruhuy-
la birleştirince bu alanda önemli bir aktör 
haline gelmeye başladık. Bu durumu, ül-
kemiz açısından insanlık adına bir büyük 
kazanım olarak değerlendiriyoruz. 

Değerli misafirler, 

Ülkemizde yaşanabilecek afetlere karşı da 
hazırlıklarımız büyük bir hızla ve karar-
lılıkla sürdürüyoruz. Marmara depremi 
sonrasında yapılan bilimsel araştırmalar, 
İstanbul’un büyük bir deprem riski ile 
karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor. 
Bunun için, afetlere hazırlıkta önceliği, 
genel olarak Marmara bölgesine, nüfus 
yoğunluğu başta olmak üzere diğer un-
surlar sebebiyle İstanbul’a vermiş bulu-
nuyoruz. 
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İstanbul’daki okul, hastane, poliklinik, 
yurt ve sosyal hizmet binası gibi yapıları-
nın güçlendirilmesi veya yeniden yapımı 
konusundaki çalışmaları titizlikle takip 
ediyoruz. Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası ve Avrupa Yatırım Bankasından 
610.000 milyon Avro kredi temin ede-
rek, bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin 
finansmanını sağladık. Bugüne kadar 
İstanbul’da 101 okulda yürütülen güçlen-
dirme ve onarım çalışmaları tamamlandı, 
41 okulunki de Ağustos ayına kadar bi-
tecek. Önümüzdeki ay içinde 100 okulda 
daha güçlendirme ve onarım çalışmalarını 
başlatıyoruz. Sonuç itibariyle, 238 okul, 4 
yurt, 10 sosyal hizmet binası, 3 idari bina, 
19 hastane ve 1 polikliniğin güçlendirme 
fizibilite çalışmalarının devam ettiğini be-
lirtmek isterim. 

Değerli misafirler,

Afetlere müdahalelerde, devletimizin 
çalışmalarının yanı sıra, özellikle son 
dönemlerde sayısı artan sivil toplum ku-
ruluşlarının katkılarını da unutmamamız 
gerekiyor. Göreve geldiğimiz dönemde cid-
di tek yardım kuruluşu olarak Kızılay’ımız 
vardı. Bugün 10’u aşkın insani yardım 
amaçlı ciddi yardım kuruluşumuz bulunu-
yor. Geçtiğimiz dönemde, Kızılay’ımız da 
çalışmalarını hızlandırarak, 10 kat büyü-
dü. Devlet-millet kaynaşmasının en güzel 
örneklerini teşkil eden gönüllü yardım ku-
ruluşlarını, biz de devlet olarak destekliyor 
ve işbirliği yapıyoruz. 

Bu sivil toplum kuruluşlarının son örnek-
lerinden biri olarak gördüğüm Mahalle 

Afet Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu ve yö-
neticilerini de canı yürekten kutluyorum. 
Vakfımızın, afetler konusunda halkımızın 
bilinçlendirilmesi, afete hazırlık ve mü-
dahale konusunda yerel kapasitesinin 
geliştirilmesi, ilgili kuruluşlar arasındaki 
işbirliğinin sağlamlaştırılması, standart-
ların oluşturulması konularında önemli 
hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum. 

Vatandaşlarımızın kendilerini, ailelerini 
ve komşularını afetlerden daha iyi ve bi-
linçli şekilde koruma doğrultusunda çalış-
malarında vakfımıza sahip çıkacağından 
şüphem yoktur. Mahalle düzeyinde örgüt-
lenecek sivil bir yapı, afet öncesinde hazır-
lık ve sonrasındaki uygulamalarda, devlet 
kurumlarının en büyük yardımcısı olacak-
tır. Bu hayırlı ve önemli faaliyete öncülük 
ettikleri için vakfın kurucuları ile yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sivil 
toplum örgütlerinin gerekliliğine, faydası-
na ve gücüne yürekten inanan bir birey, bir 
siyasetçi, bir İstanbullu olarak, çalışmala-
rınızın başarılı olmasını diliyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, kamu çalışan-
larının ücretlerini iyileştirmeye yönelik 
bir düzenlemeyi sizlerle paylaşmak üzere 
bugün burada biraradayız.

Bu güzel haberi kamuoyumuza müjdele-
meden önce, düzenlemenin çerçevesi ve 

ücret politikamızla ilgili bir kaç hususu 
tekrar vurgulamakta yarar görüyorum. Ak 
parti hükümetleri olarak kamu persone-
linin hak ettiği yaşam standardını sürekli 
olarak yükseltmeyi temel bir öncelik kabul 
ettik. Bugüne kadar kamu personeline hep 
enflasyonun üzerinde bir artış sağladık. 

Kamu Personeline Ek Ödeme 
Yapılmasına Ilişkin Kararname 

Hakkında Basın Açıklaması

İstanbul | 16 Ağustos 2008
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Ayrıca, kamu çalışanları arasında ücret 
adaletini sağlamayı temel bir prensip ola-
rak daima gözettik. Bu kapsamda, kamu 
personelinden ek ödemesi olmayanların 
aylıklarının iyileştirilmesi ve ücret ada-
letinin sağlanması amacıyla yaptığımız 
yasal bir düzenlemenin ayrıntılarını da  
şimdi sizlere açıklıyoruz. Söz konusu dü-
zenleme çerçevesinde aylıklarda yapılacak 
artış tutarları Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenmiştir. Bu belirleme yapılırken me-
murlarımızın hak ettikleri yaşam düzeyine 
kavuşabilmelerine imkân sağlamak üzere, 
aylık artış tutarları yüksek tutulmuştur. 
Ayrıca, düşük aylık alan memurlarımızın 
aylıklarında daha fazla artış sağlanmıştır.

Bu çerçevede 15 Ağustos tarihinden itiba-
ren; memur maaşı 112 YTL, polis memuru 
maaşı 161 YTL, öğretmen maaşı 112 YTL, 
teğmen maaşı 132 YTL, astsubay çavuş 
maaşı 127 YTL, mühendis maaşı 264 YTL, 
araştırma görevlisi maaşı 171 YTL, din 
görevlisi maaşı 112 YTL, en düşük memur 
maaşı 103 YTL tutarında artırılmıştır.

Bu düzenleme ile en düşük memur maa-
şında yüzde 10.0, ortalama memur maa-
şında ise yüzde 8.4 oranında artış sağlamış 
oluyoruz. Bu yıl içindeki artışlar ile bu 
düzenlemede yaptığımız artışlar birlikte 
değerlendirildiğinde, memur maaşlarında 
önemli tutarlarda artış sağlandığı görü-
lecektir. Nitekim aile yardımı ödeneği 
dahil; en düşük memur maaşı 2007 Aralık 
ayında 843 YTL iken 2008 Ağustos ayında 
1.119 YTL’ye, öğretmen maaşı 2007 Aralık 
ayında 1.037 YTL iken 2008 Ağustos ayın-
da 1.334 YTL’ye, mühendis maaşı 2007 

Aralık ayında 1.512 YTL iken 2008 Ağus-
tos ayında 1.992 YTL’ye, teğmen maaşı 
2007 Aralık ayında 1.645 YTL iken 2008 
Ağustos ayında 2.000 YTL’ye, araştırma gö-
revlisi maaşı 2007 Aralık ayında 1.187 YTL 
iken 2008 Ağustos ayında 1.553 YTL’ye, 
polis memuru maaşı 2007 Aralık ayında 
1.406 YTL iken 2008 Ağustos ayında 1.776 
YTL’ye çıkmıştır.

Böylece, asgari geçim indiriminden kay-
naklı artışlar hariç, 2008 yılında en düşük 
memur maaşında yüzde 22.7, ortalama 
memur maaşında ise yüzde 18.5 oranında 
artışlar getirmiş oluyoruz. Bu düzenleme 
sonucunda ayrıca, kamu personelinin ku-
rumlararası var olan ücret dengesizliğinin 
giderilmesi ve eşit işe eşit ücret ilkesine 
uygun olarak ücret adaletinin sağlanması 
yönünde önemli bir mesafe kaydedilmiş 
olacaktır. Ben, bakan arkadaşlarımla bir-
likte hükümetimiz adına bu düzenlemenin 
kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür 
ediyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın men-
supları, 

Sayın İlham Aliyev ile baş başa ve heyet-
lerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 
Görüşmelerde, Gürcistan’da yaşanan, Gü-
ney Kafkasya’nın barış ve istikrarına ciddi 
bir tehdit olarak değerlendirdiğimiz geliş-

meleri tüm yönleriyle ele aldık. Ayrıca ikili 
ilişkilerimizin gündeminde yer alan siyasi 
ve ekonomik konuları ayrıntılı olarak ko-
nuşma imkanı bulduk.

Bildiğiniz gibi son dönemde Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan birlikte tarihi 
nitelikte projeleri hayata geçirdiler. Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve 

Azerbaycan ile Heyetlerarası 
Görüşmeden Sonra Basın 

Açıklaması

Bakü | 20 Ağustos 2008
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Bakü-Tiflis-Kars projeleri, 21’inci Yüzyılın 
en büyük projeleri arasında yer alıyor; bu 
yönüyle de bölgenin istikrarı, bölge halkla-
rının refahı için büyük önem taşıyor. Barış 
ve istikrar, içinde bulunduğumuz bölge 
için hayati derecede önemlidir. Son geliş-
meler, barış, istikrar ve refahı etkileyecek, 
hatta tehdit edecek niteliktedir, bu itibarla 
da endişe vericidir. Güney Kaf kasya’da 
barış, istikrar, refah ve işbirliğinin tesisi 
konusunda Sayın Aliyev’le aynı görüşleri 
paylaştığımızı gördüm. 

Görüşmelerimizde Yukarı Karabağ soru-
nunu da ele alma fırsatımız oldu. Yukarı 
Karabağ sorununun, Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğü çerçevesinde, uluslararası 
hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmesi 
gerektiğini de bir kez daha vurguladık. Biz, 
Türkiye olarak, sorunun barışçı yollardan 
çözümlenmesini arzu ediyoruz ve bu yön-
deki çabaları destekliyoruz. Takdir edersi-
niz ki son çatışmalar, Güney Kafkasya’daki 
güvenlik ikliminin ne denli kırılgan oldu-
ğunu bir kere daha ortaya koymuştur.

Bu çatışmalardan edindiğimiz tecrübele-
rin de ışığında, dikkat ve enerjimizi bölge 
halkları arasındaki husumetlerin ortadan 
kaldırılması üzerinde yoğunlaştırmamız 
gerektiğine inanıyoruz. Sizlerin de izlediği 
gibi, geçen hafta Moskova ve Tiflis’e ger-
çekleştirdiğim ziyaretler sırasında Kafkas-
ya İstikrar ve İşbirliği Platformu kurulması 
önerisinde bulundum. Kafkasya’da barış, 
güvenlik ve istikrarın tam anlamıyla tesisi 
bakımından bu platformun oluşturulması-
nın önem taşıdığı görüşündeyim. 

Azerbaycan’ın da içinde yer almasını te-
menni ettiğimiz bu girişimin temel para-
metreleri şunlardır: Öncelikle bu platform 
coğrafya esaslı olmalıdır; platform, bölge 
barış ve güvenliğini hedeflemeli, ekono-
mik işbirliği ve enerji güvenliğini içerme-
lidir. Yine sözkonusu platform AGİT ilke 
ve prensiplerine dayanmalı ve ortak kriz 
çözme ve yönetme mekanizmasını kapsa-
malıdır. Bu platform bölgedeki istikrar ve 
işbirliğini daha da güçlü kılacaktır. 

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 
esasen önemli bir işbirliği ilişkisi mevcut-
tur. Bunun platform kapsamında daha da 
geliştirilmesi mümkündür. Rus ve Gürcü 
tarafının bu önerimize olumlu yaklaştığını 
memnuniyetle müşahede ettik. Bu konuyu 
bugün Sayın Aliyev ile de etraflı bir şekilde 
ele aldık. Azerbaycan’ın da önerimize ilgi 
göstermesi bizi memnun etmiştir. Dışişleri 
Bakanlığımız konu üzerinde çalışmaya 
başlamıştır. 

Kafkasya bölgesini bir istikrar, barış ve re-
fah merkezi haline getirme yönünde Azer-
baycan ve Gürcistan’la birlikte attığımız 
adımların süreceğine inanıyorum. Siyasi 
ilişkilerimizin yanı sıra son yıllarda önemli 
bir gelişme kaydeden ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin eriştiği seviye de bu dostluk 
ve komşuluk bağlarımızın ne kadar güçlü 
olduğunu gözler önüne seriyor. Bugünkü 
görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin her 
alanda daha da geliştirilmesi konusunda 
Sayın Aliyev ile mutabık kaldık. Ziyare-
timiz, bölgede sürdürülebilir bir barış ve 
istikrar ortamının tesisine katkı sağlayaca-
ğına inanıyor, teşekkür ediyorum.
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Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kıymetli 
mensupları, değerli arkadaşlar, bu anlamlı 
iftar programında sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Sizler, 163 yıldır güvenliğimizin, huzu-
rumuzun, esenliğimizin teminatı olan 
emniyet teşkilatımızın güzide mensupla-
rısınız. Polis teşkilatımız, tarihi boyunca, 
ülkemizin güvenliğini ve dirliğini sağlama, 
milletimizin huzurunu teminat altına 

olma konusunda sarsılmaz bir irade ortaya 
koymuştur. Polis teşkilatımız, son yıllarda 
gerçekleştirdiği açılımlarla, görev alanında 
standartlarını ve hedeflerini yükseltmenin 
gayreti içinde oldu. Kurumsal yapılanma-
sından imkan ve kabiliyetlerine, operasyo-
nel gücünden yeni yöntem ve anlayışlara 
kadar Emniyet Teşkilatımız çağa uygun 
standartlara ulaştı. Artık, Emniyet Genel 
Müdürlüğümüz bünyesine katılan bütün 
polislerimiz yüksekokul mezunudur. Polis 

Emniyet Genel Müdürlüğü`nde 
Iftar

Ankara | 22 Eylül 2008
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teşkilatında, üniversite veya yüksekokul 
mezunu oranı yüzde 73’ü buldu. Hizmet içi 
eğitim çalışmaları ve Avrupa Birliği uyum 
sürecinde yürütülen projelerle, polisimizin 
hizmet anlayışı ve uygulamaları fevkalade 
ileri bir düzeye ulaştı. 

Türkiye’de demokratik ortamın gelişimin-
de emniyet mensuplarının büyük payı 
olduğuna inanıyorum. Polislerimiz, bir 
yandan fedakarca, cansiperane bir şekilde 
görevlerini yerine getirirken, diğer taraftan 
adalete, hakka, hukuka riayet konusunda 
da azami dikkati gösteriyorlar. Bu iki hassa-
siyeti aynı anda yürütmenin bazı zorluklar 
taşıyabildiğini biliyorum. Ama, bu dengeyi 
sağlamadan, ne ülke ve millet olarak, ne 
de polis teşkilatı olarak geleceğe ilişkin 
hedeflerimize ulaşamayacağız da açıktır. 
Türkiye, güvenliğiyle demokrasisi arasında, 
güvenliğiyle hukuk ve adaleti arasında ter-
cih yapma dönemini çoktan geride bıraktı. 
Türkiye, her ikisini birden yaşatabilecek bir 
seviyeye, bir olgunluğa ulaştı, adeta başarılı 
bir model ortaya koydu. Öyle ki, bu model, 
sadece bizim için geçerli olmaktan çıkarak, 
benzer durumdaki ülkelere de örnek olur 
hale geldi. 

Küresel terörün en demokratik ülkelerde 
bile bu çerçevede tereddütlere yol açtığı 
bir dönemde Türkiye’nin ortaya koyduğu 
başarı, gerçekten takdire şayandır. Bir 
çok gelişmiş ülke terör olayları karşısında 
şaşkınlık yaşarken ve demokratik hukuk 
devleti normlarını esnetmek durumunda 
kalırken, Türkiye, evrensel değerlerden ve 
güvenlik gereklerinden sapmadan mücade-
lesini sürdürmektedir. Askerimiz, polisimiz, 

jandarmamız, bir bütün olarak güvenlik 
güçlerimiz, terörle mücadelede ulaştığı tec-
rübe ve donanımla başarılı bir performans 
sergilemektedir. Bu süreçte ortaya koydu-
ğunuz cesaret ve gösterdiğiniz disiplin için 
hepinizi kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım,

Terör, bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de zaman zaman çirkin yüzünü göstere-
biliyor. Terörün amacının, kitleler üzerinde 
korku ve ümitsizlik dalgası oluşturmak 
olduğu hepimizin malumu. Şehirlerimizin 
güvenliği ve asayişi, emniyet teşkilatımızın 
sorumluluk alanında. Bugüne kadar pek 
çok büyük terör eylemi, polislerimizin çalış-
kanlığı, dikkati, fedakarlığı ve cesareti saye-
sinde önlendi. Bu konudaki hassasiyetimizi 
her an canlı tutmak, kararlılık ve azmimizi 
her daim göstermek durumundayız.

Sadece terör eylemleri değil, kapkaç ve 
organize suçlar başta olmak üzere pek çok 
konuda da polisimiz kaydadeğer başarılar 
ortaya koydu. Yürüttüğü bu fedakar müca-
delede, hükümet olarak polisimize daima 
destek verdik, ilave imkanlar sağladık. Ge-
nel olarak polislerimizin özlük hakları ko-
nusunda da ülkemizin imkanları ölçüsünde 
çeşitli iyileştirmeler yaptık.

Biz göreve geldiğimizde en düşük polis 
maaşı 662 YTL idi. Bugün ise 1.776 YTL. 
Artış oranı yüzde 167. Bu sürede kümülatif 
enflasyon ise yüzde 65,7. Yani enflasyonun 
yaklaşık 100 puan üzerinde bir artış gerçek-
leştirdik. Dönemimizde memurlar içinde 
en yüksek maaş artışını polislere yaptık. 
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Elbette bu seviyeleri de yeterli görmüyoruz. 
İmkanlarımız geliştikçe polis kardeşleri-
mizin durumlarını daha da iyileştirmenin 
gayreti içinde olacağız. 

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimiz-
de çalışan polislerimizin konut ihtiyacını 
karşılamak için, TOKİ 10 bin konut inşaatı 
başlattı. Bunlardan 5880 adedi emniyet 
teşkilatımıza teslim edilerek, polislerimizin 
kullanımına sunuldu. Kalanları da peyder-
pey teslim edilecek. Emniyet teşkilatımızı 
kadro yönünden güçlendirmek için, 2003 
yılından bu yana 52.358 polis alımı yaptık. 
Kadro ve mevzuat düzenlemeleri yanında, 
suçla ve suçluyla mücadele stratejisinde 
de köklü değişiklikler oldu. Bu çerçevede 
önleyici kolluk hizmetlerine ağırlık verildi. 
Güvenli okul, toplum destekli polislik, gü-
ven timleri gibi projelerle, asayiş suçlarında 
büyük azalma oldu. Bu suçlardan, örneğin 
kapkaçtaki azalma yüzde 63’ü bulmuştur. 

Polisimizin araç-gereç ve diğer eksikleri-
nin tamamlanması konusunda da elimiz-
den gelen çabayı gösterdik, gösteriyoruz. 
Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için çalı-
şan bütün polislerimizi elde ettikleri başarı-
lardan dolayı kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye, geçmişte, siyasal, ekonomik ve 
sosyal huzursuzluklar sebebiyle çok sıkıntı 
çekmiş bir ülke. İstikrar ve huzur arasında-
ki ilişki, son yıllarda bir kez daha açıkça gö-
rülmüştür. Geçmişte, büyük bedeller ödedi-
ğimiz sorunlarımızı, el birliği ile birer birer 
çözüyoruz. 2002 yılından bu yana ülkemiz, 

siyasi istikrar içinde parlak geleceğine yü-
rüyor. Siyasi istikrarın doping etkisi yaptığı 
ekonomik alandaki veriler, tarihi rekorlar 
kırdı ve kırmaya devam ediyor. Sosyal, siya-
si ve ekonomik alanda yaşanan iyileşmeler 
güvenlik ve asayişi de olumlu bir şekilde 
etkiliyor.

Bütün bunların etkisiyle, Türkiye’nin, 
Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya 
kadar bütün dünyada etkisi ve gücü arttı; ar-
tıyor. Türk milleti enerjisini ve imkanlarını 
en iyi şekilde kullanarak Cumhuriyetimizin 
kuruluş hedeflerine kararlılıkla yürüyor. 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine çıkarmak ve 100’üncü 
kuruluş yıldönümüne en ideal şekilde ulaş-
tırmak için canla başla çalışmaya devam 
ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle, 
Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, büyüme-
si, zenginleşmesi, gücüne güç katması için 
gece-gündüz çalışıyoruz. 

Kişi başına düşen gayrı safi milli hasılası 10 
bin doları bulmak üzere olan bir Türkiye’ye 
hep birlikte ulaştık. Amacımız, önümüz-
deki 5 yıl içinde bu rakamı 15 bin dolara 
çıkarmak. Türkiye geliştikçe, Türkiye zen-
ginleştikçe bundan her bir vatandaşımız 
payına düşeni alacaktır. Biz de hükümet 
olarak, bu doğrultuda emniyet teşkilatımıza 
ve mensuplarına her türlü desteği vermeyi 
sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, hepinize fe-
dakarca yürüttüğünüz vazifenizde başarılar 
diliyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, 
gazilerimizi şükranla anıyor, sizleri  sevgiy-
le selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, küresel ekono-
mik gelişmeleri ve Türkiye’ye yansımaları-
nı değerlendireceğimiz basın toplantımıza 
hoşgeldiniz.

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, tüm 
dünyada finans piyasaları ciddi bir kriz 

sürecinden geçiyor. 2007 yılı Ağustos 
ayında Amerika Birleşik Devletlerinde 
konut piyasasında ortaya çıkan sorunla-
rın olumsuz etkisi, ilk aşamada özellikle 
finansal kuruluşları üzerinde görülmeye 
başladı. Bu süreçte, güçlü olduğu düşünü-
len bir çok küresel ölçekli finansal kuru-

“Küresel Ekonomik Görünüm 
Ve Türkiye’ye Yansımaları” 

Konulu Basın Toplantısı

Ankara | 22 Eylül 2008
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luşun iflas ettiğini ya da el değiştirdiğini 
görüyoruz. “Yüzyılda bir görülebilecek bir 
kriz” olarak tanımlanan bu süreç, sadece 
finansal piyasalarla sınırlı kalmamış, reel 
ekonomiyi de derinden etkilemiştir.

Bankaların, yaşadıkları sıkıntılar nede-
niyle kredi imkanlarını kısması, yatırım 
ve tüketim faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemiştir ve halen de etkilemeye de-
vam ediyor. Bütün ülkelerde büyüme 
oranlarında gözle görülür bir yavaşlama 
yaşanıyor. Aralarında dünyanın en geliş-
miş ekonomilerinin de bulunduğu birçok 
ülke, bırakın büyümeyi, ekonomik daral-
ma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Reel ekonomi açısından durumu daha 
hassas hale getiren bir diğer husus da, 
özellikle gıda ve enerji hammadde fiyat-
larında kaydedilen rekor seviyelerdeki 
artışlardır. Bu artışlar, tüm dünyada 
enf lasyonu da ciddi şekilde tetiklemiş 
durumdadır. Gelişmiş ülkelerin ciddi bir 
sıkıntı içine girdiği bu dönemde, olum-
suz şartlardan gelişmekte olan ülkeler de 
etkilenmişlerdir, etkilenmeye de devam 
ediyorlar.

Yavaşlayan yurt dışı talep, tüm gelişmek-
te olan ülkelerde ihracat perfomansını 
tehdit etmeye başlamış, azalan sermaye 
girişleri bu ülkelerde ekonomik canlılığın 
devamını riske sokmuştur. Bazı gelişmek-
te olan ekonomilerde ise, hızlı sermaye 
çıkışları görülmüş, bunun neticesinde, 
ulusal para birimleri hızla değer kaybet-
miş, varlık fiyatlarında ani düşüşler ya-
şanmıştır.

Değerli arkadaşlar,

Elbette Türkiye’nin, tüm dünyayı bu de-
rece sarsan bir dalgalanmanın tamamıyla 
dışında kalması beklenemez. Ülkemiz, son 
yıllarda küresel sistem ile hem ticari, hem 
de finansal açıdan önemli ölçüde bütünleş-
miştir. Bu noktada önemli bir hususu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum: Bugünün 
dünyasında, bugünün ekonomik ortamın-
da, dünya ile bütünleşmeden kalkınmak, 
refah düzeyini artırmak mümkün değildir. 
Türkiye, özellikle 1980’lerden itibaren küre-
sel ekonomiyle bütünleşme mücadelesinin 
içindedir. Ancak 2000’li yılların başında 
dahi bu bütünleşmenin tam anlamıyla ger-
çekleşmediğini, Türkiye’nin bu bütünleş-
menin gereklerini tam anlamıyla yerine ge-
tiremediğini gördük. Nitekim, 1980’lerden 
itibaren ülkemizde her 2-3 yılda bir görülen 
ekonomik krizlerin bir nedeni de budur.

2002 yılı sonunda, iktidara geldiğimiz 
andan itibaren, bir yandan Türkiye ekono-
misini küresel bir oyuncu haline getirme-
nin mücadelesini verirken, bir yandan da 
bunun gerektirdiği reformları kararlı bir 
şekilde gerçekleştirdik. Aynı ölçekte olma-
sa dahi, son 6 yılda yaşadığımız küresel ve 
ulusal krizler, yaptığımız bu reformlar sa-
yesinde asgari etkiyle atlatılmıştır. Türkiye 
artık eskisi gibi, krizlere ve dalgalanmalara 
karşı zayıf değil; makroekonomik temel-
lerini güçlendiren, hızlı bir değişimi ve 
dönüşümü yaşayan bir ülkedir. Son yıllarda 
uygulanan mali disiplin ve ihtiyatlı para po-
litikaları, mali sektörün önemli ölçüde güç-
lenmesi, gerçekleştirilen yapısal reformlar, 
artan uluslararası rezerv düzeyi, kamu borç 
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yapısında ve seviyesinde sağlanan iyileş-
meler ve dalgalı kur politikası, Türkiye’nin 
şoklara karşı direncini artırmıştır. 

Ekonomimizin dayanıklılığı, Irak Savaşı, 
2006 yılı Mayıs – Haziran döneminde görü-
len küresel mali çalkantılar ve son dönemde 
Gürcistan’da yaşanan gelişmeler gibi dışsal 
şoklar karşısında esnekliğini ve dayanıklı-
lığını ispat etmiştir. Bugün, küresel ölçekte 
çok daha büyük bir dalgalanma sürecinden 
geçiyoruz. Ancak, şundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın: Türkiye, bu krizi, bu dalga-
lanmayı da asgari etkiyle aşacak, belirlemiş 
olduğu hedeflere doğru, 6 yıldır gösterdiği 
kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.

Değerli basın mensupları,

Bu süreçte tabloyu net olarak ortaya koy-
mak gerekir. Bulunduğumuz türbülans or-
tamında, bir süre büyüme performansımız 
son yıllardaki yüksek temponun biraz al-
tında kalacaktır. Bu yılın ilk altı ayında elde 
etmiş olduğumuz yüzde 4,2 oranındaki mili 
gelir artışı; büyüme hızımızdaki kısmi ya-
vaşlamanın, ülkemizle benzer büyüklükte-
ki ülkelerle kıyaslandığında sınırlı kaldığını 
gösteriyor. Son günlerde yaşanan gelişme-
ler, özellikle ABD ve önemli ticari ortakla-
rımız olan Avrupa Birliği ülkelerinde bir 
daralma habercisi olarak algılanabilir. 

Düşme trendine giren dünya büyümesinin, 
bizim ihraç ettiğimiz ürün ve hizmetlere 
olan dış talepte azalma gibi olumsuz yan-
sımaları olabilecektir. Ancak, ihracatçıla-
rımız, geçtiğimiz dönemde yeni pazarlara 
açılma ve sektörel farklılaşma konusunda 

önemli atılımlar yapmışlardır. Bu kapsam-
da, Orta Doğu, Afrika ve diğer bölgelerin 
ihracatımız içindeki payı artmıştır. Dolayı-
sıyla, küresel büyümedeki yavaşlamanın ih-
racat performansımız üzerindeki etkisinin 
sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Ekonomik programlarımızda temel araç 
olan mali disiplin, aynı zamanda dışsal şok-
lara karşı en önemli direnç kaynaklarımız-
dan birisidir. Bu nedenle, şunu bir kez daha 
çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum 
ki, mali disiplin konusundaki kararlı ve ti-
tiz uygulamalarımız geçmişte olduğu gibi, 
önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 
Bu bağlamda, uluslararası piyasalarda yaşa-
nan olumsuzluklara rağmen, mali disiplin 
konusunda bu yıl göstermiş olduğumuz 
yüksek performans dikkate değerdir. 2008 
yılının ilk sekiz aylık döneminde, 40,9 mil-
yar YTL’lik bir faiz dışı fazla performansı 
yakalanmış ve bütçemiz 4,6 milyar YTL 
düzeyinde fazla vermiştir. Son dönemde 
sergilenen bütçe disiplininin doğrudan bir 
sonucu olarak, faiz giderlerinin harcamalar 
içindeki oranı da azaltılmıştır. Şu ana ka-
darki bütçe gerçekleşmeleri, hedeflerimizi 
yakalama noktasında, uygulamada ne ka-
dar kararlı olduğumuzu çok açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan vergi politikasında etkinliğin 
artırılmasına yönelik çalışmalarımız da 
tüm hızıyla sürüyor.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında 
önemli idari ve hukuki düzenlemeleri 
yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 
mali alandaki ve çalışma hayatıyla ilgili 
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denetimler sıkılaştırılacak ve kurumlar 
arası eşgüdüm güçlendirilecektir. Kayıt dışı 
ekonomi ile mücadeleye yönelik kapsamlı 
stratejimizi önümüzdeki günlerde kamuo-
yu ile paylaşacağız. Kayıt dışı ekonomi ile 
mücadeledeki başarımız, haksız rekabetin 
önlenmesine, vergi yükünün azaltılmasına 
ve yükün, tüm vatandaşlarımız arasında 
daha adil bir şekilde paylaşılmasına imkan 
verecektir.

Hiçbir zaman elden bırakmadığımız mali 
disiplin neticesinde 2007 yılı sonu itiba-
rıyla, kamu borç stokumuz hem yurt içi 
hasılaya oran olarak, hem de mutlak seviye 
olarak aşağıya çekilmiştir. Geldiğimiz nok-
taya bakıldığında, birçok Avrupa Birliği 
ülkesinden daha iyi durumda olduğumuz 
ortadadır. Kamu borcunun Gayri Safi Yurt 
İçi Hasılaya (GSYİH) oranı Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde ortalama yüzde 60 seviyele-
rindeyken; bu oran, ülkemizde 2007 yılı so-
nunda yüzde 39 düzeyine kadar çekilmiştir. 
Bütçe açığında 2005 yılından itibaren, borç 
stokunda ise 2004 yılından itibaren Maast-
richt Ekonomik Kriterlerini karşılamış bu-
lunuyoruz. Hedefimiz kamu borç stokunun 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2012 yılı 
sonunda yüzde 30’a indirmektir. 

Kamu borç yükündeki bu düşüşe ilave ola-
rak, borcun yapısında da önemli iyileşme-
ler elde edilmiştir. Paramıza olan güvenin 
de artmasıyla, Yeni Türk Lirası, Hazine 
borçlanmalarında kullanılan en temel ens-
trüman haline getirilmiş, döviz cinsi borç-
larımızın toplam borç stoku içindeki payı 
yarıya indirilmiştir. 

Kamunun elindeki varlıklar da dikkate 
alındığında, net döviz cinsi borcumuzun 
yurt içi hasıla içindeki payının sadece yüz-
de 3 seviyelerinde bulunduğu görülecektir. 
Diğer taraftan, borçlanma vadelerimizde 
de kayda değer iyileşmeler yakalanmıştır. 
Borcun vade ve döviz yapısında sağlanan 
bu gelişmeler sayesinde, döviz kurları ve 
faiz oranları kanalından gelebilecek dışsal 
şoklara karşı çok daha güçlü bir konumda 
bulunmaktayız. 

Buna ilaveten, piyasalarda ortaya çıkabi-
lecek dalgalanmaların borçlanma ve mali 
piyasalar üzerindeki etkilerini hafif lete-
bilmek amacıyla, Hazinemiz güçlü nakit 
rezerv tutma politikasını da sürdürüyor. 
Elbette bu başarılar, gelişigüzel günlük po-
litikalarla elde edilemez.  Geldiğimiz nokta, 
uzun vadeli ve planlı bir yaklaşımın ürünü-
dür. Son 6 yılda ülkemizi daha da güçlü kıla-
cak ve ileri götürecek adımları büyük bir ka-
rarlılıkla attık. Bu kararlılık ve devamlılığın 
müspet yansımalarını bu gün hep birlikte 
görüyoruz. Bu yaklaşımımız bundan sonra 
da aynı şekilde devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Hükümetimizin, ekonomi alanında en 
öncelikli hedeflerinden birisi fiyat istikra-
rının kalıcı olarak temin edilmesidir. Bu 
alanda, önemli başarılar elde edilmiştir. 
Kronik olarak yüzde 60’lar-70’ler seviyele-
rinde seyreden enflasyon, 2008 yılı Ağus-
tos ayı itibarıyla yüzde 11,77 düzeyine 
indirilmiştir. Enflasyondaki düşüş eğilimi 
geçtiğimiz iki yıllık dönemde para politi-
kasının kontrolü dışındaki çeşitli şoklar 
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nedeniyle duraksamıştır. Bu şokların en 
başında, uluslararası piyasalarda gıda ve 
enerji fiyatlarının rekor düzeylerde artma-
sı gelmektedir. 

Bu noktada, emtia fiyatlarındaki yukarı 
yönlü hareketin, küresel bir boyut taşıdığı 
ve diğer ekonomileri de olumsuz etkilediği 
gözden uzak tutulmamalıdır. Bu süreçte 
Merkez Bankamız son derece kararlı bir 
duruş ortaya koymuştur ve koymaya da 
devam ediyor. Arz yönlü fiyat baskılarının 
ortadan kalkması ile birlikte, enflasyonda 
tekrar güçlü bir düşme eğilimi yakalanacak-
tır. Para politikası alanında sergilenen bu 
kararlılık ve fiyat istikrarı noktasında elde 
edilecek başarı, beklentilerin iyileşmesi ka-
nalıyla, ülkemizin risk priminin azaltılma-
sına da katkı sağlayacaktır.

Son dönemde Türkiye’de en çok tartışılan 
konulardan bir diğeri ise cari işlemler 
açığıdır. Cari işlemler açığı sorununun 
temelinde, yurt içi tasarrufların yatırım 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmaması 
ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olma-
sı gibi yapısal etkenler bulunuyor. Ayrıca 
yüksek cari açık olgusu, hızlı büyüme sü-
recinden geçen pek çok gelişmekte olan 
ekonomide de gözleniyor. Buna rağmen, 
gerçekleşen ihracat artışı ve finansman 
kalitesinin artması oldukça olumlu geliş-
melerdir. 

Türkiye ekonomisinin 2002-2007 döne-
minde yakaladığı ihracat performansı, 
gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının 
üzerinde gerçekleşmiştir. 2003 öncesinde 
ortalama 1 milyar dolar olan yıllık doğru-

dan küresel sermaye yatırımları ise, 2007 
yılında 22 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece, 
2007 yılı itibarıyla cari açığın yarısından 
fazlası borç oluşturmayan sermaye akımları 
ile finanse edilmiştir. Doğrudan yatırımlar 
alanında, 2008 yılında bozulan küresel şart-
ların bir miktar olumsuz etkisini görüyo-
ruz. Yine de, bu yıl sonu itibarıyla doğrudan 
yabancı sermaye girişinin 15 milyar dolar 
civarında olmasını bekliyoruz.

Uluslararası ölçekte artan ticaret ve ser-
maye ilişkilerimiz, reel sektör kuruluş-
larımızın dış finansman kaynaklarına 
doğrudan erişiminin de önünü açmıştır. 
Doğal olarak, özel kesimin dış borçları 
da artmaktadır. Özel yatırımların seyrine 
bakıldığında alınan bu borçların büyük 
ölçüde üretim ve ihracat kapasitesini artı-
ran yatırımlarda kullanıldığı görülecektir. 
Bununla birlikte, özellikle döviz geliri 
olmayan firmalarımızın döviz riski konu-
sunda daha dikkatli olmaları gerektiğini 
de belirtmek isterim. Ayrıca, ilgili kamu 
kuruluşlarımız özel sektörün dış borç 
durumunu yakından izlemeye devam 
edecek ve bu konudaki veri ve bilgileri 
kamuoyu ile paylaşacaktır.

Türkiye’de uzun dönemli yapısal bir so-
run olan cari işlemler açığının kalıcı ve 
sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi için 
kapsamlı ve uzun dönemli yapısal politika 
tedbirlerini uyguluyoruz. Yurt içi tasar-
rufların artırılması kapsamında en önem-
li reformlardan biri olan Sosyal Güvenlik 
Reformu’nu bu yıl içinde yasalaştırdık. 
Cari açığın azaltılması yönünde en önemli 
adımlarımızdan biri de hiç şüphesiz, re-
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kabet gücünün artırılması için yaptığımız 
düzenlemelerdir. 

Sanayide rekabet gücünün artırılması ko-
nusunda atılması gereken adımları belirle-
mek ve bu alanda ilgili tüm kesimler arasın-
da bir diyalog ortamı oluşturmak amacıyla, 
Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 
Daimi Özel İhtisas Komisyonunu (DÖİK) 
oluşturduk. Türkiye’de yatırım ortamının 
önündeki engellerin belirlenmesi ve or-
tadan kaldırılmasına yönelik önerilerin 
geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Yatırım 
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuru-
lu (YOİKK) ile Yatırım Danışma Konseyi 
(YDK), bu alandaki çalışmalarımıza yön 
vermeye ve katkı sağlamaya devam ediyor.

İstihdam üzerindeki yüklerin yüksekliği ve 
iş gücü piyasasındaki katılıklar, rekabet gü-
cünü olumsuz etkileyen faktörlerin başında 
geliyor. Rekabetin önünde engel teşkil eden 
bu sorunların çözümüne yönelik olarak, 
bu yıl İstihdam Paketini yürürlüğe koyduk. 
Sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin sürdü-
rülebilirliğini zedelemeden çok önemli kat-
kılar sağlayan istihdam piyasası reformunu, 
önümüzdeki dönemde ek reformlarla des-
teklemeyi planlıyoruz.

Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak 
bir diğer önemli adım bu yıl çıkardığımız 
AR-GE teşvik yasasıdır. Bu yasa ile firma-
larımızın araştırma ve geliştirme kapa-
sitelerinin artırılarak rekabet güçlerinin 
yükseltilmesini ve Türkiye’nin uluslararası 
firmalar tarafından bir AR-GE merkezi ola-
rak görülmesini hedefliyoruz. Bu yöndeki 
olumlu gelişmelerin çok kısa süre içinde 

görülmeye başlamış olmasını da büyük bir 
memnuniyetle izliyoruz.

Yine, Sanayi stratejisine ilişkin çalışmaları-
mız sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Sana-
yi stratejimizi desteklemeye ve bölgesel ge-
lişmişlik farklarını azaltmaya odaklanmış 
yeni teşvik sistemini de kısa süre içinde ka-
muoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Küresel 
gelişmelerden olumsuz etkilenen sektörle-
rin yeniden yapılanmalarını destekleyecek 
sektörel stratejilere de önem ve öncelik 
vereceğiz. Bu alanda ilk adımı tekstil, hazır 
giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerine yö-
nelik yeniden yapılanma stratejisi ile atmış 
bulunuyoruz.

Değerli katılımcılar,

Biraz önce ifade etmiş olduğum üzere, 
cari işlemler açığımızda görülen artışın 
çok önemli bir bölümü uluslararası enerji 
fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanıyor. 
Son yıllarda ülkemizde yakalanan yüksek 
büyüme performansına paralel olarak artan 
enerji talebimiz de, ülkemizin enerji fatura-
sını kabartan bir başka etkendir. Bu itibar-
la, Hükümetimizce uygulamaya konulan, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya ve arz 
güvenliğini sağlamaya yönelik adımların 
önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. 

Dışa bağımlılığın azaltılması çerçevesinde 
son dönemde, başta kömür ve yenilene-
bilir enerji olmak üzere yerli kaynaklara 
ağırlık verilmiştir. Ayrıca, enerji üretim ve 
tüketiminde verimlilik artışı sağlanmıştır. 
Özellikle, nükleer santral projesi ile Afşin-
Elbistan yöresindeki büyük kömür santrali 
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projelerine başlanacak olması, ülkemizin 
dışa bağımlılığını azaltacak çok önemli ge-
lişmelerdir. Sırf bu projelerden üretilecek 
elektriğin miktarı, bugün ülkemizde üreti-
len elektriğin yaklaşık üçte birine yakındır. 
Bunun yanı sıra, rüzgara dayalı santraller 
ile güneş enerjisinden azami ölçüde yarar-
lanma konusunda gerekli yasal ve teknik 
altyapıyı oluşturduk. Bu alanda özel sektör 
yatırımların kısa süre içinde hızla devreye 
girmesini bekliyoruz. Elektrik enerjisi sek-
töründe faaliyet gösteren TEDAŞ, TEİAŞ ve 
EÜAŞ halihazırda pekçok yeni yatırım ve 
rehabilitasyon çalışması yapmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönem-
de ülkemizin ekonomik büyümesinin des-
teklenmesi açısından önem taşıyan enerji 
arz güvenliğinin sağlanmasına önemli 
katkıda bulunacaktır. Elektrik enerjsi sektö-
ründe özelleştirmenin tüm unsurlarıyla ta-
mamlanması nihai hedefimizdir. Üretim ve 
dağıtım sektörlerindeki özelleştirme çalış-
malarının tamamlanması ve özel sektörün 
piyasaya katılımının arttırılması, maliyet-
lerin düşürülmesine ve hizmet kalitesinin 
daha da iyileştirilmesine önemli katkıda 
bulunacaktır.

Özelleştirme alanındaki çalışmalarımız 
eneji sektörü ile sınırlı değildir. Son 6 yıllık 
dönemde Özelleştirme İdaresi, TMSF ve 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen özelleştirme ve varlık satışı tutarı 
40 milyar doların üzerindedir. Bu tutarın 
bizden önceki 18 yıllık dönemde gerçek-
leştirlen özelleştirme tutarının 5 katından 
daha fazla olduğunun altını çizmek isterim. 
Piyasa koşullarını da dikkate alarak özelleş-

tirme programımızı taviz vermeksizin ve 
kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 

Küresel ekonomide yaşanan kriz, sağlam 
zemine oturan ve etkin çalışan bir mali 
sektörün önemini bir kez daha çok net bir 
şekilde ortaya koymuştur. Buradaki kritik 
nokta, krizlere karşı dayanıklı bir mali sek-
tör altyapısının, krizler oluşmadan önce te-
sis edilmiş olmasıdır. Nitekim, kriz dönem-
lerinde alınan önlemler daha çok başlamış 
bir yangını söndürme amacına yöneliktir. 
Bugün birçok gelişmiş ülkenin gündemine 
yeni aldığı, mali sektör reformlarını ülke-
mizin son dönemde gerçekleştirmiş olması, 
Türkiye’ye önemli bir dayanıklılık kazandır-
mıştır. Bu anlayış doğrultusunda, bankacı-
lık alanında 2002 yılından bu yana ciddi bir 
reform hamlesi gerçekleştirdik.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, finansal 
sektörün düzenleme ve denetleme çerçeve-
si risk bazlı bir anlayışla oluşturulmuş ve 
sistem, uluslararası standartlar ile uyumlu 
hale getirilmiştir. Bankacılık alanında ger-
çekleştirilen reformların yanı sıra, sigor-
tacılık sektörüne ilişkin düzenlemeler de 
uluslararası tecrübeler dikkate alınarak, AB 
standartlarına çekilmiştir. Bugün gelinen 
noktada, bankacılık sektörünün sıhhatine 
ilişkin temel göstergelerin olumlu seyrini 
sürdürmekte olduğunu görüyoruz.

Dünyada yaşanan krizde önemli bir unsur 
olan bankaların ve piyasanın likidite du-
rumu ilgili kurumlarca çok kısa aralıklarla 
ve yakından izlenmektedir. Ayrıca, uygu-
lamaya konulan düzenlemelerin etkisiyle 
sektörün aktif kalitesi de sağlamlığını koru-
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maktadır. Son dönemdeki küresel gelişme-
ler, mali kuruluşların hem kendi aralarında, 
hem de reel sektör ile güçlü ve şeffaf bir 
diyalog ve koordinasyon içinde olmaları ge-
rektiğini de ortaya koymuştur. Sorunların 
zamanında tespiti ve çözümlerin, sorunlar 
büyümeden ortaya konulması bakımından 
bu husus önem taşıyor.

Her zaman önceliklerimiz arasında yer alan 
finans sektörümüzün küresel krize rağ-
men sarsılmamış olması ve ekonomimize 
kaynak aktarma işlevini yerine getirmeye 
sorunsuz bir şekilde devam etmesi, gerçek-
leştirilen reformların ve sürdürülen akılcı 
politikaların başarısını gösteriyor. Düzenle-
yici kuruluşlarımız eşgüdüm halinde, için-
de bulunduğumuz krizi yakından izleyerek, 
gerekli tedbirleri almaya devam ediyorlar.

Finans sektöründe sağladığımız dönüşümü 
kalıcı hale getirmek ve bir ileri aşamaya 
taşımak amacıyla İstanbul’u bir finans 
merkezi haline getirme projemizi başlat-
tık. Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç 
olma vizyonunu tamamlayan bu projeyi, 
özel sektörün de katkılarıyla, düşünce saf-
hasından uygulamaya başlama aşamasına 
getirmiş bulunuyoruz. GAP, DAP, KOP ve 
diğer bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme 
programlarımız orta vadede küresel krizin 
ülkemize yansımalarını sınırlandıracak, 
hatta Türkiye’nin bu gelişmeleri bir fırsata 
dönüştürmesini sağlayacak önemli adım-
lardır.

Bahsetmiş olduğum tüm bu hususların 
yanı sıra AB gündemi ve öncelikli yasal 
düzenlemelerimiz üzerinde de kısaca dur-

mak istiyorum. Avrupa Birliği ile üyelik 
sürecimizde üzerimize düşen yükümlü-
lükleri yerine getirmek üzere hazırlanan 
Ulusal Program’da, anayasa değişiklikleri 
de dahil olmak üzere, 131 yasa değişikliği 
yapılmasını öngörüyoruz. Söz konusu yasal 
düzenlemelerden 40 tanesi, Avrupa Birliği 
ile müzakere fasıllarının açılış kriterlerini 
karşılamak üzere öncelikli olarak Meclis 
gündemine getirilecektir. Yine önümüzdeki 
dönemde, Türk Ticaret Kanunu’nu da yeni-
lemeyi planlıyoruz. Beş yıllık bir çalışmanın 
ve kapsamlı bir istişare sürecinin ürünü 
olan bu tasarı ile uluslararası kabul görmüş 
kurumsal yönetim ilkeleri getirilecek, pay 
sahiplerinin hakları güçlendirilecek, şirket-
ler kesiminin şeffaflığı artırılacak ve dene-
tim çerçevesi iyileştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edil-
miş bulunan Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları hakkındaki kanun tasarısı, yeni 
Ticaret Kanununu tamamlayıcı bir unsur 
olacak, mali tabloların güvenilirliğine 
ve uluslararası mukayese edilebilirliğine 
önemli katkıda bulunacaktır. Bunun yanı 
sıra, yeni yasama yılında gündeme gelecek 
olan Bankacılık Kanunu’ndaki değişiklikle-
ri içeren kanun tasarısı ile banka dışı mali 
kurumlara ilişkin yasa taslağı, finansal sis-
temimizin şeffaflığını ve ürün çeşitliliğini 
artıracaktır.

Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar,

Özet olarak, Hükümetimiz, elde edilen 
ekonomik kazanımların ve artan refahın 
her türlü şart altında korunması ve daha 
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da güçlendirilmesi için gereken tedbirleri 
zamanında almaya devam edecektir. Bu 
konuda irade ve kararlılığımız tamdır. Baş-
ta da ifade ettiğim gibi, Türkiye ekonomisi, 
tarihinde hiç görülmedik derecede sağlam 
bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Geçmişte 
en küçük bir küresel dalgalanmadan, en 
küçük bir siyasi krizden etkilenen ve kriz 
noktasına gelen Türkiye ekonomisi, bugün 
devasa küresel krizlerle başedebilecek bir 
yapıya kavuşmuştur. İlgili tüm bakan arka-
daşlarım, ilgili tüm kurumlarımız, ekono-
minin tüm aktörleri, bugün dünyayı etkisi 
altına almış olan küresel dalgalanmayı çok 
yakından takip ediyorlar. Yapılması gereken 
bir şey olduğunda, bir adım atılması, bir 
önlem alınması gerektiğinde de bunlar hiç 
tereddüt etmeden uygulamaya konuluyor.

Bu noktada, çok sık ifade ettiğim bir 
hususu burada bir kez daha dikkatinize 
sunmak istiyorum: Ekonomide, moralle-
rin yüksek olması, beklentilerin iyimser 
yönde olması son derece önemlidir. Son 6 
yılda ekonomide elde ettiğimiz başarı, hü-
kümetimizin tesis ettiği güven ve istikrar 
ortamı sayesinde oluşan moral ve iyimser-
lik zemininde ilerlemiştir. Beklentilerin 
kötü seyrettiği, morallerin bozuk olduğu 
bir ortamda yatırım da olmaz, üretim de, 
ihracat da, istihdam da olmaz. Şunu da 
üzülerek gördük ki, geride bıraktığımız 6 
yıl içinde, milletçe elde ettiğimiz tarihi ba-
şarılara rağmen, kimi çevreler ısrarla ve 
inatla olumsuz, karamsar senaryolar çiz-
diler, çizmeye de devam ediyorlar. Hatırla-
yınız, 6 yıl boyunca kriz kelimesini ağzın-
dan düşürmeyenler, kriz için kesin tarih 
verenler bile oldu. Tüm bu beklentileri 

çok şükür boşa çıkardık, boşa çıkarmaya 
da devam edeceğiz. Milletle aynı yöne ba-
kamayanlar, milletin sevincine ortak ola-
mayanlar, Türkiye’nin potansiyelinden, 
zenginliğinden, dinamizminden habersiz 
olanlar, bu kötümser senaryolarını elbette 
sürdüreceklerdir.

Ancak Türkiye, eski Türkiye değildir. Ba-
kınız, bugün dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi konumuna yükseldik. Avrupa’da 
6’ıncı büyük ekonomiyiz. İhracatımız 130 
milyar doları aşmış durumda. Kişi başına 
gayri safi yurtiçi hasılada 10 bin doları 
aştık. Bunlarla da yetinmiyoruz. Türkiye 
bunlardan çok daha iyisini hak ediyor ve 
hak ettiğimiz, arzuladığımız o seviyeleri 
de mutlaka yakalayacağız. Ekonomiye yö-
nelik, istikrar ve güven ortamına yönelik 
her türlü müdahaleye bugüne kadar izin 
vermedik, bundan sonra da kararlı duru-
şumuzu devam ettireceğiz. Biz milletimize 
güveniyoruz. Biz Türkiye’nin zenginliğine, 
Türkiye’nin potansiyeline, Türkiye’nin di-
namizmine, heyecanına güveniyoruz. Biz 
Türkiye’ye güveniyoruz, inanıyoruz. Bu 
güven sayesinde Türkiye inşallah bugün 
ulaştığı seviyelerin çok daha üzerini göre-
cektir. Ben burada sözlerimi noktalarken, 
katıldığınız için sizlere teşekkür ediyor,  bu 
vesileyle sizlerin ve milletimin yaklaşmakta 
olan Ramazan Bayramı’nı da en kalbi duy-
gularımla tebrik ediyorum. 
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Çok değerli misafirler, değerli katılımcılar, 
iş dünyasının değerli mensupları... Sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
12’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı’na ve 
12’inci Uluslararası İş Forumu Kongresi’ne 
başarılar diliyorum. Dünyanın dört bir 
yanından Türkiye’ye, İstanbul’a gelen ko-
nuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Fuara 
ve kongreye 60 civarında ülkenin katılıyor 

olmasından da büyük memnuniyet ve he-
yecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

İstanbul bir dünya kentidir. Üç kıtanın 
kesişme noktasındaki bu şehirde, inanıyo-
rum ki, 60 civarında ülkeden gelen konuk-
larımızın her biri kendilerine ait bir ses, 
bir tat, bir iz bulacaktır. Fuar ve kongreden 
fırsat buldukça, bu tarihi kentin atmos-

MÜSIAD 12. Uluslararası Fuarı 
ve Işbirliği Forumu

İstanbul | 22 Ekim 2008
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ferini teneffüs edeceğinize inanıyorum. 
İstanbul, tarih boyunca olduğu gibi, bugün 
de uluslararası ticaretin önemli merkez-
lerinden, önemli duraklarından, önemli 
geçiş noktalarından birini oluşturuyor. 
Kıtaların, ülkelerin, halkların, medeniyet-
lerin buluştuğu bu kentin ve genel olarak 
Türkiye’nin bu potansiyelinden ve fırsatla-
rından azami derecede istifade edeceğinizi 
umuyorum.

Şu anda İstanbul Boğazı’nı ve tabii ki Av-
rupa ile Asya’yı iki asma köprü birbirine 
bağlıyor. Şimdi biz bir başka devasa pro-
jeyi hayata geçiriyoruz. İki kıtayı, denizin 
altından demiryoluyla bağlayan bir tüp 
geçidin inşasına başladık. 11 adet tüp 
Boğaz’ın 60 metre altına başarıyla yerleş-
tirildi. Dünya’da, deniz altındaki en derin 
tüp geçit ABD’de, San Fransisco’da bulu-
nuyordu. Derinliği 45 metreydi. Şimdi 
biz 60 metre derinlikte bu tüp geçidi inşa 
ediyoruz ve bu boyutuyla dünyada bir ilki 
gerçekleştiriyoruz.

Yine, Bakü-Tiflis-Kars arasında bir demir-
yolunun startını da geçtiğimiz aylarda 
verdik. Bu tüp geçit ve Bakü-Tif lis-Kars 
demiryolunun tamamlanmasıyla Batı’da 
Londra’yı, Doğu’da Pekin’le demiryolları 
üzerinden birbirine bağlamış oluyoruz. 
Türkiye olarak, enerji noktasında da 
önemli bir geçiş güzergahıyız. Asya’nın ve 
Ortadoğu’nun zengin enerji kaynaklarını 
Batı pazarlarına ulaştırmak için de büyük 
ölçekli projeleri başlattık, bir kısmını 
tamamladık, bir kısmını da kararlılıkla 
yürütüyoruz.

Bakü-Tif lis-Ceyhan Petrol boru hattını 
4 Haziran 2006’de devreye aldık. Azeri 
ve Kazak petrolünü dünya pazarlarına 
ulaştıran bu hattan, günde 1 milyon varil 
petrol akıyor ve bunu 1,6 milyon varile 
çıkarmanın hedefi içindeyiz. Temmuz 
2007’de Bakü-Tif lis Erzurum doğalgaz 
hattı devreye girdi. Bu hat da Hazar 
Bölgesi doğalgazını Avrupa’ya taşıyor. 
Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin 
ilk aşaması olan Türkiye-Yunanistan 
doğalgaz projesini de yine tamamladık 
ve geçen yıl doğalgaz akışına başladık. 
Şimdi bu hattın İtalya’ya kadar uzatıl-
ması için de çalışmalar başladı. Aynı 
şekilde, Türkiye üzerinden Bulgaristan, 
Romanya ve Macaristan’a uğrayarak 
Avusturya’ya ulaşacak doğalgaz projesi, 
NABUCCO’nun da çalışmalarına devam 
ediyoruz. NABUCCO Projesi tamamlan-
dığında da borulardan yılda 25 ila 31 
milyar metre küp doğalgaz akacak.

Bir kez daha ifade etmek istiyorum, bu 
projeler tarihi nitelikte projeler ve Doğu 
ile Batı’yı her anlamda buluşturan pro-
jeler. Türkiye olarak, sadece ulaştırma, 
sadece enerji köprüsü olarak değil, me-
deniyetler arası dostluk ve barış köprüsü 
olarak da üzerimize düşen sorumluluğu 
en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. Medeniyetlerarası bir çatışmanın kö-
rüklendiği bir çağda, biz, medeniyetleri 
buluşturmak ve kaynaştırmak için müca-
dele veriyoruz. Birleşmiş Milletler Çatısı 
altında İspanya ile birlikte Medeniyetler 
İttifakı girişimini başlattık ve bu noktada 
önemli de mesafe katettik.
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Avrupa Birliği katılım sürecimiz aynı 
kararlılıkla devam ediyor. Avrupa Birliği 
içindeki bazı ülkelerin engelleyici ve süreci 
yavaşlatıcı tutumlarına rağmen, biz içerde 
reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. Halkı Müslüman bir ülkenin Avrupa 
Birliği’ne tam üye olması, bölgesel ve küre-
sel barışa eşsiz katkılar sağlayacak, Doğu 
ile Batı’nın birbirini daha iyi anlamasını ve 
tanımasını beraberinde getirecektir. 

Belki bir çoğunuz takip ettiniz. Türkiye, 
geçtiğimiz Cuma günü yapılan seçimlerde, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ge-
çici üyeliğine seçildi. Türkiye için olduğu 
kadar bölge için de son derece önemli olan 
bu gelişme, sorunların çözümüne önemli 
katkılar sağlayacak. Yine, Kafkasya’daki 
gerilimin çözümünde, Balkanlar’daki so-
runların giderilmesinde, Afganistan’da, 
Lübnan’da, Irak’ta inisiyatif yüklenmiş 
durumdayız ve barış için çaba harcıyoruz. 
Filistin sorununun çözümünde, Suriye ve 
İran’ın dünyaya entegrasyonunda üzerimi-
ze düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışıyoruz.

Bu noktada küresel ölçekte bir soruna, te-
rör sorununa özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Terör bugün tüm dünyada ba-
rışa, huzura istikrara yönelik ciddi tehdit 
oluşturuyor. Küreselleşen dünyamızda 
artık terörün yerelliğinden bahsetmek 
mümkün değil. Terör örgütleri bugün için 
bazı ülkelere doğrudan tehdit oluşturma-
yabilir. Ancak önlemler alınmazsa, dünya 
üzerindeki hiçbir ülkenin de terörün etki 
alanının dışında kalması mümkün olma-
yacaktır.

Küreselleşmeyle birlikte artık terör kavra-
mının da çok değiştiğini görüyoruz. Terör 
artık sadece silahla vurmuyor, uyuşturucu 
ticaretiyle, insan kaçakçılığıyla, ekonomik 
suçlarla dünyamızı, geleceğimizi tehdit 
ediyor. Bugün Türkiye’nin maruz kaldığı 
terörist saldırıları sadece Türkiye’nin me-
selesi olarak görmek, geçmişte de yanıl-
tıcı olmuştur, bundan sonra da yanıltıcı 
olacaktır. Dünyanın tüm ülkelerinden, bu 
konuda ortak bir tavır ve dayanışma bek-
lediğimizi ifade etmek istiyorum. Irak’ın 
kuzeyine yerleşmiş olan terör örgütünün, 
sadece Türkiye’yi tehdit ettiğine inananlar 
yanılırlar. Bu terör örgütü, bölgenin istik-
rarını, bölgenin huzurunu, ekonomik ve 
sosyal gelişmesini de tehdit ediyor. Terör 
örgütü, aynı zamanda uyuşturucu yoluyla, 
silah kaçakçılığı yoluyla, hem bölge ülke-
lerini, hem de Avrupa ülkelerini tehdit 
ediyorlar.

Teröre karşı tüm dostlarımızdan, kardeş-
lerimizden ortak bir tavır ve dayanışma 
bekliyoruz. İşadamlarının da bu noktada 
özellikle hassas olmalarını diliyoruz. Eko-
nomik kalkınmanın, ticaretin, yatırımın 
üretimin önünde önemli bir engel teşkil 
eden terörün panzehiri aynı zamanda eko-
nomik kalkınma, ticaret, yatırım ve üretim-
dir. Bakınız; Türkiye üzerinden çok somut 
bir örnek vermek istiyorum: Güneydoğu 
Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP adını ver-
diğimiz proje, Türkiye’nin en büyük, dün-
yanın da sayılı büyük projelerinden biri. 
Proje tamamlandığında, bölgede 1 milyon 
hektar alan sulamaya açılacak, 22 baraj ve 
19 hidroelektrik santrali kurulmuş olacak. 
Dünya genelinde gıda ve tarım ürünlerine 
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yönelik ciddi endişelerin oluştuğu bir dö-
nemde, bu proje Türkiye için olduğu kadar 
dünya için de stratejik önem taşıyor.

Projeyle birlikte bölgenin sosyo ekonomik 
yapısı da hızla değişiyor. Bu yıl Mayıs 
ayında GAP Projesini yeniden ele aldık. Ge-
rekli finansmanı oluşturduk, çalışmalara 
başladık ve 2012 itibariyle bu dev projeyi 
tamamlıyoruz. Doğu Anadolu ve Konya 
Ovası Projeleri’ni de bir bütünlük içinde 
hayata geçiriyoruz. Terör örgütü, bu pro-
jelerden çok büyük rahatsızlık duyduğu 
için bugün panik içinde gerilimi tırman-
dırmaya çalışmaktadır. Nitekim, bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkınması tamamlan-
dığında, terör örgütü de zeminini önemli 
ölçüde kaybedecektir. Özet olarak, terörle 
mücadele, her kademede ve tüm ülkelerin 
katılımıyla çözülmeli, dayanışma ve işbirli-
ği güçlendirilmelidir.

Değerli misafirler, çok değerli katılımcı-
lar...

Sizlere Türkiye ekonomisinin ulaştığı son 
durum hakkında da kısaca bazı bilgiler 
aktarmak istiyorum. 2000 ve 2001 yılla-
rında Türkiye tarihinin en büyük finansal 
krizlerini yaşamıştı. 2002 yılında hüküme-
timiz iktidara geldi ve çok köklü bir reform 
paketini, kapsamlı bir ekonomik programı 
uygulamaya koyduk. Başta finans ve ban-
kacılık sektörü olmak üzere her alanda 
kararlı ve cesur reformlar gerçekleştirdik.

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 5 senede Türkiye ekonomisi yıl-
lık ortalama yüzde 6,8 oranında büyüme 

kaydetti. Bu oran, dünya ortalamasının 
üzerinde. Gayri safi yurtiçi hasılamız, 2007 
sonunda 659 milyar dolara ulaştı. 2008 
sonunda bu rakamın 700-750 milyar dolar 
civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyo-
ruz. Bugünkü boyutuyla Türkiye, dünya-
nın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük eko-
nomisi konumundadır. İhracatımız, 2002 
yılında 36 milyar dolar seviyesindeydi, 
bugün 133 milyar dolar seviyesini aşmış 
durumdayız. 2002 yılında Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerle dış ticaret hacmimiz 46,1 
milyar dolar düzeyinde idi. 2007 sonunda 
ulaştığımız rakam 94,3 milyar dolar. Türk 
Cumhuriyetleri’yle dış ticaret hacmimiz 
sadece 1 milyar dolar düzeyindeydi, 2007 
sonunda 5,6 milyar dolara ulaştık. İslam 
Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerle dış 
ticaret hacmimiz 2002 yılında 10,8 milyar 
dolardı, şimdi 27,6 milyar dolar düzeyin-
de. Aynı şekilde ülkeler bazında da yüzde 
100’lere, yüzde 500’lere varan artışlar söz-
konusu.

Kamu Net Borç Stoku’nun ve bütçe açığı-
nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranında 
AB Maastricht kriterlerini yakalamış du-
rumdayız. Mali disiplin noktasında son 
derece hassas davrandık ve davranmaya 
devam ediyoruz. Son 6 yıllık dönemde özel-
leştirme ve varlık satışı tutarı 40 milyar 
doları aşmış durumda. Bu tutarın bizden 
önceki 18 yıllık dönemde gerçekleştirilen 
özelleştirme tutarının 5 katından daha 
fazla olduğunun altını çizmek isterim. Çok 
önemli bir gösterge, uluslararası doğrudan 
yatırımlar. 2003 yılına kadar Türkiye’nin 
çekebildiği küresel yatırım miktarı yıllık 
ortalama 1 milyar doları aşamıyordu. 
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Yatırım ortamını iyileştirmek noktasında 
yoğun gayret sarfettik ve 2007 sonunda 
tam 22 milyar dolarlık küresel yatırım çek-
tik. Küresel kriz nedeniyle bu miktarın bu 
yıl bir miktar düşeceğini tahmin etmekle 
birlikte, yine yüksek bir miktar bekliyoruz.

Özellikle ihracat, özelleştirme ve yatırım-
lar noktasında siz değerli dostlarımızın 
Türkiye’ye daha yakın ilgisini bekliyoruz. 
Türkiye, ulusal ölçekte olduğu kadar, ulus-
lararası ölçekte de artık büyük fırsatlar 
sunan bir ülke. Bu fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmeniz için, bütün kurumları-
mız, MÜSİAD gibi değerli sivil kuruluşla-
rımız sizlere her türlü kolaylığı gösterecek-
tir. Sağlık yatırımları, alt yapı yatırımları, 
enerji yatırımları, turizme yönelik yatırım-
lar, otomotiv, tekstil sektörüne yönelik ya-
tırımlar, özelleştirmeler gibi çok geniş bir 
yelpazede Türkiye’de iş yapma imkanları 
bulacaksınız.

Şuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Türkiye, küresel ekonomik krizi, işte bu 
sağlam yapısıyla karşılamıştır. Finans sis-
temimiz, bankacılık sistemimiz son derece 
sağlam bir yapıdadır. Mali disiplinden ve 
para politikalarından asla taviz vermedik, 
vermiyoruz. Sosyal güvenlik sisteminde 
devrim niteliğinde reform gerçekleştirdik. 
İş Gücü piyasamızda yine önemli reform-
lar yaptık. Yerli enerji kaynaklarına yönel-
dik ve rüzgar enerjisi, nükleer enerji gibi 
seçenekleri hayata geçiriyoruz. GAP gibi, 
DAP ve KOP gibi projelerle tarım ve gıda 
noktasında da geleceği bugünden tasarlı-
yoruz.

Hiç kuşkusuz küresel krizin, bütün ekono-
miler üzerinde olduğu gibi Türkiye ekono-
misi üzerinde de etkileri olacaktır. Ancak 
biz bu etkilerin asgari seviyede kalacağına 
inanıyor ve tedbirlerimizi de buna göre 
alıyoruz. Tabii bu krizin bize öğrettiği çok 
anlamlı dersler, çok anlamlı mesajlar da 
oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde, hırs ve 
kanaatsizliğin ne tür tehlikeli sonuçlar 
ortaya çıkardığını hep birlikte izliyoruz. 
Sınırsız kâr tutkusu, sınırsız tatmin tutku-
su dev bankaları, finans şirketlerini, kredi 
kuruluşlarını bir anda çöküşün içine çekti. 

Bizler, dayanışmayı, yardımlaşmayı, yok-
sullarla paylaşmayı tavsiye eden bir mede-
niyetten geliyoruz. “Komşusu aç iken tok 
yatmayı” felaketin başlangıcı olarak gören 
bir gelenekten geliyoruz. Dünyanın bir 
köşesi yoksullukla, açlıkla mücadele eder-
ken, diğer bir köşesinin sınırsız bir lüks 
içinde yaşamını sürdürmesi elbette müm-
kün değildir, sürdürülebilir değildir. Nite-
kim bu kriz ilgili ülkelere, umuyorum ve 
inanıyorum ki, dayanışmayı, paylaşmayı, 
yardımlaşmayı da öğretmiştir, öğretecek-
tir. Özellikle bölgesel sorunlar noktasında, 
bölgesel dayanışma ve işbirliği noktasında 
ilişkilerimizi daha da artırmamız artık el-
zem hale gelmiştir.

Bölgesel örgütlerin, teşkilatların, İslam 
Konferansı Örgütü gibi kurumların bu me-
selelere daha yoğun eğilmesi gerektiğini, 
alternatifler üretmesi gerektiğini de yine 
belirtmek istiyorum. Ben, bu düşünceler-
le sözlerime son verirken, hem MÜSİAD 
Fuarı’na, hem de Uluslararası İş Forumu 
Kongresi’ne başarılar diliyorum. Buradaki 
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temasların, işbirliği adımlarının, tartışılan 
konuların, ülkelerimize, bölgelerimize, 
tüm dünyaya yeni açılımlar getirmesini 
temenni ediyorum.

Bir kez daha sizlere hoş geldiniz diyorum. 
Burada, Türkiye’de, İstanbul’da evinizde-
siniz. Dostlarınızın, kardeşlerinizin yanın-
dasınız. Sizleri en kısa zamanda yeniden 
ülkemizde görmeyi umuyor, en kalbi sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli davetliler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün burada sizlerle birlikte olmak-
tan duyduğum mutluluğu ifade ederek 
sözlerime başlıyorum.

Bildiğiniz gibi, üç gün önce Cumhuri- 
yetimiz’in 85’nci yılını idrak ettik. Bu vesiley-

le, Cumhuriyetimiz’in 85’nci yılının hepimiz 
için bir kez daha hayırlı olmasını diliyo-
rum. Cumhuriyetimiz’in ilanından bu yana 
geçen 85 yılda, kuruluş ilkelerimizden hiç-
bir taviz vermeden, milletçe başlattığımız 
medeniyet yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Cumhuriyetimiz’i muasır medeniyet sevi-
yesinin üstüne yükseltme, demokrasimizi 

Sivil Toplum Kuruluşları ve AK 
Parti Teşkilatı ile Toplantı

Van | 1 Kasım 2008



121

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

dünya demokrasileri içinde daha saygın bir 
yere taşımak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz.

Bakınız, hükümetimiz, iktidardaki 6’ncı yılı-
nı bugünlerde dolduruyor. 3 Kasım 2002’de 
milletimiz tercihini yapmış, partimizi tek 
başına iktidara taşımıştı. Aradan geçen bu 
kısa zamanda Türkiye, çok büyük bir deği-
şim ve atılım sürecine girmiş, özgüvenini 
yeniden kazanmıştır. Dün ile bugünün mu-
kayesesini yaptığımızda, milletimizin yüzü-
nü güldüren, ülkemizin geleceğine ilişkin 
umut vaat eden bir tablo ile karşılaşıyoruz. 
Bugün, kronik sorunlarını çözüm yoluna 
koymuş, kalkınma yolunda önemli mesafe 
kat etmiş, Avrupa Birliği katılım sürecinde 
olan, yıldızı parlayan ve dünyadan takdir 
toplayan bir Türkiye söz konusu.

Hatırlarsanız, ülkemizde, 2002 yılına ka-
dar hep başka ülkelerin başarı öyküleri, 
mucizeleri konuşuluyordu. İrlanda’nın 
gelişim öyküsü, uyuyan dev Çin’in uyanışı, 
Asya kaplanlarının şahlanışı anlatılıyordu. 
Hükümetimizin iktidarı devraldığı 2002 
yılından sonra artık Türkiye mucizesi konu-
şuluyor, Türkiye’nin gerçekleştirdiği sessiz 
devrimler örnek veriliyor. Üstelik, altını 
çizerek ifade etmek istiyorum, sadece ülke 
içinde değil, uluslar arası platformlarda da 
Türkiye konuşuluyor. Bugün artık, başkala-
rının öyküleriyle avunan bir ülke değil, ken-
di hikâyesiyle, kendi dinamikleriyle, kendi 
enerjisi ve heyecanıyla var olan bir ülke 
konumundayız. Göreve gelir gelmez uygu-
lamaya koyduğumuz reformlar sayesinde, 
Türkiye kısa zamanda dünyanın en büyük 
17’nci, Avrupa’nın en büyük 6’ncı ekonomi-

si haline geldi. Uluslararası ekonomi kuru-
luşlarının raporları, Çin’den sonra en hızlı 
büyüyen ekonominin Türkiye ekonomisi 
olduğuna işaret ediyor. 

İşte, Cumhuriyetimiz’in 85’nci yılında, ikti-
darımızın 6’ncı yılının sonunda Türkiye’nin 
dünyaya verdiği fotoğraf bu. İnşallah el-
birliğiyle Türkiye’yi hak ettiği sıralamaya 
yükselteceğiz. Yalnızca ekonomide değil, 
insan haklarında, evrensel hukuk normla-
rında, demokrasi yarışında Türkiye herkese 
parmak ısırtan bir ülke olacaktır. Yeter ki 
buna inanalım, yeter ki gözümüzü gelecek 
hedeflerinden ayırmayalım; birliğimizi, 
dayanışmamızı, istikrarımızı ve istikameti-
mizi koruyalım. Bugün, Van’da toplu açılış 
töreniyle onlarca yatırımı, tesis ve hizmeti 
halkımızın kullanımına sunduk. Ardından 
Merkez ilçe kongremizde Vanlı kardeşleri-
mizle kucaklaştık. Bugünkü konuşmalarım-
da da ifade ettim: 6 yıl önce hayal denilen 
hedefleri bugün çok şükür yakalamış, hatta 
bir çok hedefimizi aşmış durumdayız. Şu 
anda birçoklarına hayal gibi gelen hedef-
leri biz son derece gerçekçi ve ulaşılabilir 
görüyoruz. Ülkenin tüm unsurları, tüm 
birimleri, kurumları, tarafları bu vizyona 
sahip olursa, böyle bir ufka sahip olursa, bu 
hedeflerimizi de mutlaka tuttururuz, tuttu-
racağız. Sivil toplum örgütlerimiz, üniversi-
telerimiz, medyamız, bütün kurumlarımız, 
özel sektörümüz, tek tek tüm bireyler için 
bu ufku ve bu vizyonu tesis etmek zorun-
dayız.

Van’da bugün açtığımız tesis ve yatırımlar 
150’yi geçiyor. Eğitim, sağlık, ulaştırma, 
yerel hizmetler, toplu konut, emniyet 
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noktasında birçok hizmeti Vanlılar’la bu-
luşturduk. Özel sektörümüz eliyle yapılan 
yatırımları hizmete açtık. Van’a her geldi-
ğimde, şehrin çehresinin değişmiş olduğu-
nu, daha da güzelleşmiş, daha da kalkınmış, 
refaha, huzura daha da yaklaşmış olduğunu 
görmekten büyük heyecan duyuyorum. 
Van’daki gelişimi ifade etmek için bir rakam 
vermek istiyorum. 2002’de Van’ın yaptığı 
ihracat 1.4 milyon dolardı. 2007 yılı sonu 
itibariyle ise 13.6 milyon dolar. İnşallah 
Van, bu ivmesini devam ettirecek ve hak 
ettiği konuma en kısa zamanda ulaşacaktır. 
Biz de, gerek merkezi idare, gerek yerel yö-
netimler aracılığıyla bu ivmeyi destekleme-
ye devam edeceğiz.

Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim 
bir nokta var: Van’ın, bölge içinde yakala-
mış olduğu bu hızlı kalkınma ivmesinin 
sebeplerini mutlaka ve mutlaka iyi analiz 
etmemiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz Van 
önemli potansiyele, önemli zenginliklere 
sahip. Özellikle tarih ve turizm noktasında 
eşsiz bir konumda olduğunu biliyoruz. İl 
genelinde tesis edilmiş olan birlik ve daya-
nışma, Van’ı işte bu noktalara taşıyan ana 
faktörlerden biridir.

Bütün olumsuz girişimlere rağmen, huzur-
suzluk tohumları ekme çabalarına rağmen, 
terörün çirkin eylemlerine rağmen Van, hu-
zur ve istikrardan yana net tavrını koymuş 
ve bunun da somut sonuçlarını almıştır. 
Van’ı, bölgede lokomotif şehir haline getiren 
de işte bu huzur ve istikrar ortamına sımsı-
kı sarılıyor olmasıdır. Terörün istismar 
ettiği her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak 
zorundayız. Başta demokratikleşme ve 

insan hakları olmak üzere, yatırımlarımız-
dan, hizmetlerimizden asla vazgeçmeyecek, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
her ilimizin eşit ve adil şekilde imkanlardan 
yararlanması noktasında gerekeni yapaca-
ğız.

Bakın, GAP projemizle birlikte, Doğu Ana-
dolu ve Konya Ovası Projelerimize de hız 
verdik. 2012 yılı itibariyle inşallah GAP’ı 
tamamlamayı hedefliyoruz. Buna ilişkin ey-
lem planımızı açıkladık, belirlediğimiz tak-
vim çerçevesinde de çalışmalarımız devam 
ediyor. Bölgelerin görünümünü, sosyo-eko-
nomik yapılarını köklü şekilde değiştirecek 
bu projeler, aynı zamanda bu bölgelerimizi 
hem Türkiye’nin, hem de dünyanın en göz-
de bölgeleri haline getirecek. Küresel ölçek-
te gıda krizi sinyallerinin arttığı bir süreçte, 
topraklarımızı kullanılabilir, sulanabilir 
ve daha verimli hale getiriyoruz. Bunun, 
bölgenin kaderini ne yönde değiştireceğini 
eminim tahmin edebiliyorsunuzdur.

Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum: 
Biz millete hizmet etmeyi siyasetin temel 
amacı olarak gören bir kadroyuz. Bu milleti 
sevindiren her gelişme, bu ülkeye basamak 
atlattıran her gelişme bizi sevindirir. Aynı 
şekilde bu milletin yüreğini burkan her 
gelişme bizim yüreğimizi yaralar. Geçmiş-
te, Van, Hakkari, Diyarbakır, Muş, Bitlis ve 
daha nice il Ankara’ya binlerce kilometre 
uzaklıkta kalmış olabilir. Bugün ise biz ara-
da en ufak bir mesafeyi kabul etmiyoruz. 
Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de ne varsa, 
ne tür imkanlar varsa, bunları ülkemizin 
diğer bütün illerine de eşit ve adil biçimde 
taşımanın mücadelesi içindeyiz. Her bir va-
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tandaşımın, özellikle de bölgemizdeki her 
bir sivil toplum örgütünün, bizim bu sami-
miyetimizi, bu gayretimizi, bu iyi niyetimizi 
görmesini özellikle rica ediyorum.

Sorunları birlikte tespit edecek, birlikte çö-
züm arayacağız. Çözümü birlikte üretecek, 
birlikte uygulamaya koyacağız. AK Parti 
iktidarı her zaman değişimden, dönüşüm-
den, daha ileri noktalara ulaşmak için çaba 
göstermekten yanadır. Hiçbir zaman sorun-
ları görmezden gelmedik, çözümsüzlüğü 
çözüm olarak kabul etmedik. Her zaman 
meseleleri temelinden ele almayı, yapısal 
ve köklü dönüşümleri gerçekleştirmeyi 
tercih ettik. Dış politikada da, iç politikada 
da her zaman milli iradenin tezahürü olan 
bir değişimci bir anlayıştan yana olduk. 
Ama değişim irademiz bizi, afaki, ayağı yere 
basmayan, gerçekliğe uymayan, toplumun 
genelinin rızasına dayanmayan girişimlere 
sevketmedi. Her zaman milletimizin ortak 
iradesini, ortak aklını, sağduyu ve basiretini 
rehber edindik. Birlik ve beraberliğimizi 
zedeleyecek hiçbir işin içinde olmadık, 
kardeşlik hukukumuzu her şeyin üzerinde 
tuttuk. Büyük Türkiye tablosunu zihnimiz-
de ve gönlümüzde bir bütün olarak algıla-
manın gayreti içinde olduk. Tüm Türkiye’yi 
aynı ruhla, aynı samimiyetle, aynı muhab-
betle kucaklamaya çalıştık. 

Altı yıldır, milletimizin büyük teveccühüyle 
bu ülkenin hükümeti olma sorumluluğunu 
aynı heyecanla yürütüyoruz. Bu zaman 
zarfında başımızı öne eğecek, bizi milleti-
mize mahcup edecek hiç bir icraatın altına 
imza atmadık. Çok şükür bugün başımız 
dik, alnımız ak olarak yolumuzda ilerliyo-

ruz. Önümüzdeki süreci de bugüne kadar 
olduğu gibi birlik içinde, beraberlik içinde, 
konuşarak, tartışarak, istişare ederek sür-
düreceğiz. Tahrip etmek, bozmak, yıkmak 
kolay olandır. Biz yapmaya, inşa etmeye, dü-
zeltmeye soyunduk. Bu anlayışla reformla-
ra, yatırımlara, hizmetlere aynı kararlılıkla 
devam edeceğiz.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha katıldığınız ve katkı verdi-
ğiniz için sizlere teşekkür ediyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Sivil toplum örgütlerimizin, sosyal taraf-
ların değerli temsilcileri, değerli arkadaş-
larım, saygıdeğer katılımcılar… Öncelikle 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sivil 
toplum örgütlerimizin temsilcilerine katı-
lımlarından ve katkılarından dolayı şimdi-
den teşekkür ediyorum. 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 
ABD’de 2006 yılı sonunda yaşanmaya 
başlanan sıkıntılar zamanla artarak 2008 
yılının son aylarında tüm dünyayı etkileyen 

büyük bir krize dönüştü. Kriz sürecinde, 
gelişmiş ülkelerde, bazı büyük finans ku-
ruluşlarının, sigorta şirketlerinin, banka-
ların iflas ettiğine şahit olduk. Alınan ve 
alınmakta olan tüm önlemlere rağmen, 
gelişmiş ülkelerin büyüme ve enflasyon 
göstergelerinde önümüzdeki süreçte bazı 
olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı tahmin 
ediliyor. 

Hiç kuşkusuz krizin etkisi, gelişmiş ülke-
lerle sınırlı kalmıyor. Küresel ekonominin 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: 
Sosyal Taraflarla Toplantı

Ankara | 3 Kasım 2008
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işleyişi gereği, dünyanın hemen her ülke-
sinin bu krizden az ya da çok etkileneceği, 
ekonomik belirsizliklerin ve durgunluğun 
ortaya çıkacağı da uzmanlar tarafından bir 
öngörü olarak ifade ediliyor. Küresel krizin 
belki de en önemli ve kitlesel etkisinin ise, 
işsizlik ve hane halkı gelir kaybı olarak te-
zahür edeceği de yine beklentiler arasında 
yer alıyor. Küresel ekonomik kriz, Türkiye 
üzerinde finans ve ticaret kanalı yoluyla 
etkide bulunuyor.

Şunu bu fırsatla bir kez daha ifade etmek 
istiyorum: Türkiye’nin geçmişte etkilendiği 
küresel kriz tecrübelerinin aksine, bu krizi 
son derece hazırlıklı ve ihtiyatlı şekilde kar-
şıladık. Gerek son 6 yılda oluşturduğumuz 
güven ve istikrar ortamı, gerek de yapısal 
reformlarımız, bize, bu türbülansı asgari 
etkiyle atlatma imkanı ve fırsatı veriyor. 
Olumsuz etkilerin olabilecek en alt düzeyde 
tutulması ve sürecin ülkemiz için bir fırsata 
dönüştürülebilmesi için gerekli tedbirleri 
aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu tedbir-
lerin, toplumun ilgili tüm kesimlerinin gö-
rüşlerini ve beklentilerini içerecek biçimde 
oluşturulması ve sürecin, birlik, beraberlik 
ve sosyal dayanışma içinde atlatılması çok 
büyük önem arz ediyor.

Hükümet olarak, geride bıraktığımız 6 yıllık 
süreçte, attığımız ve atacağımız her adımda 
ilgili sosyal tarafların görüşlerini, önerileri-
ni, eleştirilerini ve katkılarını almaya azami 
özen gösterdik. Avrupa Birliği katılım süre-
cimizden demokratikleşme reformlarına, 
Sosyal güvenlik reformundan, istihdama 
yönelik tedbirlere kadar her alanda, ilgili 
kesimlerin temsilcileriyle, bizzat şahsım 

ya da ilgili bakan arkadaşlarım, bürokrat 
arkadaşlarım bir araya geldiler. Esasen, 
sosyal diyalogun olmadığı, sosyal diyalogun 
kurumsallaşamadığı bir düzlemde demok-
rasinin de iyi işlemeyeceğine inanıyoruz. 
İstişare mekanizmasını, müzakere meka-
nizmasını değişik bir çok platformda işleti-
yor ve ortaya çıkan fikirlerden de mümkün 
olan en azami derecede istifade ediyoruz. 6 
yıl boyunca, başta ekonomi olmak üzere her 
alanda elde ettiğimiz sevindirici gelişmele-
rin de temelinde bu istişare mekanizmaları-
nın bulunduğunu biliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer katılımcı-
lar…

Ekonomimizde yaşanan istikrarlı büyü-
me süreci ile birlikte ortalama hane halkı 
gelirleri ve harcamalarının arttığına, yok-
sulluğun azaldığına ve gelir dağılımının 
iyileştiğine şahit oluyoruz. Yaşanan olumlu 
gelişmelere rağmen işsizlik arzuladığımız 
oranlarda gerilememiştir. Ancak istihdam-
daki artışın karşılanmış olması, düşen 
enflasyon ortamında işsizliğin daha yüksek 
seviyelere çıkmamış olması da önemli bir 
başarıdır. Bu alandaki çalışmalarımız çok 
boyutlu olarak devam ediyor. İçinden geç-
mekte olduğumuz küresel kriz sürecinin, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş 
ortamını, işgücü piyasasını ve sosyal yapıyı 
olumsuz etkileme riski bulunuyor. 

Ancak, yine geçmişte yaşadığımız krizle-
rin aksine, toplumun bütün kesimlerinin 
yaşam kalitesinin bu krizden en az etki-
lenmesini hedefliyoruz. Bunu sağlayacak 
tedbirleri yürürlüğe koyma iradesini güçlü 
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bir şekilde ifade etmek istiyorum. Krizin ül-
kemiz üzerindeki olası etkilerinin, geçmişte 
olduğu gibi, ağırlıkla çalışan kesimlere, dar 
gelirlilere, ücretlilere yansıtılmaması konu-
suna büyük önem veriyoruz. Hükümetimiz 
döneminde sosyal harcamalara çok büyük 
pay ayırdığımız herkesin malumudur. Önü-
müzdeki dönemde sosyal harcamalarda 
etkinliğin artırılması, yine önceliklerimiz 
arasında yer alıyor.

Eğitim, kamu bütçesi içerisinde en büyük 
kalem olmaya devam edecektir. Uygu-
lamakta olduğumuz sağlık politikaları 
sayesinde toplumun her kesiminin sağlık 
hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır, bu 
süreç iyileşerek devam edecektir. İstihdam 
paketi ile gençlerin ve kadınların istihdamı-
nı teşvik etmeye yönelik tedbirler alınmış 
ve işgücünün niteliğini artırmaya yönelik 
kaynaklarda önemli artışlar sağlanmıştır. 
31 Aralık 2009’a kadar 18-29 yaş grubu 
gençler ile yaş sınırı olmaksızın kadınların 
istihdamı halinde, bunların işveren sigorta 
priminin birinci yıl %100’ü, ikinci yıl %80’i, 
üçüncü yol %60’ı, dördüncü yıl %40’ı, be-
şinci yıl %20’si devletçe karşılanacaktır. 
Yürürlüğe koyduğumuz GAP Eylem Planı 
ile de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklı-
lıklarını gidermeyi ve özellikle az gelişmiş 
bölgelerde sosyal yapıyı iyileştirmeyi ve 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin 
ve esnafımızın kredi imkanlarını kolaylaştı-
rıcı tedbirler alıyoruz. 

Ayrıca, sosyal yardımlar içinde yoksul 
kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarını artıran uygulamalara ağırlık 
verdik, veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de 

bu çalışmalarımıza devam edeceğimizi, 
sosyal devlet olmanın sorumluluğunu en 
iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağımızı 
bilmenizi isterim. Küresel krizin ekonomiyi 
etkilediği bu ortamda sosyal dayanışmanın 
ve yardımlaşmanın önemi daha da artıyor.

Bu anlayışla, toplumun ilgili tüm kesimleri 
ile istişarelerimizi sıklaştırmış durumdayız. 
Bu toplantılarda, küresel krizin toplumsal 
kesim için oluşturabileceği sıkıntılar ve 
bunların muhtemel çözümlerini ele alıyo-
ruz. Bir önceki toplantıda küresel finan-
sal krizin reel ve finansal sektöre etkileri 
konusunda istişarelerde bulunduk, ilgili 
kesimlerin beklentilerini ve yaklaşımlarını 
dinledik. Gelişmelerin, makro ekonomik 
dengelere, üretim ve ihracata muhtemel 
olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöne-
lik birlikte atılabilecek adımları değerlen-
dirdik. 

Bugün ise, çalışanlarımız, kadınlarımız, 
gençlerimiz, özürlülerimiz, tüketicilerimiz, 
çiftçilerimiz, esnafımız gibi değişik kesimle-
ri temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızı 
ve sendikalarımızı bu konular üzerinde 
konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak 
üzere buraya davet etmiş bulunuyoruz. 
Bugün yapacağımız toplantıda, krizin bu 
kesimler üzerindeki muhtemel etkisi ve 
alınabilecek tedbirleri istişare edeceğiz. 
Toplantının, tüm bu kesimler için hayırlı 
sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Katılan 
tüm arkadaşlarımıza yapacakları katkıdan, 
önerilerden dolayı şimdiden teşekkür edi-
yorum. Toplantımıza başarılar diliyor, hepi-
nize saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, YASED’in geleneksel resepsiyo-
nunda bir kez daha sizlerle birlikte olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum.

Bu vesileyle bir kez daha, Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği YASED’in yeni yöne-
tim kurulunu tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. 2003 yılında, Ulus-
lararası Doğrudan Yatırımlar Yasası’nı 
çıkardığımız günden itibaren Türkiye’yi 
yatırımlar noktasında bir cazibe merkezi 
haline getirmek için gerçekten çok yoğun 
bir çalışma sergiledik. Bu çalışma, sadece 
hükümetimiz eliyle, sadece kamu kuruluş-
ları eliyle değil, ilgili tüm tarafların katılı-
mıyla, desteğiyle ve özverili çalışmalarıyla 
şekillendi. Böyle bir sinerjiyi oluşturabil-
miş olmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten 
kamu kurumlarımız olsun, özel sektörü-
müz ve sivil toplum örgütlerimiz olsun, 
geçmişte Türkiye’de pek örneği görülme-
miş bir işbirliği sergiledi. Yatırım Ortamını 

İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
gibi, Yatırım Danışma Konseyi (YDK) gibi 
çeşitli platformlarda tam bir uyum ve 
koordinasyon içinde çalıştık. Bu süreçte 
YASED’in birikimlerinden, katkılarından 
ziyadesiyle faydalandık ve faydalanmaya 
devam ediyoruz. Bu vesileyle katkılarını-
za, desteğinize, çabalarınıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Şunu da özellikle belirtmek istiyorum: 
Zirveye tırmanmaktan daha zor olan, zir-
vede tutunmaktır. Son 6 yılda uluslararası 
yatırımlar çekmek konusunda çok sevin-
dirici başarılar elde ettik, ancak bu başarı 
ivmesini muhafaza etmek için daha çok 
gayret sarfetmemiz gerekiyor. İnanıyorum 
ki, YASED’le birlikte, bu trendi korumak 
noktasında işbirliğimiz bundan sonra da 
aynı kararlılıkla, aynı yoğunlukla devam 
edecektir. 

Değerli katılımcılar…

YASED’in de kamuoyuna açıkladığı gibi, 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nin (YASED) Geleneksel 

Protokol Resepsiyonu

Ankara | 19 Kasım 2008
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Örgütü, 2008 yılı Dünya Yatırım Raporu’nu 
yayınladı. 1970’lı yıllarda dünyada yıllık 
ortalama uluslararası yatırım miktarı 24 
milyar dolar civarında idi. 2006 yılında bu 
rakamın 1 trilyon 411 milyar dolara; 2007 
yılında da, yüzde 30’luk bir artışla 1 trilyon 
833 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. 
Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay, biliyor-
sunuz, 2007 yılında 22 milyar dolar oldu. 
Çok küçük bir rakam olarak görülebilir, an-
cak, 1970’li yıllarda Türkiye’nin çekebildi-
ği uluslararası yatırım yıllık ortalama 100 
milyon dolar, 80’lerde 200 milyon dolar ve 
90’larda 800 milyon dolardı. Birkaç istisna 
dışında yıllık yatırımın 1 milyar dolar ci-
varında olduğunu yine hepimiz biliyoruz. 
Ancak 2003 yılında ilgili yasayı çıkardık, 
ardından biraz önce de ifade ettiğim gibi 
gerekli çalışmaları yaptık, engelleri kal-
dırdık, yatırım ortamını iyileştirdik ve 
2006’da 20 milyar dolar, 2007’de 22 milyar 
dolar rakamına ulaştık. 2002 yılında dün-
yadaki toplam uluslararası yatırımların, 
dikkat ediniz, binde 2’sini çekebiliyorduk, 
bugün binde 12’sini, yani yüzde 1.2’sini 
çekiyoruz. 

Yine rapora göre, Türkiye 2007 yılında en 
fazla doğrudan yatırım çeken ülkeler ara-
sında 23’üncü sırada, en fazla doğrudan 
yatırım stoğu bulunan ülkeler arasında 
21’inci sırada yer aldı. (2006’da 25’inci 
sıradaydı). Bunlar çok önemli gelişmeler. 
Aynı kurum tarafından yapılan ankette, 
burası çok önemli, 2008-2010 dönemi 
yatırım eğilimlerinde Türkiye ilk 15’te 
yer alıyor. Çin, Hindistan, ABD, Kanada, 
Rusya gibi ülkelerle birlikte dünyanın ya-
tırım için en cazip ilk 15 ülkesi arasında 

yer alıyoruz. Küresel krizin 2008 yılında 
uluslararası doğrudan yatırımlar üzerinde 
etkili olacağı da yine ifade edildi, ediliyor 
ve dünya genelinde yüzde 10’luk bir düşüş 
bekleniyor.

Ancak, Türkiye gibi pozitif büyümesini 
muhafaza eden ülkelerin gelişmiş ülkele-
rin tersine yatırım çekme konusunda daha 
şanslı olacağını da tahmin ediyoruz. “Krizi 
fırsata dönüştürmek” derken kastettiğimiz 
önemli noktalardan bir tanesi de işte bu-
dur. 2 trilyon dolara yaklaşan uluslararası 
doğrudan yatırımların, bu yeni süreçte 
Türkiye’ye yönelebilmesi için açıkçası çok 
daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor 
ve bunu da gösteriyoruz.

Bakın, yaşanan küresel krize rağmen, 2008 
yılının ilk 10 ayında 12 milyar 311 milyon 
dolar yatırım çektik. 2008’deki önemli ge-
lişmelerden biri de, Türkiye’de artık daha 
büyük sermayeli şirketlerin yatırım yap-
maya başlamasıdır. 2007’nin ilk 10 ayında, 
yatırım yapan, 200 bin – 500 bin dolar 
sermayeli şirket sayısı 195 idi, bu yıl bu ra-
kam 287 olarak gerçekleşti. Küresel krizi, 
Türkiye’deki iç gelişmeleri de hesaba ka-
tarak tahmin ettiğimiz rakam yıl sonu için 
15 milyar dolardı. Ancak şunu büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, 
yıl sonunda 15 milyar doları da aşabiliriz. 
Bunun için çok yoğun girişimlerimiz olu-
yor, özellikle Arap ülkelerindeki sermayeyi 
çekmek noktasında temaslarımız devam 
ediyor ve sevindirici sonuçlara da ulaşa-
cağımıza inanıyorum. Bizim bu noktada 
hiçbir çekincemiz, hiçbir tereddüdümüz 
bulunmuyor.



129

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Bakınız, 2003 yılında çıkardığımız yasayla 
getirdiğimiz en önemli değişikliklerden 
biri, yatırımlarda yerli-yabancı ayrımını 
kaldırmış olmamızdır. Yabancı sermaye 
ifadesini kullanmadık, kullanmıyoruz. 
Nitekim, YASED’in de Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği adını almasını çok anlamlı 
buluyorum. Dünyada 2 trilyon dolara ya-
kın bir uluslararası sermaye bulunuyor; 
bu sermaye sığınacak, yatırıma dönüşecek, 
istihdama, ihracata dönüşecek güvenli 
limanlar arıyor, Hindistan, Çin, Brezilya, 
Rusya ve dünyanın diğer tüm ülkeleri bu 
pastadan pay almak için birbiriyle yarışı-
yor. Her ülke, bu yatırımlardan daha fazla-
sını çekebilmek için kolaylıklar getiriyor. 
Ama bizde bakıyorsunuz, bu yerlidir, bu 
yabancıdır, bu dost, bu düşman, bu yeşil, 
bu kırmızı diye yorumlar hala yapılabili-
yor. 

Milliyetçilik, ayrım yapmak, dışlamak, 
karşı çıkmak değildir; milliyetçilik, işte is-
tihdam oluşturmaktır, yatırım yapmaktır, 
yatırımların önünü açmak, ülkenizi, mil-
letinizi zenginleştirmektir. Bu yatırımlar 
Türkiye’de istihdama dönüşüyor, ihracata 
dönüşüyor, fabrikalara, tesislere, ticarete 
dönüşüyor. Bir sektörde yapılan yatırım 
onlarca yan sektörü besliyor, büyütüyor, 
canlandırıyor. Bu tartışmalara asla kulak 
asmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz, ya-
tırım ortamını iyileştirmek için mümkün 
olan her şeyi devreye alıyoruz. Türkiye, bu-
gün dünyanın yatırım yapılacak, yatırım 
yapmaya uygun en elverişli ülkelerinden 
birisidir, ilk 15’tedir ve daha da iyileşmeye 
devam edecektir. Sadece ekonomide değil, 
demokratikleşme yolunda, hak ve özgür-

lükler alanında, özellikle eğitimde, sağ-
lıkta, adalette, emniyette attığımız adım-
larla Türkiye bu noktalara ulaştı. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolunda attığımız ta-
rihi adımlarla Türkiye bu seviyelere ulaştı. 
Avrupa Birliği perspektifini güçlendirerek 
yolumuza devam ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz Cuma günü, G-20 liderler 
zirvesine katılmak üzere beraberimde 
bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gittim. New York’ta, Washington’da çok 
verimli temaslarımız oldu. Düşünce kuru-
luşlarıyla, basın kuruluşlarıyla bir araya 
geldik, verimli görüşmeler yaptık. Bili-
yorsunuz, küresel krize karşı uluslararası 
camiada uzun süredir çözüm arayışları 
devam ediyor. G-20 Liderler zirvesi de bu 
gündem maddesiyle 14-15 Kasım’da 
Washington’da toplandı. G-20 küresel eko-
nomik ve finansal sistemde önemli ağırlığı 
olan ülkelerin uluslararası karar alma sü-
recine daha fazla katılımını sağlamak üze-
re 1999 yılında oluşturulmuş bir platform. 
Bu platformun üyeleri, dünya gayrı safi 
milli hasılasının yaklaşık yüzde 80’ini ve 
dünya nüfusunun yüzde 70’ini temsil edi-
yorlar. Türkiye de, kuruluşundan bu yana 
bu platformun etkin bir üyesi. Washing-
ton’daki liderler zirvesinde, devam eden 
ekonomik kriz noktasında önemli kararlar 
aldık. G-20 liderleri olarak, bundan sonra 
yapacaklarımız konusunda ortak hareket 
etmeyi ve önümüzdeki dönemde liderler 
düzeyindeki toplantılara devam etmeyi 
kararlaştırdık.
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Mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde, 
son yıllarda küresel büyümenin ana moto-
ru olan yükselen piyasa ekonomilerini ve 
gelişmekte olan ülkeleri desteklemek, bu 
ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme süre-
cinin devamını sağlamak için kapsamlı bir 
siyasi irade ortaya konulması gerektiğini 
vurguladık. Bu süreçte uluslararası mali 
kuruluşlara da gelişmekte olan ekonomi-
lere gerekli desteği verme çağrısında bu-
lunduk. IMF ve dünya bankasının geniş ve 
esnek araçlarla donatılmasını da gündeme 
getirdik. Ayrıca gelişmiş ülkelerde alınan 
önlemlerin haksız rekabete yol açmaması 
konusunda gerekli hassasiyetin gösteril-
mesi hususunu vurguladık. Zirvede, ihti-
yaç duyulabilecek her türlü tedbiri alma 
konusunda ciddi bir kararlılık olduğunu 
da bizzat müşahede ettim ve bu kararlılık 
da zaten toplantı sonrasında ifade edildi.

Alınacak tedbirler şu ilkeler çerçevesinde 
oluşturuldu:

• Mali piyasalarda şeffaflığın ve hesap veri-
lebilirliğin arttırılması,

• Düzenleyici rejimleri güçlendirmek için 
gerekli mekanizmaların geliştirilmesi, 

• Hiçbir finans kuruluşu ve finans ürünü-
nün düzenleme ve denetleme dışı bırakıl-
maması,

• Yatırımcıların ve mudilerin korunmasını 
sağlamak amacıyla dünya finans piyasala-
rının bütüncül bir yaklaşımla değerlendi-
rilmesi, 

• Mali piyasaların tüm alanlarında ulusla-
rarası işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendi-
rilmesi, 

• Uluslararası finans kuruluşlarının refor-
ma tabi tutulması, 

• Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve daha 
şeffaf hale getirilmesi.

Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi sırasında 
serbest piyasa ekonomisinden taviz veril-
memesi ve korumacı politikalara yönelin-
memesi konusunda da görüş birliği oluştu. 
Bu ilkelerin hızla hayata geçirilmesi için 
G-20 ülkeleri olarak ilgili bakanlarımızı gö-
revlendirdik. Bu ilkeler çerçevesinde acil 
ve orta dönemde alınacak tedbirleri içeren 
detaylı bir eylem planını da yayınladık. Bu 
planda yer alan acil tedbirlerin önümüz-
deki yıl Mart ayı sonuna kadar hayata ge-
çirilmesi öngörüyoruz. Bu amaçla, zirvede 
mutabakata varmış olduğumuz kararların 
ve ilkelerin uygulamasını gözden geçir-
mek üzere 30 Nisan 2009 tarihinden önce 
yeniden bir araya geleceğiz. 

Şurası çok açık: Devam eden küresel krizle 
ülkelerin tek tek mücadele ederek başa 
çıkabilmesi mümkün değil. Uluslararası 
bir dayanışma, bir ortak hareket kaçınıl-
maz görünüyordu ve nitekim bu zirveyle 
bu noktada önemli bir adım atılmış oldu. 
Umuyorum ve inanıyorum ki burada alı-
nan kararlar, krizin dünya genelinde de 
çok fazla hasara yol açmadan atlatılmasına 
önemli katkılar sağlayacaktır.
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Değerli arkadaşlar…

Küresel mali krizin Türkiye’ye muhtemel 
etkilerini değerlendirmek ve sınırlan-
dırmak üzere farklı kesimlerle, sosyal 
taraflarla, finans çevreleriyle toplantılar 
yapıyoruz. Bu süreci hep beraber değerlen-
dirmek ve hep beraber ortak bir hareket 
stratejisiyle yol almak durumundayız. 
Hükümetten sihirli reçete beklemek ya da 
süreci tribünlerden izlemek doğru olmaz. 
Finans sektöründe geçen yıl kar 11,7 mil-
yar dolardır. Bu yıl 11 milyar dolardır. 

Bu rakamların üzerinde biraz düşün-
memiz lazım. Bu rakamlar bile finans 
sektörümüzün ne kadar güçlü bir yapıya 
ulaştığını göstermektedir. Bundan sonraki 
sürece yönelik şüphesiz ki müşterek yine 
atmamız gereken adımlar vardır. Bu ko-
nuda da çalışmaları yapıyoruz ve gerekli 
adımları atacağız. Kimse bu krizi kendisi 
için fırsata dönüştürme yaklaşımı içinde 
olmamalıdır. Kriz fırsatçılarına izin verme-
yeceğiz. Çünkü aynı gemide yol alıyoruz. 
Bu krizi birileri için değil hepimiz için bir 
fırsata dönüştürmeliyiz. Gerek reel sektör, 
gerek finans sektörü sermayesine sermaye 
enjekte etmek durumunda. Çıkardığımız 
Varlık Barışı Yasası da buna yöneliktir. İş 
alemimiz bir an önce bu yasadan yararlan-
mak için harekete geçmelidir.Bu süreci el 
birliğiyle yönetmek durumundayız.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye ekonomik noktada şu son 6 yıl 
içinde çok önemli başarılar elde etti. 
Hem ulusal bazda, hem de küresel bazda 

Türkiye’nin konumunun hızla değiştiğini 
görüyoruz ve milletçe daha büyük hedefler 
için umudumuz da artıyor. Bu iyileşmede 
hiç kuşkusuz uluslar arası doğrudan ya-
tırımların önemli etkisi oldu. Bu olumlu 
etkiyi artırmak, kalıcı kılmak için çabala-
rımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yatı-
rım ortamını iyileştirmenin uzun soluklu 
bir süreç olduğunu biliyoruz ve bu süreci 
aksatmayacağız. Yine bu süreçte, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da YASED 
gibi sivil toplum örgütlerimizle ortak ha-
reket etmeye, diyalog içinde olmaya azami 
özen göstereceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, geleneksel toplantınıza başarılar 
diliyor, bu buluşmayı sağladığınız için 
teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Sizlerin de çok yakından takip ettiği gibi, 
uluslararası finans piyasalarında 2007 
yılı ortalarında büyük çapta bir ekonomik 
dalgalanma, tarihi bir kriz dönemi yaşan-
maya başladı. Bu tarihi kriz, Eylül ayından 
itibaren zirve noktaya ulaşmış, artık başla-
dığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri’ni 
aşarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 
Birçok köklü finans kuruluşunun, banka-
nın, sigorta şirketinin if las ettiği, kamu-
laştırıldığı bu süreç, 1929 yılında yaşanan 
“Büyük Buhran”la eş değer bir kriz olarak 
değerlendiriliyor. Şu anda dünyayı adeta 
bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının 
arkasında bıraktığı enkaz tespit ediliyor, 
tahribatın onarılması için gayret gösteri-
liyor.

Tahminimiz odur ki, şu an itibariyle kriz 
tepe noktasına ulaşmış ve inişe geçmiş du-
rumdadır. Ancak bu büyük krizin etkileri 
şüphesiz daha uzun bir zamana yayılacak 
ve telafisi de zaman alacaktır. Nitekim kü-
resel ekonomide bir daralma yaşandığını, 
talebin düştüğünü, gıda ve emtia fiyatla-
rının arttığını, birçok ülkede enflasyonun 

yükselişe geçtiğini görüyoruz. Küresel 
ekonomideki bu zor sürecin Türkiye’ye 
hiçbir yansımasının olmaması elbette 
mümkün değildir. Türkiye, dışa açık, kü-
resel ekonomiye entegre olmuş yapısıyla, 
hiç kuşkusuz bu krizden etkilenecektir, 
etkilenmektedir. Ancak, krizin baş göster-
diği günlerden itibaren ifade ettiğim gibi, 
Türkiye’nin bu krizden etkilenmesi sınırlı 
bir seviyede olacaktır. Amerika Birleşik 
Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinin bu-
gün içinde bulunduğu durum dikkate alın-
dığında, bizim bu tespitimizin ne kadar 
doğru olduğu net olarak görülebilir.

Değerli vatandaşlarım...

Bizim hükümet olarak krize karşı temkinli 
ve sağlam duruşumuz, maalesef bazı ke-
simler tarafından ya yanlış anlaşılıyor ya 
da bilinçli bir şekilde çarpıtılarak olumsuz 
bir hava estirilmeye çalışılıyor. Üzülerek 
ifade edeyim ki, küresel kriz üzerinden 
bir çok çevrenin bir çok şekilde rant elde 
etme çabası içinde olduğunu müşahede 
ediyoruz. Bu olağanüstü hassas şartlardan 
menfaat umanlar, maalesef topluma mo-
ralsizlik, karamsarlık pompalayarak bu sü-
reçten kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Oysa 

Ulusa Sesleniş

Ankara | Kasım 2008
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Türkiye, hem o eski sağlıksız ekonomik ya-
pıyı, hem de yıllar yılı çözüm yerine sürekli 
sorun üreten köhne zihniyetleri bir daha 
geri dönmemek üzere geride bırakmıştır. 
Şu son altı yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, Türkiye ekonomisini her türlü 
şoka, her türlü dalgalanmaya karşı son de-
rece dayanıklı bir hale getirmiştir.

Dikkat ediniz, önceki hükümetlerin, çeşitli 
nedenlerle çözemedikleri, çözmeye ya-
naşmadıkları birçok mesele, bu dönemde 
büyük bir kararlılık, cesaret ve samimiyet-
le çözüme kavuşturulmuştur. Yaptığımız 
düzenlemelerle, bankacılık sektörümüz 
bugün çok sağlam bir zemin üzerinde 
bulunuyor. Mali disiplinden hiç bir şart 
altında taviz vermedik, vermiyoruz. Sosyal 
güvenlik reformunu çıkardık; Türkiye’yi 
orta ve uzun vadede ciddi yüklerden kur-
tardık. Ekonominin ihtiyaç duyduğu her 
türlü reformu, hiç bir popülizm kaygısı 
gütmeden, sadece Türkiye’nin menfaatleri-
ni gözeterek yaptık, yapıyoruz. Ekonomide 
istikrar ve güveni temin eden, teyit eden 
siyasi reformları gerçekleştirdik, Avrupa 
Birliği katılım süreciyle Türkiye’yi çok 
farklı kulvarlarda yarışan bir ülke konu-
muna yükselttik. Hiç şüpheniz olmasın ki, 
Türkiye bu güçlü yapısıyla, bu kararlılık ve 
istikrarıyla küresel krizden en az hasarla 
çıkacaktır. Bunun için hükümet olarak ge-
rekli her çalışmayı dikkat ve hassasiyetle 
yürütüyoruz. Krizin ülkemizi teğet geçme-
si, hatta bu krizin ülkemiz için bir fırsata 
dönüşmesi için de peyderpey tedbirlerimi-
zi alıyoruz. Herkesin saatine uymayabilir, 
istediği yerde, zamanda duymak istediğini 
söylemeyebiliriz. Zira bizim söylem ve 

planlamamız gerçekçi bir takvime dayanır. 
İlgili bütün kurumlarımız bugüne kadar 
gelişmeleri saniye saniye izlediler, gere-
ken adımları da herhangi bir gecikmeye 
meydan vermeden günü gününe attılar. 
Şu anda da ihtiyaç hâsıl oldukça tedbirle-
rimizi açıklamaya, bu tedbirleri tam bir 
kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. 
Bu çerçevede yeni bir tedbir paketinin 
hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. İna-
nıyorum ki bu paket de, krizin etkilerini 
azaltmak noktasında her kesime, özellikle 
reel sektörümüze önemli destekler sağla-
yacaktır.

Aziz vatandaşlarım...

Hükümet olarak bizim anlayışımız eko-
nomik gidişatımızı başta özel sektörü-
müz olmak üzere ilgili bütün kesimlerin 
azami seviyede katılımı ile belirlemektir. 
Bu kriz döneminde de, ilgili bütün kesim-
lerin görüş, öneri ve eleştirilerine azami 
ehemmiyet verdik, bu kesimlerle yoğun 
istişarelerde bulunduk. Öncelikle reel sek-
törümüzün, ardından da çalışanlarımızın 
temsilcileriyle bir araya geldik; alınması 
gereken tedbirleri hep birlikte müzakere 
ettik. Krizin uluslararası boyutu noktasın-
da da önemli girişimlerimiz oldu.

Şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Bu kriz bir kez daha göstermiştir ki, bu-
gün dünya ekonomisi artık, içiçe geçmiş 
entegre bir yapı haline gelmiştir, hiç bir 
ülke, kendisini bu küresel şartlardan uzak-
ta tutmak imkanına artık sahip değildir. 
Bugün bir ülkede ortaya çıkan kriz, artık 
bütün o bölgeyi, hatta tüm dünyayı yakın-
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dan ilgilendiriyor. Böyle kriz şartlarında 
gerek bölgesel, gerek küresel istikrar ve da-
yanışma önemini daha fazla hissettiriyor. 
Bildiğiniz gibi 14-15 Kasım tarihlerinde 
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti 
Washington’da G-20 olarak adlandırılan 
gelişmiş ülkelerin liderleri bir araya gel-
dik. Bu platformun üyeleri, dünya gayrı 
safi milli hasılasının yaklaşık yüzde sekse-
nini ve dünya nüfusunun yüzde yetmişini 
temsil ediyorlar. Türkiye de, kuruluşundan 
bu yana bu platformun etkin bir üyesi... 
Bizim de katıldığımız bu liderler zirvesi, 
devam eden ekonomik kriz noktasında 
önemli kararlar aldı. G-20 liderleri olarak, 
bundan sonra yapacaklarımız konusunda 
ortak hareket etme ve önümüzdeki dö-
nemde zirve toplantılarına devam kararını 
aldık. Yükselen piyasa ekonomilerini ve 
gelişmekte olan ülkeleri desteklemek, bu 
ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme süre-
cinin devamını sağlamak için kapsamlı bir 
siyasi irade göstermenin gereği üzerinde 
anlaşmaya vardık. 

Bu süreçte uluslararası mali kuruluşlara 
da, gelişmekte olan ekonomilere gerekli 
desteği verme çağrısında bulunduk. Zirve-
de, ihtiyaç duyulabilecek her türlü tedbiri 
alma konusunda ciddi bir kararlılık oldu-
ğunu da bizzat müşahede ettim; bu kararlı-
lık da zaten toplantı sonrasında resmi ola-
rak ifade edildi. Bu kararlılığın bir başka 
somut göstergesi de, acil ve orta dönemde 
alınacak tedbirleri içeren detaylı eylem 
planının yayınlanması oldu. Bu planda yer 
alan acil tedbirlerin önümüzdeki yıl Mart 
ayı sonuna kadar hayata geçirilmesini ön-
görüyoruz. Bu amaçla, zirvede mutabakata 

varmış olduğumuz kararların ve ilkelerin 
uygulamasını gözden geçirmek üzere 30 
Nisan 2009 tarihinden önce yeniden bir 
araya geleceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım...

Devam eden küresel krizle ülkelerin tek tek 
mücadele ederek başa çıkabilmesi müm-
kün değil. Uluslararası bir dayanışma, bir 
ortak hareket kaçınılmaz görünüyordu, 
nitekim bu zirveyle bu noktada önemli 
bir adım atılmış oldu. Bu zirvenin hemen 
ardından ziyaret ettiğim Hindistan’da da 
aynı hassasiyetlerin paylaşıldığını büyük 
bir memnuniyetle gördüm. Son yıllarda 
Türkiye gibi hızlı bir gelişme içinde olan 
Hindistan’la da ekonomik ilişkilerimizi ve 
işbirliğimizi geliştirmek amacıyla önemli 
girişimlerimiz oldu. Bunun yanında, Kör-
fez sermayesini ülkemize çekebilmek, bu 
ülkelerde biriken sermayenin ülkemizde 
yatırıma, üretime, istihdama dönüşmesini 
sağlamak için de çalışmalarımızı yoğunlaş-
tırdık.

Bakınız, Birleşmiş Milletler tarafından ya-
yınlanan bir raporda, Türkiye, önümüzde-
ki dönemde uluslararası yatırım yapmaya 
elverişli ilk 15 ülke arasında bulunuyor. 
Çin, Hindistan, ABD, Kanada, Rusya gibi 
ülkelerle birlikte dünyanın yatırım için en 
cazip ilk 15 ülkesi arasında yer alıyoruz. 
Geçen yıl çektiğimiz 22 milyar dolar sevi-
yesindeki uluslararası yatırımla dünyada 
23’üncü sırada yer aldık. 70’li yıllarda 
Türkiye’nin çekebildiği uluslararası ya-
tırım yıllık ortalama 100 milyon dolar, 
80’lerde 200 milyon dolar, 90’larda ise 
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ortalama 800 milyon dolar civarındaydı. 
Küçük istisnalar dışında yıllık yatırım 1 
milyar dolar seviyesini maalesef pek geçe-
miyordu. Bu tablo Türkiye’ye yakışmayan, 
mutlaka değiştirilmesi gereken bir tabloy-
du. Bu amaçla 2003 yılında gerekli yasal 
düzenlemeleri hayata geçirdik, gerekli 
adımları attık, girişimcimizin önündeki 
engelleri kaldırdık, yatırım ortamını iyi-
leştirdik. Bu çabamızın karşılığını da kısa 
zamanda aşama aşama almaya başladık; 
Türkiye’ye yapılan dış yatırım 2006’da 20 
milyar dolara, 2007’de 22 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. 2002 yılında dünyadaki 
toplam uluslararası yatırımların sadece 
binde 2’si ülkemize geliyordu, bugün binde 
12’si, yani yüzde 1.2’si Türkiye’ye geliyor. 
Bu yıl da inşallah uluslararası yatırımlar 
noktasında hedefimiz olan 15 milyar dola-
rı rahatlıkla yakalıyoruz. Bu küresel şartlar 
göz önüne alındığında bunlar çok önemli 
göstergeler, çok sevindirici gelişmelerdir.

Değerli vatandaşlarım...

Dünyadaki genel kanaat, küresel krizin 
2008 yılında uluslararası doğrudan yatırım-
lar üzerinde etkili olacağı ve dünya genelin-
de yüzde 10’luk bir düşüşe sebep olacağı 
şeklinde... Buna karşılık Türkiye gibi ekono-
misinin pozitif seyrini sürdürebilen ülkele-
rin, gelişmiş ülkelerin aksine yatırım çekme 
konusunda çok önemli fırsatlar yakalayabi-
leceği de tahmin ediliyor. Bizim “Krizi fır-
sata dönüştürmek” derken kastettiğimiz de 
aslında budur. 2 trilyon dolara yaklaşan bü-
yüklükteki uluslararası doğrudan yatırım 
potansiyelinden mümkün olan en büyük 
payı almak için el birliğiyle çalışmamız, bu 

önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirme-
miz gerekiyor. Bunun içinde karamsarlığa 
kapılmaya, kriz edebiyatı yapmaya değil, ak-
sine çok daha fazla çalışmaya, hedeflerimizi 
çok daha dikkatle kovalamaya ihtiyacımız 
var. Türkiye’nin bugün yediden yetmişe bir-
lik ve beraberlik içinde eskisinden de daha 
kararlı biçimde ilerlemeye ihtiyacı var.

Bakınız tablo ortada, yaşanan küresel krize 
rağmen, 2008 yılının ilk 10 ayında 12 mil-
yar 311 milyon dolar yatırım çektik. Hal 
böyleyken neden karamsar olalım! Yavaş 
yavaş belirginleşmeye başlayan bir başka 
gelişme daha var onu da buradan sizlere 
müjdeleyeyim; Türkiye her geçen gün daha 
büyük çaptaki sermaye şirketlerinin yatı-
rımlarını çeker hale geliyor. Bu gelişme, 
ekonomimizin daha hızlı adımlarla ilerle-
yebileceği yeni bir dönemin habercisidir. 
2007’nin ilk 10 ayında, yatırım yapan 200 
bin – 500 bin dolar sermayeli şirket sayısı 
195 iken, bu yıl bu rakam 287’ye yükselmiş 
durumda. Türkiye’nin bugün geçmişe oran-
la çok daha büyük bir potansiyele, çok daha 
zengin fırsatlara sahip olduğunu hepimiz 
fark etmek durumundayız. Karamsarlığa 
kapılmadan hedeflerimizi kovalamak, aştı-
ğımız her hedefin yerine daha büyük yeni 
hedefler koymak zorundayız. Türkiye’nin 
krizden çıkış reçetesi, rotası, stratejisi bu-
dur, hükümet olarak biz bu yolda ilerliyo-
ruz, yatırımcımızdan çalışan kesimlerimize 
kadar herkesi de bugüne kadar olduğu gibi 
yine bu hedefe doğru ilerlemeye çağırıyo-
ruz. 

Şunu sizlerden özellikle rica ediyorum: 
Türkiye, çok sağlam bir zeminde, son de-
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rece dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde bu kü-
resel krizi atlatmak için tedbirlerini alıyor. 
Sizlerin moralini bozmaya, sizleri karam-
sarlığa sevketmeye çalışanlara karşı lütfen 
dikkatli olunuz. Karamsar, kötümser, mo-
ral bozucu açıklamalara kulak asmayınız. 
Bu krizi kendileri için bir rant imkanı 
olarak görenleri lütfen dikkatle izleyiniz. 
Türkiye bu krizden, çok daha güçlenerek 
çıkacak ve kararlı yürüyüşüne hız kesme-
den devam edecektir. Türkiye bu potansi-
yele sahiptir. Türkiye ekonomisi bu güce, 
bu istikrara, bu sağlam yapıya fazlasıyla 
sahiptir. Türkiye’nin tüm kurumları, tam 
bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, 
Türkiye’yi geleceğe taşımanın mücadele-
sini veriyor. Sizlerin katkısıyla, desteğiyle, 
sizlerin hayır dualarıyla inşallah bu ülke 
çok daha iyi seviyeleri yakalayacak, bun-
dan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin hız kesmeyen diplomatik tra-
fiğini Kasım ayında da yine önemli, yine 
yoğun çalışmalarla devam ettirdik. Biraz 
önce de sözünü ettiğim gibi Amerika Birle-
şik Devletleri ve Hindistan’a iki önemli zi-
yaret gerçekleştirdik. Başkanlık seçiminin 
hemen ardından yeni bir dönemin eşiğin-
de gittiğimiz ABD’de başta G-20 zirvesi ol-
mak üzere üniversite ve düşünce kuruluş-
larında konuştuk. Bu etkinliklerde başta 
ekonomik kriz ve terör olmak üzere birçok 
konuda Türkiye’nin tezlerini ve hassasiyet-
lerini detaylarıyla anlatma imkânı bulduk. 
Halen görevde bulunan ABD Başkanı Sa-
yın Bush başta olmak üzere hem Amerikan 
yönetiminin temsilcileri, hem de çeşitli 

ülkelerden liderlerle ortak meselelerimiz 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 
İlk kez ziyaret ettiğimiz Hindistan’da da iki 
ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve çok daha 
canlı bir dönemi başlatacak çok yararlı 
temaslarda bulunduk. Tıpkı Türkiye gibi 
büyük bir gelişme içinde olan Hindistan 
ile ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi noktasında önemli mesafe-
ler aldık. Hindistan gezimiz Türkiye’nin 
Asya’daki etkinliğini ve vizyonunu gelişti-
recek önemli bir açılım fırsatı olarak tarihi 
değer taşımaktadır, bunun önümüzdeki 
dönemde önemli sonuçları olacağı umu-
dunu taşıyoruz. Kasım ayında ayrıca Ce-
nevre’deki Birleşmiş Milletler merkezinde 
Medeniyetler İttifakı Salonu’nun açılış 
toplantısına da iştirak ettik.

Sevinerek ifade edeyim ki, 21. yüzyılın ba-
rış projesi olarak gördüğümüz ve İspanya 
ile birlikte öncülüğünü üstlendiğimiz Me-
deniyetler İttifakı girişimi kısa bir zaman 
içinde kurumsallaşma yolunda çok önemli 
ilerlemeler kaydetti. BM çatısı altında ku-
rulan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu, 
üç yıl gibi kısa bir süre zarfında 76 ülkenin 
ve 13 uluslararası örgütün yakın desteğini 
kazandı. Bugün, dünyanın pek çok yerinde 
yaşanan savaş, çatışma ve anlaşmazlıkların 
çözümü, barışın evrensel planda yeniden 
tesisi için Medeniyetler İttifakı projesi çok 
önemli bir ilham kaynağı haline gelmiştir. 

Görüyoruz ki, dünya üstünde ayrımcılığı, 
kutuplaşmayı, çatışmayı körükleyenlere 
karşı; birliği, bütünlüğü, farklılıkların bir 
arada yaşatılmasını, barış ve hoşgörüyü 
destekleyenlerin sesi daha fazla yüksel-
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meye başlıyor. Bu dünya ve insanlık adına 
umudun yeniden yükselmesidir. Türkiye 
dünya barışının sağlanması yolunda daha 
şimdiden önemli roller oynayan bu barış 
projesindeki öncülüğünü bundan sonra da 
gururla sürdürecektir.

Aziz vatandaşlarım...

Kasım ayı içindeki diplomatik trafiğimiz 
bu kadarla da sınırlı kalmadı, bizim yaptı-
ğımız dış gezilerin yanı sıra, pek çok önem-
li yabancı misafiri de ülkemizde ağırladık. 
3 Kasım’da Lübnan Başbakanı Sayın Fuad 
Siniora resmi bir ziyaret için ülkemize 
geldi, kendisiyle bölgesel sorunları ve son 
gelişmeleri yeniden değerlendirme imkânı 
bulduk. Bölgede akan kardeş kanının bir 
an önce durması, barışın sağlanması ve ka-
lıcı olması için şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da azami gayreti göstermek-
te kararlı olduğumuzu Sayın Siniora’ya 
ifade ettik. 6 Kasım’da bu defa yeniden 
seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın 
Aliyev’i ülkemizde ağırlamanın mutlu-
luğunu yaşadık. Sayın Aliyev’le de başta 
aramızdaki ilişkiler ve bölgesel meseleler 
olmak üzere bir çok konuyu masaya ya-
tırdık, ayrıca Kafkasya İstikrar ve İşbirliği 
Platformu’nun çalışmaları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk. 11 Kasım’da İsviç-
re Konfederasyonu Başkanı Sayın Couche-
pin ile Ankara’da bir görüşme yaptık. 12 
Kasım’da İzmir’de bu kez İtalya Başbakan’ı 
Sayın Silvio Berlusconi’yle birlikte Birinci 
Türkiye-İtalya Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 
İtalya, son yıllarda karşılıklı olarak göste-
rilen samimi gayretlerle ilişkilerimizi güç-
lendirdiğimiz, ihracatta üçüncü, ithalatta 

dördüncü büyük ticari ortağımız haline 
gelen bir ülke... Dolayısıyla İzmir’de topla-
dığımız bu zirvenin ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek açısından önemli olduğu inan-
cındayız. Türkiye – İtalya Zirve Toplantı-
larımız her yıl dönüşümlü olarak devam 
edecek…

Bunun yanı sıra, 25 Kasım’da Norveç 
veliaht prensi, 26 kasım’da Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı, 27 kasım’da da Macaris-
tan Başbakanı ve heyetlerini Ankara’da 
ağırladık. Bu ziyaretler de gerek ticari 
ilişkilerimizi geniş bir şekilde ele alarak 
daha da geliştirme, gerekse ülkelerimiz 
arasında siyasi işbirliğini güçlendirme ba-
kımından son derece verimli, yararlı oldu. 
Aynı günlerde Avrupa Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komitesi heyeti ile Hollanda Dış 
Ticaret Bakanı ve heyetini de kabul ettik. 
Bu temaslarımızda, hem AB’ye katılım 
sürecimizle ilgili bilgi ve görüş alış verişin-
de bulunduk, hem de ticari ilişkilerimizi 
geliştirmenin yeni imkanları üzerinde dur-
duk. Bütün bu başdöndürücü temas tra-
fiği, milletimizin menfaatlerini dünyanın 
her yerinde takip etmemiz bakımından 
çok önemlidir. Aynı zamanda Türkiye’yi 
uluslararası camiada etkin bir sinerji mer-
kezi haline getirmektedir.

Son altı yılda yürüttüğümüz aktif diploma-
si çalışmalarının bir sonucu olarak Türki-
ye her geçen gün dünyanın dikkat çeken 
cazibe merkezlerinden biri olma yolunda 
daha emin adımlarla ilerliyor. Dünyaya 
açık, inisiyatif almaktan kaçınmayan, barış 
ve hoşgörüden yana dış politika anlayı-
şımızı bundan sonra da aynı kararlılıkla 
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sürdürmek amacındayız. Çünkü bu aktif 
diplomatik çizgimizin Türkiye’ye kazan-
dırdıklarını, Türkiye’nin uluslararası ze-
minde hızla artan etkinlik ve itibarını her 
gün yaşıyor, gözlüyoruz.

Sevgili vatandaşlarım...

Kasım ayında yurdumuzun birçok köşesi-
ne ziyaretlerde bulunarak, insanlarımızın 
dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını biz-
zat kendilerinden dinleme geleneğimizi 
sürdürdük. Bu bölgeleri sadece ziyaret 
etmedik, aynı zamanda o şehirlerimize 
hizmet verecek çok önemli yatırımların, 
çok önemli tesislerin açılışlarını da gerçek-
leştirdik. İstanbul’da ya da Ankara’da yap-
tığımız açılışların benzerlerini birkaç gün 
sonra Van’da, Hakkari’de ve Erzurum’da da 
yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu şehir-
lerimizin yıllarca ihmal edilen nice sıkın-
tısına çare olacak bu tesisler, inanıyorum 
ki Türkiye’nin topyekûn kalkınmasının 
en güzel örnekleri olacaktır. 1 Kasım’da 
gerçekleştirdiğimiz toplu açılışla Van’a 60 
yeni ilkokul, 10 lise, 2 anaokulu, 23 köy 
okulu, 32 ilave derslik, 12 öğrenci yurdu 
ve 2 kapalı spor salonu, 2 öğretmen evi ve 
122 öğretmen lojmanı kazandırdık. TOKİ 
eliyle yaptığımız 405 konutu daha sahiple-
rine dağıttık, bu konutlarla birlikte son altı 
yılda TOKİ’nin inşa ettiği konut sayısı 2 bin 
66’ya ulaştı. Bütün projelerimiz bittiğinde 
bu sayı 9 bin 55’e yükselmiş olacak. İçinde 
3 sağlık ocağı da bulunan bir çok sağlık 
tesisi, yine bir çok altyapı yatırımının açı-
lışları da bu törenle birlikte yapılmış oldu, 
başta Morgedik Barajı olmak üzere bir çok 
yeni yatırımın da temelleri atıldı.

Hemen bir gün sonra, 2 Kasım’da bu 
defa Hakkari’de ve Yüksekova’da yapımı 
tamamlanan bir çok tesisi yine hizmete 
açtık. Bu tesisler arasında 150’şer yataklı 
Hakkari ve Yüksekova Devlet hastaneleri, 
23 yeni okul, 14 prefabrik okul, 5 sağlık 
ocağı, 5 sağlıkevi, 277 afet konutu ve bir 
çok yol, köprü, içme suyu projesi de vardı. 
9 Kasım’da yine açılışlar gerçekleştirmek 
üzere Doğu Anadolu bölgemizin en büyük 
şehirlerinden Erzurum’daydık. Orada da 
başta 600 Yataklı Erzurum Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi olmak üzere birçok 
sağlık tesisinin, çeşitli KÖYDES yatırımla-
rının, eğitim, spor ve altyapı yatırımlarının 
açılışlarını gerçekleştirdik. Bunlar Van’ın, 
Hakkari’nin, Erzurum’un makûs talihinin 
nasıl değişmekte olduğunu gösteren yatı-
rımlardır.

Sizlere bu bilgileri, bu güzel haberleri ve-
riyorum. Çünkü muradım, her ay yurdu-
muzun dört bir köşesinin nasıl büyük bir 
değişim ve atılım içinde olduğunun müj-
delerini sizlerle paylaşmaktır. Artık devlet 
olarak daha önce gidilmeyen ya da gidile-
meyen yerlere de gidiyor, oradaki insanla-
rımızın da ihtiyaçlarına adım adım cevap 
veriyor, bu ülkenin değişim rüzgârlarını 
oralarda da estiriyoruz. Devletimizin hiz-
met sancağı bugün Doğusu’ndan, Batısı’na, 
Kuzeyi’nden Güneyi’ne ülkemizin her kö-
şesinde aynı coşkuyla dalgalanıyor.

Bu ülkenin her bir köşesini imar etmekte, 
devletin şefkat elini, hizmet ve imkânlarını 
bu vatanın her karış toprağına götürmekte 
kararlıyız. Yıllar yılı bölge halkını istismar 
eden terör örgütü, bizim bu yurt köşele-



139

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

rinde açtığımız her okulla, her hastaneyle, 
inşa ettiğimiz her yol, her köprüyle ağır 
darbeler almaktadır. Rahatsızlıkları, panik-
leri, insafın vicdanın almayacağı menfur 
planlara tevessül etmeleri de bundandır. 
Birbirimizin yanında olarak, birbirimizin 
yaralarını sararak, ekmeğimizi bölüşerek, 
imkânlarımızı en adil şekilde paylaşarak, 
geçmişteki hataları da hakkıyla tamir ede-
rek birlik ve beraberliğimizi eskisinden de 
güçlü hale getireceğiz. Neresinde doğmuş 
olursa olsun, neresinde yaşarsa yaşasın her 
insanımız ülkesine inanmaya, güvenmeye 
devam etsin. Bu ülkenin bütün sıkıntıları-
nın çaresinin yine bu ülkenin birliğinde ve 
dirliğinde olduğundan her vatandaşımız 
emin olsun. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
bu değişim atılımıyla birlikte büyümeye, 
birlikte kazanmaya, birlikte aydınlanmaya 
devam edeceğiz.

Bu inançla sözlerime son verirken, yaklaş-
makta olan Kurban Bayramınız’ı şimdiden 
kutluyor, sizlere sevdiklerinizle birlikte 
sağlık ve mutluluklar diliyorum. Kalın 
sağlıcakla...
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 
2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri 
vesilesiyle değerli heyetinizi saygıyla se-
lamlıyorum. 2009 yılı Bütçesinin ülkemi-
ze, milletimize hayırlar getirmesini diliyor, 
konuşmamın başında, emeği geçen, katkı 
veren herkese teşekkür ediyorum.

60’ıncı Hükümet olarak ikinci bütçemi-
zi; 58, 59 ve 60’ıncı Hükümetler olarak 
da 7’inci bütçemizi bugün TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşmeye başlıyoruz. Şunu 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum: Tıp-
kı önceki 6 bütçe gibi, 7’inci bütçemiz de, 
Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkaran, 
Türkiye’nin zenginliğini, dinamizmini, 

2009 Yılı Bütçe Görüşmeleri 
Açış Konuşması

Ankara | 16 Aralık 2008
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imkanlarını, kaynaklarını, fırsatlarını 
yine Türkiye’ye kazandıracak bir bütçe 
olmuştur. 2009 yılı bütçesi, Küresel Finans 
Krizi’ni Türkiye için fırsata dönüştürme 
bütçesidir. Bu bütçeyle:

• İnsanımızın en temel eğitim ve sağlık ih-
tiyacını karşılamaya devam ediyoruz, 

• Yoksullukla mücadelemizi hız kesmeden 
sürdürüyoruz.

• Devletimizin imkânları ölçüsünde, çiftçi-
nin ekip biçtiği mahsulün hakkını veren, 
köylümüzü yol, su ve diğer altyapı hizmet-
lerine kavuşturan; işçinin memurun alın 
terini karşılıksız bırakmayan, emeklinin 
geçimini ön planda tutan, öğrencinin 
eğitim, barınma, yiyecek ihtiyaçlarını 
karşılayan, özürlü ve bakıma muhtaç va-
tandaşlarımıza destek olan anlayışımızı, 
perspektifimizi muhafaza ediyoruz.

• Ülkemizin dört bir tarafına ihtiyaç duy-
duğu yatırımları götürüyor, reel kesimi 
destekliyor, bilime, araştırma-geliştirmeye 
yine önemli pay ayırıyor, mahalli idareleri-
mize destek oluyoruz.

• Önceki bütçelerimizde olduğu gibi 2009 
bütçemizde de ekonomik kalkınmaya 
odaklanmış, bireysel ve toplumsal refahı 
gözeten sosyal yönü güçlü bir bütçeyi 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. 

Esasen, gerek önceki 6 bütçemizde, gerek 
6 yıllık iktidarımız boyunca yaptığımız 
budur: Türkiye’ye inandık… Türkiye’nin 
potansiyeline inandık… Türkiye’nin zen-

ginliklerine, dinamik iş gücüne, girişimci 
ruhuna inandık. “Kaynak Türkiye’dir” de-
dik ve Türkiye’nin kaynaklarını yine Türki-
ye için aktif hale getirdik. Geçmiş dönemin 
geri kalmışlığını, krizlerini vurgulayarak 
değil, daha iyiye, daha güzele ulaşmayı 
vurgulayarak yol aldık. Elde ettiğimiz her 
başarıyı, “kriz sonrası toparlanma” olarak 
değerlendirenler, ülkemizin, hükümeti-
mizin başarılarını şansa, tesadüfe havale 
edenler oldu. Milletin sevincini, milletin 
başarısını, milletin umudunu karartmaya 
çalışanlar, başarılarımıza kulp takanlar 
oldu.

Ancak 6 yıllık performansımız ortaya 
koydu ki, hiçbir başarı tesadüf değildir. 6 
yılda ulaştığımız tarihi başarıların, kırılan 
rekorların, sessiz devrim olarak nitelenen 
dönüşümün arkasında büyük bir hazırlık 
vardır, ciddi bir çalışma vardır, vizyon 
vardır, azim ve kararlılık vardır, aşk vardır, 
cesaret vardır. Türkiye’yi muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine çıkaracağız de-
dik. Türkiye’nin makus talihini kıracağız 
dedik. On yıllar boyunca üst üste birikmiş 
kronik meseleleri tek tek çözeceğiz dedik. 
Cumhuriyetimiz’in 100’üncü Kuruluş 
Yıldönümü’nde, 2023’te Türkiye’yi dün-
yanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında 
görmek istiyoruz, göreceğiz dedik ve tüm 
bu hedef lerimizi gerçekleştirmek için 
azimle, kararlılıkla, cesaretle, samimiyetle 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Şu son 6 yılda, Türkiye’nin en büyük ka-
zancı, buranın özellikle altını çiziyorum, 
başarabileceğine inanması olmuştur. 
Türkiye’nin, milletimizin özgüveni ye-
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niden tesis edilmiştir. Bugün çok şükür 
milletimiz, artık, sorunlarının çözümsüz 
olmadığına, hiçbir hedefin hayal olmadığı-
na, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğuna 
inanmıştır ve bizi ileriye taşıyacak olan da 
işte bu inançtır, bu umuttur.

Bakınız, sadece Türkiye ekonomisini daha 
iyi ve ileri noktalara taşımakla kalmadık. 
Siyasete, siyasetçiye güven katsayısı yerler-
de sürünüyordu, bu güveni yeniden tesis 
ettik. Umutlar, beklentiler, hayaller yitiril-
mişti, Türkiye’yi yeniden hayal kurabilen 
ve hedeflerini gerçekleştirebilen bir ülke 
haline getirdik. Türkiye dışarıda itibarı-
nı kaybetmişti, Türkiye’nin saygınlığını, 
itibarını iade ettik, uluslararası gücünü 
ileri noktalara taşıdık. Demokrasiyi, insan 
haklarını, istikrarı, güveni güçlendirdik. 
Son derece dirençli, son derece sağlam, 
sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, umutla 
bakan, gelecek güzel günlere inanan bir 
Türkiye’yi inşa etmenin mücadelesini 
verdik, veriyoruz. 780 bin kilometre kare 
vatan toprağının hiçbir karışını diğerinden 
ayrı tutmadık. 70 milyon vatandaşımıza 
aynı gözle baktık, hiç birini dışlamadık, 
hiç birinin dışlanmasına müsaade etme-
dik. Ülkemizin her köşesine hizmet götür-
menin gayreti içinde olduk, belediyeleri 
birbirinden ayırmadık, şu partili, bu partili 
belediye demedik, belediyelerimiz arasın-
da asla ayrımcılık yapmadık.

Her şeyden önemlisi, milletimize, ülke-
mize bir ufuk çizdik ve ülkemizin her 
bir ferdinin ortak hedefler, ortak idealler 
doğrultusunda tam bir sinerjiyle kalkınma 
mücadelesinin içinde yer almasına çaba 

gösterdik. Adımlarımızı atarken, öncelikle 
‘milletimiz buna ne der’ hassasiyeti içinde 
olduk. Milletimizin desteğini, milletimizin 
tercihini her şeyin üzerinde tuttuk. Asla 
belli kesimlerin iktidarı olmadık, asla 
imtiyaz ve ayrıcalık üretmenin peşinde 
olmadık. İşçinin de, işverenin de hükümeti 
olduk. Köylünün de, şehirlinin de hükü-
meti olduk. Çiftçinin de, memurun da hü-
kümeti olduk. Bir kesimi abad edip, diğer 
bir kesimi unutan, öteleyen, ihmal eden 
bir politika takip etmedik. Bu nedenledir 
ki, seçim dönemleri dahil, popülizme prim 
vermedik. Attığımız her adımda, evet, 
engellerle karşılaştık. Haksız ve insafsız 
eleştiriler yapıldı. Haksız ithamlara maruz 
kaldık. Her türlü yöntemi kullanarak önü-
müzü kesmek isteyenler oldu.

Biz, Türkiye ekonomisini, Türkiye’yi adeta 
şaha kaldırırken, bizim bu mücadelemize 
destek vermesi gerekenler, tam tersine 
yolumuza engeller çıkarmanın mücadelesi 
içinde oldular. Türkiye’nin büyümesin-
den, güçlenmesinden, hükümetimizin 
başarılı olmasından adeta rahatsızlık 
duyanlar oldu. AK Parti’nin kaybetmesi 
için Türkiye’nin kaybetmesini isteyenler 
oldu. Ama biz, her zaman dedik ki, Türkiye 
kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız. Biz, 
‘bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımız 
gözümüz üstünde yeri vardır’ derken; taş 
üstüne taş koyanları taşlamaktan, yıldır-
maktan, bezdirmekten başka bir misyon 
yüklenmeyenler çıktı. Biz, ‘birlik siyase-
tiyle tüm Türkiye’yi kucaklayalım, sevgi 
diliyle konuşalım, uzlaşmayla yol alalım’ 
derken, halkımız arasına nifak tohumları 
ekenler, milletimizin bir bölümünü diğeri-
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ne karşı kışkırtanlar, toplumumuzu kutup-
laştırmayı adeta görev telakki edenler çık-
tı. Biz güven ve istikrar vurgusu yaparken, 
kriz tellallığı yapanlar oldu.

Bunlar bizi yıldırmadı, yılgınlığa sevket-
medi. Millete hizmette yorgunluk yoktur, 
bıkkınlık yoktur, rehavet yoktur dedik 
ve yolumuza devam ettik. Sabırla devam 
ettik, cesaretle devam ettik, azimle devam 
ettik. Hiçbir zaman mazeretlere sığınma-
dık, sığınmıyoruz, sığınmayacağız. Türkiye 
için yaptıklarımız apaçık ortadadır, yapa-
caklarımız apaçık ortadadır, milletimiz 
de, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı apaçık 
görmektedir. Biz, yola çıkarken, “söz de, 
karar da milletindir” dedik, bu asli düstur-
dan hiçbir zaman şaşmadık. Dün olduğu 
gibi bugün de, yarın da, söz ve karar aziz 
milletimizindir. Biz milletimizin takdiri-
ne sonuna kadar inanıyor, sonuna kadar 
güveniyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyor ve yolumuza öyle devam ediyoruz. 
6 yıl boyunca, gerek yurtiçinde, gerek 
yurtdışında, milletimizin, ülkemizin men-
faatlerini yükseltmek ve yüceltmek için 
bütün ekibimle birlikte yoğun bir gayret 
içindeyiz. Türkiye genelinde ayak basma-
dık vatan toprağı bırakmadık. 81 ilimizin 
tamamında açılışlar yapıyor, topyekün bir 
kalkınma seferberliği gerçekleştiriyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 

Devam etmekte olan küresel kriz ve 
Türkiye’nin ekonomik manzarasına değin-
meden önce bir hususu da sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Türkiye, 58’inci hükümet 
olarak iktidara geldiğimiz 2002 sonundan 

itibaren her alanda olduğu gibi ekonomide 
de tarihi başarılar elde etti. Ülkemizin ve 
milletimizin bu başarılarına ve sevincine 
ortak olamayanların, sürekli olarak bir ka-
ramsarlık atmosferini Türkiye’ye pompala-
maya çalıştıklarına üzülerek şahit olduk. 
Açıklanan her olumlu gösterge sonrasında, 
bazı kesimlerin ısrarla ve inatla bu olumlu 
tabloyu karartmaya çalıştıklarını gördük, 
görüyoruz. 

Defaatle izah ettim, bugün bu fırsatla bir 
kez daha ifade etmek istiyorum: Bugün 
dünyanın hemen her ülkesinde, ekono-
mik kalkınma ve büyümede, beklentilerin 
olumlu seyretmesi, morallerin yüksek 
olması çok önemli rol oynuyor. Yatırım bu 
sayede artıyor, istihdam bu sayede yük-
seliyor, üretim, ihracat bu sayede yoluna 
devam ediyor. Morallerin bozuk, güvenin 
ve istikrarın kaybolduğu, geleceğin belir-
sizleştiği bir ortamda hiç kimse yatırıma, 
üretime, tüketime yönelmiyor ve ekonomi 
durgunluk yaşıyor. Her an kriz bekleyen-
ler oldu, ruh çağırır gibi kriz çağıranlar 
oldu, krize tarih verenler bile çıktı. Çok 
şükür Türkiye, sağlam, sağlıklı, dirençli, 
korunaklı ekonomik yapısıyla artık bu tür 
spekülasyonlara pabuç bırakmıyor.

Son 6 yılda, yanı başımızdaki savaşa, terör 
saldırılarına, küresel ölçekte ve ulusal öl-
çekte dalgalanmalara rağmen ekonomimiz 
her türlü badireyi başarıyla atlattı ve yo-
luna devam etti. Şimdi, bütün dünya, yeni 
ve tarihi ölçekte büyük bir küresel krizin 
içinden geçiyor. Küresel finansal dalga, ge-
lişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 
doğru hızla ilerliyor. Dünya genelinde ban-
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kalar, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle kre-
di imkânlarını kısıyor, bu da tabii olarak 
yatırım ve tüketim faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkiliyor. Bütün ülkelerde büyüme 
oranlarında gözle görülür bir yavaşlama 
yaşanıyor. Ülkeler büyüme tahminlerini 
aşağı doğru revize etmeye başladılar. ABD, 
Japonya, Almanya gibi dünyanın en geliş-
miş ekonomileri son 2 çeyrektir negatif 
büyüyor, yani küçülüyor. Şimdi, küresel 
ölçekte, bu büyüklükte bir krizin Türkiye 
üzerinde de etkilerinin olması son derece 
doğaldır, son derece normaldir.

Türkiye ekonomisi, özellikle son 6 yılda 
yaptığımız reformlarla dünya ekonomisine 
entegre olmuş, dışa açık bir ekonomi hali-
ne gelmiştir. Bu tür küresel bir krizin elbet-
te Türkiye üzerinde de olumlu, olumsuz 
etkileri olacaktır. Ancak, krizin başladığı 
günlerden itibaren, biraz önce bahsettiğim 
o felaket korosunun yeniden aynı türküyü 
söylemeye başladıklarına şahit olduk. İlk 
günden itibaren “öldük, bittik, tükendik, 
mahvolduk” havasına girdiler. Yapılan 
açıklamalar, analizler, yorumlar sağduyu-
dan uzak, sorumluluktan uzak, serinkanlı-
lıktan uzak bir şekilde ve pervasızca ortaya 
kondu. Alıştıkları şekilde, hemen hüküme-
timizi sorumlu tutmaya kalkıştılar; akla, 
insafa, vicdana sığmayan isnatlarda bulun-
maya başladılar.

Şunu, altını çizerek bir kez daha ifade et-
mek istiyorum: Bu kriz Türkiye’nin krizi 
değil, küresel ölçekli bir krizdir. Hükümeti 
bu krizin sorumlusu olarak göstermeye 
çalışanlar, küresel krizi kendileri için 
siyasi ya da başka türlü ranta çevirmeye 

çalışanlar çok büyük bir yanlışın içindedir 
ve millet de bu numaraları artık yutmuyor. 
Diğer bir husus, hükümetin tedbir almakta 
geciktiği yönündeki yine insafsız yorum-
lardır… Hükümet olarak, krizin sinyalle-
rinin alınmaya başlandığı andan itibaren 
son derece dikkatli ve son derece ihtiyatlı 
bir yaklaşım içinde olduk. Yapılan eleştiri-
lerin tam tersine, gerektiği yerde, gerektiği 
zamanda tedbirlerimizi aldık, alıyoruz 
ve kararlılıkla da uyguluyoruz. Türkiye o 
eski Türkiye değil. Rüzgârdan nem kapan, 
en küçük bir küresel dalgalanmada havlu 
atan bir Türkiye bugün asla söz konusu 
değil. Ülkeye karamsarlık pompalayanlar, 
moral bozmaya çalışanlar öncelikle bunu 
görmek zorundalar.

Elbette eleştiriler olacaktır. Açıkçası buna 
ihtiyacımız da var, bu eleştirileri önemsi-
yoruz da. Ancak akıl dışı, mantık dışı, izan 
dışı, yıkıcı, moral bozucu eleştirilerin de 
yol göstermekten çok yolu tıkadığını bu-
rada belirtmek istiyorum. Bu küresel kriz 
Türkiye için fırsat olabilecektir derken, 
bunu moral vermek ya da iyimser bir tablo 
çizmek için söylemedim. Dünyayı izleyen, 
küresel gelişmeleri izleyen, ekonomiyi izle-
yen herkes, krizin aynı zamanda fırsata da 
dönüştürülebileceğini çok iyi bilir…

Bakın, son dönemde lehimize gelişen 
ve f ırsat oluşturan önemli bir faktör 
uluslararası enerji ve emtia fiyatlarında 
meydana gelen düşüştür. Dünya fiyat-
larında kaydedilen bu düşüşler 2009 
yılında hem enflasyon hedefinin gerçek-
leştirilmesine önemli katkılarda bulu-
nacak, hem de cari açığın miktarını ve 
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finansman gereğini azaltacaktır. Buna 
benzer birçok gelişmeyi Türkiye için 
bir fırsata dönüştürmenin mücadelesi 
içindeyiz. Açıkçası bu mücadelede des-
tekten vazgeçtik, ama bari engel çıkarıl-
masın istiyoruz.

Şunu da özellikle belirtmek durumun-
dayım: Hükümetimiz yaşanan küresel 
krizin derinliği ve yansımaları karşısın-
da gerekli tedbirleri almakta son derece 
kararlı bir tutum sergilemiştir. Bu çer-
çevede başta Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu olmak üzere oluşturduğumuz 
izleme mekanizmalarıyla düzenli olarak 
krizin seyrini takip ettik, ülkemize muh-
temel etkileri ile bu etkiler karşısında 
alınması gerekli tedbirleri değerlendir-
dik, değerlendiriyoruz. İlgili kesimlerle, 
reel sektör temsilcileriyle, sosyal taraf-
larla istişareler yaptık. Reel sektörü ra-
hatlatacak politika tedbirlerine öncelik 
ve ağırlık verdik. Merkez Bankası bu 
süreçte piyasadaki döviz ve YTL likidite-
sini takip etti, bankacılık sisteminin ge-
rek YTL gerek döviz likiditesi sorunuyla 
karşılaşmaması için gerekli önlemleri 
aldı.

Bakın neler yapıldı…

1. Merkez Bankası kendi nezdindeki Dö-
viz Depo Piyasası’nda aracılık faaliyetle-
rine yeniden başladı. Ayrıca, bankaların 
bilanço büyüklükleri dikkate alınarak 
Döviz ve Efektif Piyasaları işlem yapma 
limitleri 14 Ekim 2008 tarihinden itiba-
ren geçerli olacak şekilde güncellendi.

2. Bankalarımızın likidite durumlarını 
daha da güçlendirmek amacıyla döviz alım 
ihalelerine ara verildi.

3. Bankaların Döviz ve Efektif Piyasaları 
işlem yapma limitleri her bir kurum için 
2 katına çıkarıldı ve toplamda 10,8 milyar 
dolara yükseltildi.

4. Uygulamakta olduğumuz dalgalı döviz 
kuru rejimi ile çelişmeyecek şekilde döviz 
kurlarının piyasada belirlenmesi ilkesi 
çerçevesinde piyasaya döviz satım ihaleleri 
yoluyla döviz likiditesi sağlanmasına karar 
verildi. Döviz piyasasındaki derinliğe iliş-
kin kaygıların azalması ile birlikte döviz 
satım ihalelerine ara verildi.

5. Bankaların, Dolar ve Avro cinsinden 
Merkez Bankasından alabilecekleri döviz 
depolarının vadesi 1 haftadan 1 aya yük-
seltildi.

6. Merkez Bankası, Döviz Depo Piyasası’nda 
yüzde 10 olarak belirlenmiş borç verme faiz 
oranlarının Dolar için yüzde 7’ye ve Avro 
için yüzde 9’a düşürülmesine karar verdi.

7. Yüzde 11 olan yabancı para zorunlu 
karşılık oranı 2 puan azaltılarak yüzde 9 
düzeyine indirildi. Bu indirimle bankacı-
lık sistemimize yaklaşık 2,5 milyar dolar 
ek döviz likiditesi sağlandı. 

8. Ters dolarizasyon sürecini desteklemek 
ve bu doğrultuda Yeni Türk Lirası mev-
duatı ve kredileri teşvik etmek amacıyla 
yabancı para zorunlu karşılıklara faiz 
ödenmesi uygulamasına son verildi, Türk 
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parası zorunlu karşılıkların faiz oranı ar-
tırıldı.

9. Türk parası zorunlu karşılıklara ödenen 
faiz oranı Merkez Bankası gecelik borç-
lanma faiz oranının yüzde 75’i seviyesin-
den yüzde 80’i seviyesine çıkarıldı.

10. Hazine Müsteşarlığı yurtiçinde piyasa 
talebine uygun araçlarla borçlanmaya de-
vam ederek likidite yönetimine yardımcı 
olmaya devam ediyor.

11. Mevduat sigortasının kapsamını ge-
nişletme ve sınırını artırma konusunda 
Bakanlar Kurulu’na yetki aldık.

Bütün bu adımlar, bu önlemler, kurum-
larımızın tam bir uyum ve koordinasyo-
nuyla, gerektiği zamanda, gerektiği yerde 
uygulamaya konuldu. Tabii ki bunlarla 
kalmadık. İhracat ve reel sektöre desteği 
artıracak ve finansman kaynaklarının çe-
şitlendirilmesini sağlayacak adımları da 
attık, atıyoruz.

Eximbank kaynaklarının artırılmasına ve 
KOBİ’lerin desteklenmesine öncelik ver-
dik. Bu çerçevede;

1. Merkez Bankası ihracat reeskont kredi-
si limitini 500 milyon dolardan 1 milyar 
dolara yükselttik. Yani ihracatımıza yıllık 
3 milyar dolarlık ek destek sağlamış ol-
duk.

2. Hazine’nin 2009 yılında sağlayabileceği 
toplam garanti ve ikraz limitini 1 milyar 
dolar artırarak 4 milyar dolara çıkardık. 

Bu imkanın önemli bir bölümü ihracatın 
ve KOBİ’lerin finansmanına yönelik ola-
rak kullanılacak.

3. Eximbank’ın ödenmiş sermayesini, büt-
çe imkanlarını da göz önüne alarak, ihra-
catı daha fazla desteklemesini sağlayacak 
şekilde artırıyoruz.

4. İmalatçı KOBİ’ler ve esnaf ve sanatkar-
lara yönelik 350 milyon YTL’lik sıfır faizli 
kredi desteği paketi KOSGEB tarafından 
uygulamaya konuldu.

5. Vergi borçlarının on sekiz ay süreyle 
yıllık yüzde 3 faizle taksitlendirilmesi im-
kanını getirdik.

6. Mayıs ayında kanunlaştırılan İstihdam 
Paketi Ekim ayı başında yürürlüğe girdi. 
Bu paket kapsamında işveren primini beş 
puan düşürdük; genç ve kadınların istih-
damına yönelik işveren primlerine beş yıl 
boyunca devlet desteği getirdik. Bu sayede 
işveren üzerinden 5 milyar YTL yükü aldık.

7. Başta GAP olmak üzere bölgesel gelişme 
ve sosyal kalkınma projeleri için 2008-
2012 döneminde 14,5 milyar YTL tutarın-
da ek finansman ayırdık.

8. Girdi maliyetlerini azaltmak üzere, 
elektrik enerjisi satış fiyatları içerisinde 
yer alan TRT payını da yeniden belirleye-
ceğiz. Bu kadar da değil… Ekonomimizin 
ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarını 
artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla yü-
rütülen çalışmalara hız kazandırdık. Bu 
kapsamda; 
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9. Yurtdışındaki varlıkları yurtiçine ge-
tirmeyi ve yastık altındaki birikimleri 
ekonomiye kazandırmayı sağlamak ama-
cıyla Varlık Barışı yasası çıkarıldı. Böylece 
yurtdışındaki tasarruflardan yüzde 2, yur-
tiçindekilerden de yüzde 5 vergi alınmak 
suretiyle bu kaynakları ülkemize kazandı-
rıyoruz.

10. Hisse senedi kazançlarında yerli yatı-
rımcılara uygulanan stopajı sıfıra düşür-
dük.

11. Hazinemiz, önümüzdeki dönemde iç 
piyasada yatırımcı tabanını genişletmek 
amacıyla, hasılat payına ve temettü gelirle-
rine endeksli tahviller gibi yeni finansman 
araçlarını kullanmayı plan dahiline aldı.

12. Likiditesi yüksek olan bölge ve ül-
kelerdeki yatırımcıların ağırlıklı olarak 
talep ettiği senet, sertifika ve benzeri 
finansman araçlarının ihracına imkan 
sağlayacak yasa tasarısını kısa süre içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevkedi-
yoruz.

13. Uluslararası sermaye piyasalarındaki 
olumsuz koşullara rağmen, 2008 yılı ba-
şından bugüne kadar tahvil ihraçları yolu 
ile 4 milyar dolar tutarında bir kaynak 
temin ettik.

14. Dünya Bankası, 2008-2011 yılları ara-
sında, yarısı proje kredileri, diğer yarısı 
program kredileri olmak üzere 6,2 milyar 
dolar tutarında finansmanı ülkemize sağ-
layacak, bunun da çalışmalarına başladık.

15. IMF ile ilişkilerimiz iç ve dış kamu-
oyunda yakından izlenen diğer önemli 
bir konu. IMF ile görüşmeleri, ülkemizin 
menfaatlerini en üst seviyede dikkate alan 
bir çerçevede sürdürüyoruz. Bir sonuca 
ulaştığımızda da bunu kamuoyuna açıkla-
yacağız.

“Hükümet adım atmıyor…”, “Hükümet 
önlem almıyor…”, “Hükümet paket açıkla-
mıyor…” ... Lütfen biraz insaf! Hükümet en 
başından beri önlemlerini alıyor, paket üs-
tüne paket açıklıyor, tedbirleri uygulama-
ya koyuyor. Kamunun tüm kurumları, tüm 
bürokrat arkadaşlarımız tam bir uyum 
halinde, gecelerini gündüzlerine katarak 
krizin etkilerini asgari seviyede tutmanın 
çabasını veriyorlar. İlgili tüm kesimlerle, 
konuşuyoruz, kararlar alıyor ve uyguluyo-
ruz. Ve lütfen, Türkiye’nin nereden nere-
ye geldiğine dikkat ediniz… Bir Anayasa 
kitapçığının havada uçuşmasıyla alt üst 
olan ekonomiden, bugün, 100 yılda bir 
görülen türde, 1929 yılından beri görülen 
en büyük küresel krize karşı sapasağlam 
ayakta duran ekonomi noktasına geldik. 
Kasım ayında ABD’de G-20 Zirvesi’ne 
katıldım, güçlü ekonomisiyle Türkiye’yi 
burada temsil ettim ve krize karşı alınacak 
önlemleri burada masaya yatırdık. Burada 
çok önemli kararlar aldık ve bu kararları 
şimdi uyguluyoruz. Türkiye, sadece ulusal 
ekonomi üzerinde değil, küresel ekono-
mi üzerinde de söz sahibi bir ülke haline 
gelmiştir, sorumluluk yüklenen bir ülke 
haline gelmiştir. 

Bakınız, birçok ülke, krizin etkilerini azalt-
mak, paralarının değer kaybını önlemek, 
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borsalarını korumak için milyarlarca dolar 
harcarken, biz milletimize, hazinemize, 
devletimize yük bindirmedik. Bugüne 
kadar enflasyonla milletimizin cebindeki 
parayı eritmedik. 1 Kuruş bile karşılıksız 
para basmadık. Bundan önceki dalgalan-
malarda da, bu krizde de, milletimize yük 
yüklemedik. Krizi öngördük, tedbirlerimi-
zi aldık, süreci başarıyla yönettik, yöneti-
yoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç 
kimse topluma endişe, korku, panik havası 
pompalamaya çalışmasın. Türkiye çok 
sağlam adımlarla, çok sağlıklı bir zeminde 
yolunda kararlılıkla ilerliyor, ilerleyecek. 

Bakın, burada bazı rakamları sizlerle pay-
laşmak istiyorum: Bu rakamları da, kriz 
tellallığı yapanlara ithaf ediyorum. Bu ra-
kamlar, devletin, TÜİK’in resmi rakamları. 
Ekonominin nereden nereye geldiği, mille-
timin alım gücünün ne yönde değiştiğini 
bu rakamlar çok net ortaya koyuyor. 2002 
yılında asgari ücretle ne alınabiliyordu, bu-
gün ne alınabiliyor? 2002 yılında bir asga-
ri ücret, 71 kilogram tavuk eti alabiliyordu; 
bugün 121 kilogram alabiliyor, artış oranı 
yüzde 70. 2002 yılında asgari ücretle 1.533 
adet yumurta alınabiliyordu, bugün 2.187 
tane alınabiliyor; artış oranı yüzde 42. O 
gün 161 litre süt alınabiliyordu, bugün 
268 litre; artış oranı yüzde 66. 83 kilogram 
kuru fasulye alınabiliyordu, bugün 107 
kilogram; artış oranı yüzde 29. 2002’de 
asgari ücret 135 kilogram toz şeker alabi-
liyordu, bugün 204 kilogram alabiliyor; 
artış oranı yüzde 51. 

Ücretleri enflasyona ezdirmedik, vatan-
daşın cebindeki parasını enflasyonla erit-

medik, sofradaki ekmeği küçültmedik. 
Tam tersine, ücretleri de, alım gücünü de, 
sofradaki ekmeği de büyüttük, büyütmeye 
devam ediyoruz. Bütün bunların görülme-
sinden vazgeçtik. Takdir beklemiyoruz, 
teşekkür de beklemiyoruz, milletimiz vakti 
zamanı gelince zaten takdirini, teşekkürü-
nü ifade edecektir. Ancak ne olur milletin 
huzurunu bozmayın, ne olur milletin mo-
ralini bozmayın. Bu yeter.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye’yi, eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet üzerine yeniden inşa edeceğiz dedik ve 
çok şükür bu sözümüzün, bu vaadimizin 
arkasında durduk, duruyoruz. Eğitime 
bütçeden en büyük payı ayırdık ve eğitim 
alt yapısını yeni baştan ele aldık. 2002 
yılında 7,5 milyar YTL olan Milli Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi’ni 2009 yılında 27,88 
milyar YTL’ye yükselttik ve böylece 2002 
yılına göre yüzde 274’lük artış sağladık. 
Yüksek öğretim bütçesi 2002 yılında 2,5 
milyar YTL iken 2009 yılında 8,8 milyar 
YTL’ye yükseltildi, bu şekilde 2002’ye göre 
yüzde 252’lik bir artış sağlandı. Biz geldik, 
Türkiye genelinde 362 bin derslik vardı, 
buna 6 yıl içinde 130 bin derslik ekledik. 
Sadece 40 ilimizde, toplam 76 üniversite 
vardı, söz verdik ve 54 yeni üniversite; 
230 yeni fakülte açtık. Bugün, 81 ilimizin 
tamamında üniversite var; üniversite sayı-
mız, 130’a çıktı. Altını çiziyorum, 5 bin 385 
yeni okul kütüphanesini Türkiye’ye, genç-
liğimize, eğitim sistemimize kazandırdık. 
2002 yılında, iktidara geldiğimizde, yükse-
köğrenim yurtlarında kapasite 188 bindi. 
Bunu 210 bine çıkardık. 6 yılda 88 yeni 
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yurt yaptık ve üniversite öğrencilerimizin 
kullanımına sunduk. Şimdi 54 tane daha 
yapıyoruz, bunları da en kısa zamanda 
eğitimin hizmetine sunacağız. Yine, 2002 
yılında, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 
1.441 yurt ve 319 bin kişilik kapasite vardı. 
Tam 557 tane yeni yurt yaptık, kapasiteyi 
402 bine çıkardık. 1.3 milyar YTL tutarın-
da tam 740 milyon kitap dağıttık. 2002’de 
451 bin öğrenci yükseköğretim kredisi 
kullanıyordu, bugün 763 bin. 2002 yılında 
yükseköğrenim bursu 45 YTL idi, bugün 
160 YTL, 2009 başından itibaren 180 YTL. 
Artış oranı yüzde 300. 2007 sonu itibarıyla 
okullarımıza 621 bin bilgisayar gönderdik, 
yıl sonu itibarıyla bu rakam 727 bine ula-
şacak. Şartlı nakit transferi yoluyla ilköğ-
retime devam eden erkek öğrencilere aylık 
20, kız öğrencilere 25 YTL; ortaöğretime 
devam eden erkek öğrencilere aylık 35, 
kız öğrencilere 45 YTL yardım sağlıyoruz. 
2008 yılının ilk 10 ayında toplam 240,3 
milyon YTL’yi bu amaçla kullandık.

Sağlıkta, 389’u hastane ve ek binası olmak 
üzere 1200 tesisi hizmete açtık. 7.5 milyar 
YTL’lik sağlık yatırımı gerçekleştirdik. 
Geçmiş hükümetlerin kamu hastanele-
rinde hizmete soktuğu, odasında banyo 
ve tuvalet bulunan hasta yatağı sayısı 10 
bin 100 iken 6 yılda bu sayıyı 24 bin 500’e 
yükselttik. 869 olan yoğun bakım sayısını 
6 bin 558’e çıkardık. 2003-2008 dönemin-
de, 111 bin sağlık personeli istihdam ettik. 
SSK’lı ve yeşil kartlı vatandaşlarımızın 
ilaçlarını serbest eczanelerden alabilme-
lerini sağladık. Genel Sağlık Sigortası ile, 
her doğan çocuğumuzu sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına aldık. 18 yaşına kadar her 

Türk vatandaşı artık sağlık sigortasından 
yararlanabiliyor.

Adalette, 2003 yılından itibaren büyük 
bir gayretle, toplam 111 adalet sarayını 
tamamladık. Başta İstanbul olmak üzere 
59 Adalet Sarayı’yla ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. Göreve geldiğimiz tarihten bu 
yana yargının modernizasyonu, yargıya 
erişim, özlük hakları, her türlü araç-gereç 
ihtiyaçlarının karşılanması dahil, yapılan 
hizmetler hiçbir dönemle kıyaslanamaya-
cak kadar gelişme kaydetti.

Emniyet ve güvenlik alanında dönemi-
mizde büyük bir ilerleme kaydedildi. Adi 
suçlarla, organize suçlarla, çete ve mafyay-
la mücadele ettik, etmeye de devam edi-
yoruz. Son 6 yılda Emniyet Teşkilatı’nda 
toplam 51 bin 358 kişi Polis Memuru ola-
rak göreve başladı. Emniyet Teşkilatı’nda, 
2003 yılında yüzde 21 olan yüksekokul 
ve üniversite mezunu polis oranını bugün 
yüzde 75 seviyelerine yükselttik. Her yıl, 
ortalama 105 bin polisimiz hizmet içi eği-
timden geçiriliyor. En düşük ücret alan 
polis memuru maaşı 2002 sonunda 665 
YTL iken, bugün 1.767 YTL ‘ye ulaştı. Artış 
miktarı %167. MOBESE sistemini 13 ilde 
tamamladık. 34 ilde ise faaliyete geçirmek 
üzereyiz. Ayrıca, diğer bütün illerimize 
ödenek gönderdik ve ihale çalışmalarını 
sürdürüyoruz.

Toplu Konut’ta 336 bin rakamına ulaştık, 
230 bin kaliteli, depreme dayanıklı, sağlıklı 
konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu, 
100 bin nüfuslu 15 şehir anlamına geliyor. 
Vatandaşımız 10 yıl boyunca kooperatifle-
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re taksit ödüyor, 10 yıl sonra evine ya ka-
vuşabiliyor ya da umudunu kesiyordu. Bu-
gün ise 10 yıl vadeyle, kira öder gibi konut 
sahibi olmak mümkün hale geldi. Şimdi, 
dar gelirli vatandaşım, ayda 100 YTL’den 
başlayan taksitlerle, 20 yıl vadeli, 45 metre-
karelik konut sahibi olabilecek. Bu amaçla 
10 bin konutun çalışmalarını başlattık. 

Ulaşımda 2003’e kadar 6 bin 101 kilomet-
re bölünmüş yol mevcut iken; 2003-2008 
yılları arasında 338 kilometresi otoyol 
olmak üzere toplam 9 bin 227 kilometre 
bölünmüş yol yaptık. Ankara ve İstanbul’u 
hızlı tren ile birbirine bağlıyoruz. Ankara-
Eskişehir hattı tamamlandı, deneme sü-
rüşleri başladı ve yakında hızlı tren sefer-
lerine başlıyoruz. Ankara-Konya hızlı tren 
projesini başlattık, projenin tamamlanma-
sıyla Ankara-Konya arası seyahat süresi 1 
saat 10 dakika olacak. Sadece ülkemizin 
değil, dünyanın da önemli projelerinden 
biri olan Marmaray projesini hayata geçi-
riyoruz. İstanbul için asırlık bir rüyanın 
gerçekleşmesi olan Marmaray projesi, 
kentin bugün en önemli sorunu olan trafik 
sorununa çözüm getirecek. Marmaray, sa-
dece İstanbul’un iki yakasını değil, kıtaları, 
dünya şehirlerini birbirine bağlayacak. 
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında 
doğrudan demiryolu hattı tesisi amacıyla 
planlanan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryo-
lu inşaatının yapımına başladık.

Tarımda 2002 yılında 1 milyar 868 milyon 
YTL olan destekleme ödemesini, 3 kattan 
fazla bir oranda artırarak 2008 yılında 5,9 
milyar YTL’ye yükselttik. Bu yılsonu itiba-
riyle, Hükümetimiz döneminde çiftçileri-

mize toplam 26,8 milyar YTL destekleme 
ödemesini tamamlamış olacağız. 2007 
yılında 565 bin ve 2008 yılında 500 bin 
çiftçi olmak üzere yaklaşık 1 milyon çift-
çiye toplam 700 milyon YTL kuraklık des-
teği verdik. 2002 yılında 550 bin çiftçiye 
529 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 
2008 yılında, Ziraat Bankamız aracılığıyla, 
yaklaşık 1 milyon çiftçiye 7 milyar 303 mil-
yon YTL kredi kullandırdık. Bakınız, 2002 
yılında Türkiye’de satılan toplam traktör 
sayısı sadece 8 bin 100. 2006’da bu rakam 
42 bin’e ulaştı. 2007’de 35 bin oldu. Bu yıl, 
küresel finans krizine rağmen, yılın ilk 11 
ayında ulaştığımız rakam, 23 bin 631. Türk 
tarımının bittiğini, tükendiğini iddia eden-
ler acaba bu rakamları nasıl yorumlaya-
caklar. Traktörünü satmak zorunda kalan, 
tarlasını hacze kaptıran çiftçimiz bugün 
ekiyor, biçiyor, üretiyor ve Türkiye’nin 
kalkınmasına emeğiyle en büyük katkıyı 
sağlıyor. Hayvancılığı geliştirmek nokta-
sında da tarihi adımlar attık. 2002 yılında 
83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri 
2008’de tam 16 kat artarak 1 milyar 360 
milyon YTL’ye ulaştı. Hayvancılık destek-
lerinin toplam destekler içindeki payını 
yüzde 4’lerden yüzde 24’e çıkardık. 2002 
süt üretimimiz 8,4 milyon ton idi, 2007 
sonunda 12,3 milyon ton oldu.

DSİ’nin çalışmaları kapsamında, 132’si 
baraj ve gölet, 96’sı da sulama olmak üze-
re 228 tesisi hizmete açtık. Enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak amacıyla dev ulusal 
ve uluslararası projeleri başlattık. Son altı 
yılda elektrik enerjisi tüketimi yüzde 55 
artış gösterdi ve bu artışı karşıladık. 17 
adet baraj ve hidroelektrik santral proje-
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sinin işlemleri devam ediyor. 2002’de 4 
bin 500 kilometre olan doğalgaz dağıtım 
hatlarının uzunluğu 2008 yılında 11 bin 
kilometreyi aştı. 2002’de 9 şehirde do-
ğalgaz kullanımı vardı, bugün 63 ilimize 
doğalgazı ulaştırdık. Yenilenebilir Enerji 
Yasası’nı, Türkiye’nin rüzgar, jeotermal ve 
güneş haritalarını çıkararak yatırımcıların 
hizmetine sunduk. Bu yasayla daha önce 
boşa akan sular hidroelektrik enerjisine, 
boşa esen rüzgarlar da rüzgar enerjisine 
dönüştürüldü. Nükleer santral yapımı 
projesi, ülkemizin uzun dönemde nükleer 
teknolojide kendi kendisine yeterli hale 
gelmesi hedefi çerçevesinde yürütülüyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Savunma sanayimizin toplam cirosu 2007 
yılında ilk kez olarak 2 milyar doları aştı, 
ihracatı ise 420 milyon dolara ulaştı. Türk 
Silahlı Kuvvetleri modernizasyon ihtiyaç-
larının milli sanayimiz eliyle karşılanma 
oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 
50’ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. 
Bu seviye 2003 yılına göre iki misli bir ar-
tışı ifade ediyor. Savunma sektörümüzün 
ihracat rakamını önümüzdeki dönemde, 
1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
2003-2008 arasında çok önemli projelerin 
altına imza attık. Türk şirketlerin iş payı-
nın 1,2 milyar dolar olduğu ATAK projesi 
bunlardan biri. Bu proje kapsamında, 
helikopterin görev bilgisayarı, yazılımları 
ve tasarımını tamamen özgün şekilde ger-
çekleştiriyoruz. Bir diğer proje ise ALTAY 
projesi. Başlatılan bu projeyle de, fikrî, 
mülkiyet ve ihracat haklarına tümüyle 
ülkemizin sahip olacağı ilk milli tasa-

rım tank prototipini gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’nin ilk milli tasarım savaş gemisi, 
MİLGEM projesini başlattık, başarıyla da 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda üretilen ve bir 
ilk niteliği taşıyan Heybeliada Gemisi’ni, 
Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü olan 
27 Eylül 2008 tarihinde denize indirdik. 
Şunu gururla ifade edebilirim ki, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz, hükümetimizin 
yaptığı yatırımlar neticesinde her geçen 
gün çok daha güçlü, hareket kabiliyeti çok 
daha yüksek bir ordu konumuna ulaşıyor. 
Özellikle havacılık alanında Türk sanayisi 
bugün dünyanın önde gelen şirketleri ile 
işbirliği yapabilecek bir kabiliyete ve sevi-
yeye geldi. Uluslararası fuarlarda Türk sa-
vunma sanayii şirketleri kendi tasarımları 
olan ileri teknoloji savunma sistemleri ile 
dikkat çekmeye başladı.

Esnaf ve sanatkarımızı, ekonomik ve ticari 
aktörler olmanın ötesinde sosyal yapımı-
zın temel unsurları olarak gördük, görüyo-
ruz. 2000 ve 2001 krizlerinde çok büyük 
yara alan esnaf ve sanatkârımızın şartla-
rını iyileştirmek için önemli girişimlerde 
bulunduk. 2002 yılında yüzde 59 seviye-
lerinde olan kredi faiz oranlarını yüzde 
14,3’e kadar düşürdük. 2002 yılında 153 
milyon YTL kredi verilmiş iken, bu miktar 
2008 Kasım ayı sonu itibarıyla 3,1 milyar 
YTL’ye ulaştı.

Değerli milletvekilleri…

Bakınız, iktidara gelirken bir şey söyledik: 
3 Y ile, yani Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasak-
larla tam bir kararlılık, tam bir cesaretle 
mücadele edeceğiz dedik. Yoksulluk bu ül-
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kenin, bu milletin kaderi değildir, olamaz 
dedik. Bir yandan yoksulluğu oluşturan 
nedenlerle mücadele ettik, bir yandan da 
doğrudan yoksullarımıza yardım götür-
dük. Türkiye İstatistik Kurumu 2007 Yok-
sulluk Çalışması’nı geçen hafta yayınladı. 
2002 yılında, gıda yoksulluğu içinde bu-
lunan, yani açlık sınırı altındaki fertlerin 
toplam nüfusa oranı yüzde 1,35 düzeyinde 
idi. 2007 sonunda bu oranı yüzde 0,54’e 
kadar çektik. Kişi başı günlük 1 doların 
altında gıda harcaması yapan fert oranı 
yüzde 0,20 idi, bu da bugün yüzde sıfır 
düzeyine indi. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 
aracılığıyla, 2003 yılı başından 2008 yılı 
Ekim ayına kadar toplam 4 milyar 968 
milyon YTL’yi, yani 5 milyar YTL’yi yoksul-
larımız, özürlülerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz 
için harcadık. Sadece 2008 yılı içinde 1 
milyon 750 bin ton kömürü hak sahipleri-
ne dağıttık. 2 milyon aile bu yardımlardan 
yararlandı. 6 yılda 7,5 milyon ton kömür bu 
şekilde yuvaların ısınması için kullanıldı.

Özürlü vatandaşlarımıza yönelik evde 
bakım hizmeti kapsamında her ay asgari 
ücret tutarında ödeme yapmaya başladık. 
Halen ödeme yapılan kişi sayısı 110 bine 
ulaştı. 2009 yılında 200 bin aileye ulaş-
mayı hedefliyoruz. Sosyal güvencesi olsun 
olmasın ilk defa özel eğitim ve rehabilitas-
yon merkezlerine devam eden tüm özür-
lülerin özel eğitim giderleri karşılanmaya 
başlandı. Özürlülerin eğitimi için özürlü 
başına aylık 406 TL ödeme yaptık, 2002’de 
özürlü olup da eğitim gören kişi sayısı 33 
bin iken bu rakam bugün 200 bine ulaştı. 

2007-2008 eğitim öğretim yılında 24 bin 
104 özürlü öğrencimizin okullara ücretsiz 
erişimini sağladık. İlk kez, 18 yaşından kü-
çük özürlü çocuğu olan muhtaç ailelere ve 
her ikisi de özürlü olan çiftlerin her birine 
özürleri oranında maaş bağladık. 67 YTL 
olan özürlü aylığını, özür derecesi yüzde 
40-69 olan özürlüler için 2008 yılında 
aylık 174 YTL’ye; özür derecesi yüzde 70 
ve üstü olan ağır özürlüler için aylık 261 
YTL’ye çıkardık.

Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dedik, 
yetimin hakkını yedirmeyeceğiz, ülkenin 
kaynaklarını, ülkenin geleceğini hortum-
layanlarla savaşacağız dedik. Çok şükür 
bu dönemde tek bir banka bile batmadı. 
Batırılan bankalardan milletimizin hak-
kını tahsil ettik, ediyoruz. Bakınız, 1997 
yılından, 2002 sonuna kadar, tam 21 ban-
ka Fon’a devredildi. Bu bankaların devleti-
mize, hazinemize, yani milletimize bedeli, 
faiziyle birlikte 65 milyar dolar oldu. Bu 
bedelin peşine düştük, milletimiz adına ta-
kipçisi olduk ve tahsil ettik, ediyoruz. Şef-
faflık sıralamasında Türkiye, 2002 yılında 
102 ülke arasında 64’üncü, 2003’de 180 
ülke arasında 77’inci sıradaydı. Yolsuzluğa 
yönelik kararlı duruşumuz ve yaptığımız 
reformlar sayesinde 2008’deki şeffaflık sı-
ralamasında Türkiye 58’inci sıraya yüksel-
di. Yani 19 sıra birden ilerleyerek, önemli 
bir aşama kaydettik. Yolsuzluğa karışan, 
bulaşan her kim olursa olsun, adli makam-
lara teslim ettik, üzerine kararlılıkla gittik. 
“Yolsuzluk Suçları” ile mücadele çerçeve-
sinde, 2008 yılı içerisinde ülke genelinde 
geniş kapsamlı 63 adet planlı operasyon 
gerçekleştirildi. 



153

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Herkes şunu çok iyi bilmeli; bizim kitabı-
mızda yolsuzluğa yer yoktur, bizim ara-
mızda yolsuzluğa bulaşan yer bulamaz. 
Hükümetimiz yolsuzlukla mücadele konu-
sunda kararlı tutumunu sürdürmeye de-
vam etmektedir. Bu konuda hiç bir ayırım 
yapmaksızın her türlü yolsuzluk olayının 
üzerine gidiyoruz ve gerekli yasal işlem-
ler yapıyoruz. 2004–2008 yılları arasında 
belediyeler hakkında yapılan şikâyetlerin 
tümü değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, 
2.671 adet soruşturma yapılmış ve suç un-
suru tespit edilenler ilgili yargı mercilerine 
intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan, görev-
leri ile ilgili olarak haklarında soruşturma 
veya kovuşturma açılan mahalli idarelerin 
seçilmiş organlarının ve üyelerinin, görev-
den uzaklaştırmasına ilişkin yetki, yolsuz-
lukla mücadele hususunda teredütsüz uy-
gulanmaktadır. Bu kapsamda, 18 belediye 
başkanı ve 18 belediye meclis üyesi görev-
den uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaş-
tırılan belediye başkanlarından 6 tanesi 
AK Parti’li 3 tanesi MHP’li, 3 tanesi CHP’li, 
2 tanesi ANAP’lı, 2 tanesi DTP’li, 1 tanesi 
DYP’li ve 1 tanesi de DSP’lidir. Görüldüğü 
gibi hükümetimiz yolsuzluk yapanın par-
tisine bakmaksızın tereddütsüz işlem yap-
maktadır ve yapmaya da devam edecektir. 

Yasaklara tahammülümüz yok dedik, 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin güven-
celeri artırdık. Düşünce ve ifade özgür-
lüğünün alanını genişlettik. Kadın erkek 
eşitliğini etkin şekilde sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yaptık. Ceza infaz sistemini 
etkin hale getirdik. Yıllardır yenilenmesi 
gereği vurgulanan ve temel kanunlardan 
olan Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi 

Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun gibi birçok kanun 
evrensel hukuk ilkeleri gözetilerek Hükü-
metlerimiz döneminde yenilendi. Bu ça-
lışmalarda bireyin hak ve özgürlüklerinin 
korunması ile toplum düzeni ve güvenliği-
nin sağlanması arasındaki hassas dengeyi 
özenle gözettik. İşkenceyle mücadelede 
sıfır tolerans yaklaşımını benimsedik, bu 
yaklaşıma aykırı davrananlara hiçbir taviz, 
hiçbir ayrıcalık göstermedik, göstermiyo-
ruz. İşkence ve kötü muamele iddialarıyla 
ilgili olarak, 2003 yılından bu yana toplam 
272 mülkiye müfettişi görevlendirildi ve 
yapılan tespitler doğrultusunda idari ve 
cezai işlem tesis edildi. Gösterdiğimiz bu 
hassasiyet sonucu, vatandaşların, işkence 
ve kötü muamele suçu nedeniyle şikayetle-
rinde ciddi azalmalar oldu. Örneğin: 2003 
yılında kamu görevlileri aleyhine açılan 
dava sayısı 205 iken, 2007 yılında 56’ya, 
2008 yılının ilk altı ayında 13’e düştü. 

Değerli milletvekilleri…

Bu rakamları, bunun gibi yüzlerce, binler-
ce hizmeti, eseri hiçbir hükümet dönemiy-
le karşılaştırma gereğini duymuyorum, 
zira bu eserler kıyas bile kabul etmiyorlar. 
Bu tür bir atılımı, bu tür bir seferberliği, bu 
tür bir kalkınma hızını tarihimizin hiçbir 
döneminde göremezsiniz. İçi boş nutuklar 
atmıyoruz, söz üretmiyoruz, vaad üretmi-
yoruz, ulaşılamayacak hedeflerle pembe 
tablolar çizmiyoruz. Plan üretiyoruz, proje 
üretiyoruz, iş üretiyoruz, Türkiye genelin-
de eser üretiyoruz. Hakkari’ye gidin, orada 
eserlerimizi görün. Tunceli’ye gidin eser-
lerimizi görün. Antalya’ya, Osmaniye’ye 



Recep Tayyip ERDOĞAN

154

gidin eserlerimizi görün. Ankara’da, 
İstanbul’da, Edirne’de, İzmir’de eserlerimi-
zi görün.

Bunlarla da kalmadık, kalmıyoruz. Ben, 
ülke ülke dolaşırken, “Turistik gezi ya-
pıyor” diyerek eleştirenler oldu. Bizim 
uluslararası temaslarımızı turistik geziye, 
harcıraha kadar indirgeyenler oldu. Ken-
dilerinin dış politikadan, uluslararası iliş-
kilerden, diplomasiden anladıkları, bun-
lardan ibaret olabilir. Ben gittim, oralarda 
yaşayan vatandaşlarımın, soydaşlarımın 
haklarını aradım. Tır şoförlerimizin transit 
vizeleriyle, gümrük vergileriyle, navlunla-
rıyla bizzat ilgilendim. İşverenlerimizin, 
yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin kü-
çük ya da büyük tüm sorunlarını o ülkele-
rin yetkilileri nezdinde çözmek için gayret 
gösterdim. Oralara mal satabilmek için, 
oralarda pazarlar bulabilmek için koştur-
dum. Türkiye’nin imkânlarını, potansiyeli-
ni, yatırım ortamını anlatabilmek için gece 
gündüz çabaladım.

Hiç kimse kusura bakmasın… Türkiye 
Avrupa Birliği ile müzakere aşamasına 
geldiyse, bu kendi kendine olmadı. Türkiye 
2009-2010 döneminde Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olduysa, 
bu kendi kendine olmadı. Türkiye bugün 
130 milyar dolar ihracat yapabiliyorsa, 
22 milyar dolar uluslararası yatırım çe-
kebiliyorsa, bu kendi kendine olmadı. 
Türkiye bugün dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi konumuna yükselmişse, bu 
kendi kendine olmadı. Bütün bunlar, bu 
hükümetin kararlılığıyla oldu, azmiyle 
oldu, samimiyetiyle, cesaretiyle, milletten 

aldığı yetkiyle, milletten aldığı güçle oldu. 
Şu 6 yıla sığdırdıklarımızla, Türkiye’de de-
mokrasinin, ekonominin, dış politikanın, 
iç politikanın, siyasetin çıtasını çok çok 
yükseklere taşıdık. 

Bu millet artık kimin iş ürettiğini, kimin 
de Ankara’da takılıp kalıp engel ürettiği-
ni çok net olarak görüyor. Siyaset gemisi 
artık öyle kavgayla, gerilimle, sataşarak, 
söz atarak, çamur sıçratarak, karalayarak 
yürümüyor. Millet proje görmek istiyor, 
plan görmek istiyor, hedef görmek istiyor, 
hedeflere ulaşacak kararlılık görmek isti-
yor. Artık muhalefet anlayışının da değiş-
mesi, çağın gereklerine uygun hale gelmesi 
gerekiyor. Artık karalama, suçlama, engel 
olma, sorun çıkarma, kriz tellallığı yapma, 
dünyanın hiçbir yerinde demokratik bir 
muhalefet olarak kabul görmüyor. Yapıcı 
eleştiri getiren, çözüm öneren, projelerle 
konuşan, yapıcı, katkı sağlayıcı, uzlaşmacı 
bir muhalefet anlayışı hakim oluyor. Artık 
demokrasinin standardı, sadece iktidarın 
kalitesiyle ölçülmüyor, aynı zamanda mu-
halefetin de kalitesiyle ölçülüyor. Artık 
vatandaşlarımız Türkiye gerçeklerinden 
kopuk, milletin gerçeklerinden kopuk, 
dünya gerçeklerinden kopuk bir siyaset de, 
muhalefet de görmek istemiyor. 

Halkımız, artık toplumu geren, bölen, ku-
tuplaştıran bir anlayış istemiyor. Sorunun 
değil, çözümün bir parçası olan siyasetçi 
istiyor. Yıllar boyunca itilen, ötelenen, 
ikinci sınıf muamelesi gören, yok sayılan 
kitleler artık “ben de varım ve buradayım” 
diyor. 70 milyonun tamamına, bütün 
kesimlere eşit, adil ve samimiyet hissiyle 
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bakmayanın bu millet nezdinde yeri ve 
hükmü yoktur. 3 Kasım 2002’nin anlattığı 
budur, 28 Mart 2004’ün anlattığı budur, 
22 Temmuz 2007’nin anlattığı budur ve 
dikkat ediniz, 29 Mart 2009’un anlatacağı 
da işte bu olacaktır. Yıllar boyunca milleti 
siyasetlerinin peşine takıp götürenlerin, 
bugün artık siyasetin milletin peşine takıl-
dığını, siyasetin sadece ve sadece millete 
hizmet için yapılacağını görmeleri gerekir. 
70 milyonun tamamına, 780 bin kilometre 
karenin bütününe aynı gözle bakamayan-
ların, aynı sözle konuşamayanların bunu 
artık görmesi gerekir. Türkiye’nin birliğini, 
bütünlüğünü, dayanışmasını, kardeşliğini 
hedef alanların bunu artık görmeleri ge-
rekir.

Bugün Türk siyasetinin öncelikli görevi 
toplumun tamamını kucaklayacak, herke-
se gönlünü, zihnini, kapısını açan kuşatıcı 
bir anlayış içine girmesidir. 22 Temmuz’da 
81 ilin 80’inde milletvekili çıkarabilen 
AK Parti, işte bu anlayışın temsilcisidir. 
Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde, 
her ilçesinde göğsünü gere gere siyaset ya-
pabilen, halkın içine karışabilen AK Parti, 
işte bu yaklaşımın takipçisidir. Türkiye 
partisi olamayanlar, tüm Türkiye’yi aynı 
sevdayla kucaklayamayanlar, 70 milyon 
vatandaşın tüm sorunlarını aynı derecede 
kendi sorunu göremeyenler, bu yaklaşı-
mın temsilcisi olamazlar. Terörden medet 
umanların, terör yandaşlarının, teröre 
kol kanat gerenlerin bunu artık görmesi 
gerekir. Zümre siyasetinin, etnik, dini, 
mezhebi kökenlerin peşine takılıp giden 
siyasetin, ayrılıkçı siyasetin Türkiye’ye fay-
da değil zarar getirdiğini görmeyenlerin 

aziz milletimizin nezdinde itibarı yoktur, 
olmamıştır, olmayacaktır. Tarihimizin 
her döneminde, bu topraklar, kardeşliği, 
dayanışmayı, paylaşmayı yücelttiği ölçüde 
huzur, güven ve refah içinde olmuştur. Bu 
hassasiyetlerin zedelendiği dönemler ise 
kaybettiğimiz dönemler olmuş ve ne yazık-
tır ki kaybeden de her zaman bu ülkenin 
insanları olmuştur.

Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum: Bu ülkenin, bu milletin kaybetmeye 
tahammülü de yoktur, hakkı da yoktur, 
rızası da yoktur. Siyaseti bir savaş, siyasi 
rakiplerini düşman gibi görenler, tehditle, 
şiddetle halkı etki altına almak isteyenler, 
demokratik bir yaklaşımın temsilcisi ola-
mazlar. Kendisine oy vermeyenlerin etnik, 
dini, mezhebi kimliğini tartışmaya açanlar, 
yok sayanlar demokratik bir düşüncenin 
temsilcisi olamazlar. Türkiye, şu son 6 
yıllık süreçte, birlik ruhuyla, dayanışma 
ruhuyla, paylaşma hissiyatıyla çok tarihi 
bir atılım fırsatını yakalamış durumdadır. 
Bu sürecin sabote edilmesine, demokra-
sinin demokrasi dışı eğilimlerin baskısı 
altında kalmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin ertelenmiş tüm sorunları-
nın üzerine kararlılıkla gittik, gidiyoruz. 
Türkiye’yi bütün şehirleriyle, bütün böl-
geleriyle kalkındırmanın mücadelesini 
veriyoruz.

Bizim, terörle mücadeledeki çıkış nokta-
mız da işte budur. Van’ın İzmir’den fırsat-
lar bakımından farkı olamaz. Diyarbakır’ın 
İstanbul’dan farkı  olamaz.  Ağrı ’nın 
Tekirdağ’dan imkânlar noktasında farkı 
olamaz. Her ilimizi, kendi potansiyeliyle, 
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kendi zenginliğiyle, kendi değerleriyle aya-
ğa kaldırmak teröre en büyük darbeyi vu-
racaktır, dikkat ediniz, vurmaktadır da…

Şu son 6 yıl içinde, Doğu ve Güneydoğu 
illerimize, GAP Eylem Planı, Kamu Yatı-
rımları ve KÖYDES olmak üzere toplam 
11,6 milyar YTL tutarında yatırım yaptık. 
51 bin 687 konutun inşasına başladık, 33 
bin tanesini tamamladık ve teslim ettik. 
62 bin konutun proje çalışması da devam 
ediyor. Bölgede bir yandan yoksulluğu 
oluşturan nedenlerin üzerine gittik, bir 
yandan da doğrudan sosyal yardımlarla 
bölge insanımızı destekledik. Toplam 
1,88 milyar YTL’yi yoksullarımıza destek 
olarak verdik. Cumhuriyet tarihimizin ve 
dünyanın en büyük projeleri arasında yer 
alan Güney Doğu Anadolu Projesi’ni, Doğu 
Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesi ile 
birlikte yeniden ele aldık ve yeni bir eylem 
planını açıkladık. Başta GAP olmak üze-
re bu büyük bölgesel projelerimizi 2012 
yılı sonuna kadar tamamlıyoruz. GAP 
Eylem Planı kapsamında yer alan eylem-
leri yürüterek hedeflere ulaşabilmek için 
2008-2012 döneminde 14,5 milyar YTL 
ek finansman sağlanmasını öngörüyoruz. 
Söz konusu finansmanın ilk dilimi ola-
rak 1 milyar YTL tutarındaki ek ödenek 
Temmuz 2008 itibarıyla ilgili kurumlara 
aktarıldı. GAP’ta yer alan 1 milyon 820 bin 
hektarlık nihai sulama hedefinin 2012 yılı 
sonuna kadar 1 milyon 60 bin hektarlık 
kısmının tamamlanması planlandı. Bu 
süre içinde 800 bin hektara yakın bir tarım 
alanı sulamaya açılmış olacak. Köye Dönüş 
Ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında 151 
bin vatandaşımızın köylerine dönmesini 

sağladık. Terörden zarar görenlerin zara-
rını tazmin amacıyla bugüne kadar 739 
milyon 159 bin YTL tazminat ödedik. 2009 
için de 300 milyon YTL ödenek ayırdık.

TRT yeni bir kanalla Kürtçe yayına Ocak 
ayında başlıyor. Bunun da çok önemli 
bir açılım olduğunu hatırlatmak isterim. 
Hükümet olarak kimseyi dışlamadık, kim-
seyi yok saymadık, hiçbir vatandaşımızın 
temel hak ve özgürlüklerine ulaşmasını 
bir lüks olarak, bir tehdit olarak görmedik. 
Çatışmacı ve dışlayıcı bir kimlik siyaseti 
de yapmadık, kimlikleri yok sayan da-
yatmacı bir anlayışın içinde de olmadık. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kim-
liğinde her türlü farklılığı zenginlik olarak 
gördük, her bir vatandaşımızın hak ve 
özgürlüğünü kutsal bildik. Vatandaşlık hu-
kukunu da, kardeşlik hukukunu da azami 
ölçüde gözettik, adaletle hareket ettik. İşte 
son dönemde terörü ve onun yandaşlarını 
rahatsız eden de bu olmuştur. Bölgenin 
kalkınmasından, refaha, huzura, istikrar 
ve güven ortamına kavuşmasından rahat-
sız oluyorlar. Bölgeye yapılan yollardan, 
köprülerden, hizmetlerden rahatsız olu-
yorlar. Ayaklarının altındaki istismar ze-
minlerinin kaydığını fark ediyorlar, onun 
için rahatsız oluyorlar. Dağılma noktasına 
geldikleri için şiddeti artırmanın, şehirleri 
çöpe ve pisliğe mahkum etmenin, yağmala-
manın, çocukları istismar etmenin gayreti 
içine giriyorlar. 

Biz isterdik ki, muhalefet partileri bunu 
görsün, medya bunu görsün, sivil toplum 
bunu görsün ve yanlış yollara sapanlara 
fırsat vermesin. Ancak ne yazık ki, partiler 
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üstü, siyaset üstü böyle bir milli konu bile 
siyasi istismar aracı haline getirildi. Bakın 
benim Hakkari’de, Van’da, İstanbul’da par-
ti merkezlerime saldırılar oldu. Diyarbakır 
başta olmak üzere bir çok ilde parti binala-
rım taşlandı. Bu ve benzeri üzücü olaylar 
meydana geldiğinde, ben defalarca liderle-
ri aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. 
Ben çok isterdim, parti liderleri arasın, 
bir geçmiş olsun desin, desteklerini ifade 
etsin… Ancak olmadı… Bize milletimizin 
desteği, milletimizin hayır duası yetiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Kısaca Türkiye ekonomisinin genel du-
rumu hakkında da yüce heyetinize bilgi 
vermek istiyorum. Bilindiği gibi Türkiye 
ekonomisi son 6 yıldır istikrarlı ve sürdü-
rülebilir bir büyüme sürecini yaşıyor. Eko-
nomimiz, son 27 çeyrektir sürekli büyüme 
kaydediyor ve buna da ülke tarihinde ilk 
kez şahit oluyoruz. 230 milyar dolardan 
devraldığımız gayri safi yurtiçi hasılayı 
yaklaşık 3 kat artırdık ve 2007 sonunda 
657 milyar dolara yükselttik. Krizin etki-
lerini artırdığı bir ortamda bile büyümeye 
devam ediyoruz. Bu yıl sonunda 750 mil-
yar doları yakalayabileceğimizi şimdiden 
görebiliyoruz. GSYH içinde sabit sermaye 
yatırımlarının payı 2002 yılında yüzde 
17,1 iken 2007 yılında yüzde 22’ye kadar 
yükseldi. 2002 yılında 58,6 milyar YTL 
seviyesinde olan toplam yatırımlar, 2007 
sonunda 184,1 milyar YTL’ye ulaştı. 

Şu rakamlara da özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum: 2002 yılında Türkiye’de 
satılan toplam otomobil sayısı 91 bin adet 

idi. 2007 yılında ise toplam 357 bin adet 
otomobil satıldı. Şurası çok önemli: Geçen 
yıl, Ocak-Ekim döneminde 256 bin otomo-
bil satılmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise 
263 bin rakamına ulaşmış durumdayız. 
Başta bankacılık sektörü olmak üzere mali 
sektörü güçlendirecek reformlar yaptık, 
kamu borç yapısında ve seviyesinde önem-
li iyileşmeler sağladık. Kararlılıkla uygu-
ladığımız dalgalı kur politikası sayesinde 
ekonomimizi harici şoklara karşı dayanıklı 
bir yapıya kavuşturduk. Bir başka önemli 
gösterge Merkez Bankamız’ın rezervleri… 
2002 sonunda 27 milyar dolardan aldığı-
mız Merkez Bankası rezervini, bugün 71 
milyar dolara ulaştırdık.

İktidara geldiğimiz günden beri ekonomik 
politikalarımızın temelini maliye politika-
larımız oluşturdu. Bütçe önceliklerimizi 
yeniden belirledik, sosyal amaçlı harca-
malarımızı verimli alanlara yönlendirdik, 
sağladığımız tasarrufları yatırımlara ve 
özel kesimin dinamizmini artıracak alan-
lara yönelttik. Yolsuzlukların, hortumların 
üzerine kararlılıkla gittik, Türkiye’nin kay-
naklarını, bizden önce yapıldığı gibi belli 
kesimlere değil, topyekün ülkemize kazan-
dırdık. 2002 yılında iktidara geldiğimizde 
bütçe açığının GSYH’ya oranı yüzde 11,5 
idi. 2007 itibariyle bütçe açığının GSYH’ya 
oranını yüzde 1,6’ya indirdik. Bu oranı 
2008 yılı sonunda yüzde 1,4’e düşürme-
yi hedefliyoruz. 2008 yılının Ocak-Ekim 
dönemi bütçe uygulama sonuçlarında 
görülen olumlu performans bu hedefimi-
zi de gerçekleştireceğimizin çok açık bir 
göstergesi. Küresel ölçekte bir kriz yaşıyo-
ruz. Enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada 
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dalgalanıyor. Bütçeden kamu personeline, 
sosyal kesimlere, çiftçilere, mahalli idare-
lere ve yatırımlara yılın başlangıcında be-
lirlenenden daha fazla kaynak aktarıyoruz. 
Tüm bunlara rağmen, bütçe açığı hedefi-
mizi de tutturuyoruz. 2005, 2006 ve 2007 
yıllarında bütçe açığı bakımından Maast-
richt Kriteri’ni karşıladık. 2008 yılında ve 
2009-2011 bütçe döneminde de bu kriteri 
karşılamaya devam ediyoruz.

Bir başka önemli konu, kamu tasarruf-
larında sağladığımız iyileşme… 1990’lı 
yıllardan beri kamu, gelirinden daha faz-
lasını tüketiyordu. Her ay sonunda, her yıl 
sonunda bütçe açık veriyor ve bu açıklar 
da borçlarla kapatılmaya çalışılıyordu. 
Türkiye insafsız bir borç sarmalının içine 
sürüklenmiş durumdaydı. 2003 yılından 
itibaren kamu kesimi borçlanma gereği 
ortadan kalktı, hatta 2005 ve 2006 yıl-
larında fazla verdi. Dikkat ediniz, 2002 
yılında kamu kesimi borçlanma gereğinin 
GSYH’ya oranı yüzde 10 seviyesinde idi. 
2007 yılında ise kamu kesimi borçlanma 
gereğinin GSYH’ya oranı sadece binde 1 
seviyesinde kaldı. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, şu borç ko-
nusunu bir kez daha gerçek rakamlarla, 
doğru rakamlarla açıklığa kavuşturmak 
istiyorum: Borçlanma, bugün dünya üze-
rindeki hemen her ülke için son derece 
doğal bir finans bulma yöntemidir. Dünya 
üzerindeki hemen her ülke, kendi iç piya-
salarından ya da uluslararası piyasalardan 
borç alır. Burada önemli olan şudur: Ne ka-
dar faiz ödeyerek borç bulabiliyorsunuz? 
Ne kadar vadeyle borç alabiliyorsunuz? 

Borç stokunuz gayri safi yurtiçi hasılanızın 
ne kadarını oluşturuyor? Yani borcu çevi-
rebiliyor musunuz?

Dikkatinizi çekiyorum, bugün dünyanın 
en gelişmiş ekonomisi ABD ve dünyanın 
en borçlu ekonomisi de ABD: 10 trilyon 
dolar. Japonya’nın toplam borcu 8 trilyon 
dolar. Ancak bu borç miktarları bu ülkele-
rin ne siyasetinde, ne ekonomisinde bizde-
ki kadar gündeme getirilmez, tartışılmaz. 
Neden? Çünkü bu ülkeler çok rahat bir 
şekilde borçlarını çevirebiliyorlar. Şimdi 
bizdeki gerçeği size, Hazine Müsteşarlığı 
rakamlarıyla, yani en güvenilir kaynaktan 
ve işin sahibi olan kaynaktan aktarmak 
istiyorum. 2002 yılında Türkiye’nin kamu 
net borç stoku 215,3 milyar dolar. 2008 
yılı ikinci çeyreğinde ise 235 milyar dolar. 
2005 yılından itibaren, Hazine tarihinde 
ilk kez, kamu net borç stoku gerilemeye 
başladı ve bu gerileme devam ediyor. Borç 
göstergelerinde asıl olan, bu noktanın al-
tını çiziyorum, bütün dünyada da kabul 
edilen gösterge, kamu net borç stokunun 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranıdır. Borcu-
nuzun rakam olarak büyümesi tek başına 
bir şey ifade etmiyor. Çünkü gayri safi yur-
tiçi hasılamız borcumuzdan çok daha fazla 
büyüyor. 

Bakınız, yine şu rakamlar çok önemli. 
ABD’nin genel hükümet borç stokunun 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, yüzde 
60,8. Almanya’da bu oran yüzde 65. 
İngiltere’de yüzde 43,8. Japonya çok 
ilginç, yüzde 195,5. Peki bizde durum 
nedir? AB tanımlı, yüzde 38,8. Maast-
richt Kriteri yüzde 60, ve şu anda bu 
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oranın çok altında bulunuyoruz. Üstelik 
de borç stoku bakımından Almanya’dan, 
İngiltere’den, Japonya ve ABD’den daha 
iyi duruma geldik. Kamu net borç stoku-
nun milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 
61,4 iken 2007 yılında 29,1 seviyesine 
kadar çektik. Bu oranı şimdi 2009 yı-
lında yüzde 25 civarına kadar çekmeyi 
hedef liyoruz. Yeni Türk Lirası, Hazine 
borçlanmalarında kullanılan en temel 
enstrüman haline geldi. Döviz cinsi borç-
larımızın toplam borç stoku içindeki 
payını 3’te 1 oranına indirdik. Burada 
asıl sıkıntı, borçlanmadaki faiz oranları. 
Ancak o noktada da büyük iyileşme kay-
dettik. YTL cinsi faiz oranı, 2002 yılında 
yüzde 62,7 oranındaydı, bugün yüzde 
18’ler seviyesinde. 

Son olarak borçlanma vadelerini de 
burada vermek istiyorum: 2002 yılında 
Türkiye piyasalardan ortalama 9,1 ay 
vadeyle borç bulabiliyordu, 2007 sonun-
da vade 33,4 aya kadar çıktı. Dış borç 
stokumuzu da bu vesileyle bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum. 2002 
yılında Türkiye’nin toplam dış borç sto-
ku 129,6 milyar dolardı. Bu miktar 2007 
sonunda 247 milyar dolar oldu. Ancak 
bu borcun önemli bir kısmı özel sektö-
rün borçlarından oluşuyor. 2002’de dış 
borç içinde özel sektörün borç miktarı 
43 milyar dolardı, 2007 sonunda 158 
milyar dolar. Yine, dış borcun gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı da 2002’de yüzde 
56,2 iken, 2007 sonunda bu oran 37,7’ye 
kadar geriledi. Özel sektör borcunun 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da yüzde 
19’dan yüzde 24’e yükseldi.

Bunlar devletin resmi rakamları. Bunlar 
hazinemizin rakamları. Bakıyorsunuz or-
tada bir sürü rakam dolaşıyor, herkes ken-
dine göre bir rakam söylüyor ve ona göre 
yorumluyor. Türkiye çok şükür bugün çok 
sağlam bir borç yapısına kavuşmuştur ve 
bu iyileşme de devam ediyor. Faiz gider-
lerinin GSYH’ya oranını da istikrarlı bir 
şekilde düşürdük. 2002 yılında yüzde 14,8 
olan oran sürekli olarak azalma eğilimi 
gösterdi ve 2007 yılında yüzde 5,7 seviye-
sine kadar geriledi. 2008 yılında bu oranın 
daha da gerilemesini bekliyoruz. 2002 yı-
lında vergi gelirlerinin yüzde 86’sı sadece 
faiz giderlerini ödemek için kullanıyordu. 
Bunun ne kadar korkunç, ne kadar ürkü-
tücü bir tablo olduğunu aziz milletimizin 
ve onun temsilcileri olan sizlerin takdirine 
sunuyorum. Milletimizin vergilerinin tam 
yüzde 86’sı sadece faiz giderlerini ödemek 
için kullanılıyordu. Bu insafsız tablonun 
devamına katlanmamız mümkün değildi. 
Çok kısa bir süre içinde tabloyu tersine 
çevirdik. 2007 yılında bu oranı yüzde 32 
seviyelerine kadar çektik. 2008 ve sonraki 
yıllarda da bu oranın sürekli olarak azal-
ma eğilimini sürdürmesini hedefliyoruz. 
Milletten aldığımızı yine milletimize har-
cıyoruz.

Türkiye’nin zenginliğine, Türkiye’nin bi-
rikimine musallat olan bir başka sorun 
enflasyon idi. Çiftçimizin, işçimizin, me-
murumuzun, sanayicimizin, esnafımızın 
gelirine, alınterine adeta ortak olan, eriten, 
tüketen enflasyonu bu dönemde dize ge-
tirdik. Türkiye, 90’lı yıllar boyunca dünya 
enflasyon liginde ilk 10’larda yer alıyor-
du, bugün 62’inci sıraya kadar geriledik, 
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geriliyoruz. Bir nesil ilk kez bu dönemde 
tek haneli enflasyonla tanıştı. Enflasyonun 
yüksek olmasından daha önemli bir sorun, 
belirsiz olmasıydı. Enflasyonu aşağı çeker-
ken, bir yandan da bu belirsizliği ortadan 
kaldırdık. Uzun yıllar kronik olarak yüzde 
60-70’ler seviyelerinde seyreden enflasyo-
nu, 2005 yılı sonunda yüzde 7,7’ye kadar 
düşürdük. Son dönemlerde enerji ve gıda 
fiyatlarındaki çok büyük olumsuzluklara 
rağmen 2008 yılı Kasım ayı itibariyle enf-
lasyonun yüzde 10,76 düzeyinde kalması 
bu alanda sağladığımız ilerlemenin ne 
kadar kalıcı olduğunun en önemli göster-
gesidir. 

Burada önemli bir hususu bir kez daha ha-
tırlatmakta fayda görüyorum. Enflasyonu 
kalıcı olarak düşürmemizin bir sonucu ola-
rak, yıllardır hayali kurulan ancak bir tür-
lü gerçekleştirilemeyen paradan sıfır atma 
operasyonunu başlattık, 2009 itibariyle de 
bu operasyonu tamamlıyoruz. 1 Ocak 2009 
itibariyle paramızdaki Yeni ibaresini atıyor 
ve yeniden TL’ye, ancak sıfırları atılmış, 
daha saygın, daha değerli TL’ye geri dö-
nüyoruz. Hazinemiz ve Merkez Bankamız 
yeni madeni paraların ve banknotların 
basımını tamamladı, dağıtımını yaptı ve 1 
Ocak’tan itibaren artık TL’yi kullanmaya 
başlıyoruz. 1 yıl boyunca YTL ve TL bir ara-
da kullanılacak. 1 yılın sonunda piyasada-
ki YTL büyük oranda tedavülden kalkmış 
olacak ve yeni boyutlarıyla, yeni şekille-
riyle TL hayatımızdaki yerini alacak. Sıfır 
atma operasyonumuzun bu son aşamasını 
da büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. 
Önceki aşamalarda olduğu gibi kusursuz 
bir şekilde operasyonu tamamlayacak ve 

dünyada eşine az rastlanır bir reformu ger-
çekleştirmiş olacağız.

Değerli milletvekilleri…

Dış ticaret noktasında yine Türkiye’ye 
ilkleri yaşattık. 2002 yılında yaklaşık 88 
milyar dolar düzeyindeki dış ticaret hacmi, 
geçtiğimiz yıl itibarıyla 277 milyar doları 
aştı. 2008 yılı sonunda ise bu rakamın 340 
milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. 
2002 yılı sonunda 36 milyar dolar ihracat 
yapan Türkiye, bugün itibariyle geriye 
dönük 12 aylık dönemde 129 milyar do-
lar ihracat rakamını yakalamış durumda. 
2007 yılı itibarıyla son beş yılda ortalama 
yüzde 24,4’lük artış oranıyla OECD ülkele-
ri arasında en hızlı ihracat artışı sağlayan 
ülke konumuna yükseldik. Türkiye bugün, 
dünyanın en büyük 22’inci ihracatçısı ko-
numuna ulaştı. 2002 yılında ihracatımız 
bir kaç sektöre bağımlı iken bugün sektö-
rel çeşitlilik açısından gelişmiş, ileri bir 
ekonomik yapıya kavuştu. Bugün Türkiye 
yedi-sekiz yıl öncesine oranla dış ticarette 
pazar bağımlılığı problemini büyük ölçüde 
aştı. Şimdi, dünya ekonomisindeki olum-
suz büyüme gelişmelerine rağmen pazara 
giriş stratejilerimizi yoğunlaştırıyoruz. 
Latin Amerika, Afrika, Asya-Pasifik ülkele-
ri ile komşu ve çevre ülkelerde ekonomik 
büyümenin devam edeceğini görüyoruz. 
Bunu da bir fırsat olarak değerlendiriyo-
ruz ve bu pazarlara yönelik çalışmalarımı-
zı artırıyoruz. İhracatta öngördüğümüz bu 
artışlar sonucunda ihracatın ithalatı karşı-
lama oranının 2009 yılında yüzde 68, 2012 
yılında ise yüzde 83 civarında bir orana 
yükseleceğini tahmin ediyoruz.
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Bu noktada cari açık konusuna da kısaca 
değinmek istiyorum… Bakınız, son dönem-
lerde ithalatımızdaki artış ve buna bağlı 
olarak cari açık meselesi çok konuşuldu. 
Küresel emtia fiyatlarında meydana gelen 
yüksek artışlar ve ekonomik büyümemiz-
deki dinamizme bağlı olarak ithalatımızın 
önemli ölçüde arttığı bir gerçektir. Burada 
şu hususu herkes kabul etmelidir: Geçti-
ğimiz yıllarda enerji fiyatları tarihinin en 
yüksek seviyelerine ulaştı. 2002 yılında 
ortalama petrol fiyatı varil başına 23,4 
dolar iken izleyen yıllarda sürekli bir artış 
eğilimi göstererek 2008 yılı içinde 146 
dolara kadar çıktı. Bu gelişmelere bağlı 
olarak ham petrol, doğalgaz, kömür ve 
diğer enerji hammaddeleri ithalatı için 
ödediğimiz bedel 2002 yılında 9,1 milyar 
dolardan bu yılın Ocak-Eylül döneminde 
37,5 milyar dolara kadar yükseldi. Enerji it-
halatında kontrolümüzde olmayan bu ağır 
yük sonucu yükselen cari işlemler açığının 
doğrudan yatırım ve uzun vadeli krediler 
gibi sağlam kaynaklarla finansmanını 
sağladık. Bu finansman yapısı sayesinde 
yakın dönemlerin en büyük küresel mali 
krizine rağmen, ekonomimiz dayanıklılı-
ğını ve esnekliğini koruyabiliyor. Küresel 
ekonomideki talep düşüşüne bağlı olarak 
emtia ve enerji fiyatlarındaki gerileme 
önümüzdeki dönemde ithalatımız üze-
rindeki yükü önemli ölçüde azaltacaktır. 
Bu gelişmelerin cari işlemler açığı ve dış 
finansman dengesi üzerindeki baskıları da 
önemli oranda hafifleteceği açıktır.

Cari açığın finansmanında önemli rol oy-
nayan doğrudan uluslararası yatırımlar 
noktasında Türkiye son 6 yıl içinde tarihi 

nitelikte bir performans sergiledi. 1993-
2002 döneminde ortalama 1 milyar dolar 
olan yıllık doğrudan sermaye yatırımları 
2007 yılında 22 milyar dolara ulaştı. Bu yı-
lın Ocak - Eylül döneminde ise, küresel kri-
ze rağmen 12,3 milyar dolar yatırım çek-
meyi başardık ve inanıyorum ki bu miktar 
yıl sonunda 15 milyar doları bulacaktır. 
2006 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nı kurduk. Yatı-
rım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu’nu etkin şekilde çalıştırıyoruz. Her 
yıl yaptığımız Yatırım Danışma Konseyi 
toplantılarıyla Türkiye’nin yatırım ortamı-
nı, yatırımcıların gözüyle değerlendirmeye 
alıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Biz ekonomiyi hiçbir zaman rakamlardan, 
göstergelerden, grafiklerden ibaret gör-
medik. Ekonomide insan unsurunu hiçbir 
zaman göz ardı etmedik. Ankara’da, masa 
başında hazırlanan ekonomi politikalarını 
Türkiye’ye dayatma geleneğine son ver-
dik. Bizim için asıl gösterge, ekonominin 
sokağa nasıl yansıdığı, çiftçiye, köylüye, 
fabrikalara, dükkânlara, çalışanlara nasıl 
yansıdığıdır. Türkiye’yi karış karış dola-
şırken, aksamaları, sorunları, aksaklıkları 
tespit ettik ve politikalarımızı buna göre 
şekillendirdik. Bakınız, iktidara gelirken, 
“memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enf-
lasyona ezdirmeyeceğiz” dedik. Bu, son 30 
yıldır hemen her hükümetin dile getirdiği, 
vaad ettiği, sözünü verdiği bir hedefti. 

Biz söz verdik ve sözümüzü de tuttuk. 2002 
yılı Aralık ayında en düşük devlet memur 
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maaşı 392 YTL iken, 2008 yılı Aralık ayı 
itibarıyla 1.118 YTL’ye yükseldi. Yani en 
düşük devlet memuru maaşını bu dönem-
de yüzde 185 oranında artırdık. Kamu 
personelinden ek ödemesi olmayanların 
aylıklarının iyileştirilmesi ve ücret adale-
tinin sağlanması amacıyla yaptığımız dü-
zenlemelerle ek ödeme oranlarını önemli 
ölçüde artırdık. Bu düzenlemelerle eşit 
işe eşit ücret ilkesine uygun olarak ücret 
adaletinin sağlanması yönünde de önemli 
mesafeler kaydettik. 2008 yılında asgari 
geçim indiriminden kaynaklı artışlar ha-
riç, en düşük memur maaşında yüzde 23,2 
ve ortalama memur maaşında ise yüzde 19 
oranında artış sağladık.

Şimdi, 2009 yılında kamu görevlilerinin 
maaşlarında Ocak ayında yüzde 4 ve Tem-
muz ayında ise yüzde 4,5 oranında olmak 
üzere yıllık yüzde 8,7 oranında artış sağ-
lıyoruz. Yapılacak artışlar sonucunda; aile 
yardımı ödeneği dâhil en düşük dereceli 
memurun maaşı 2009 yılı Ocak ayında 
1.164 YTL’ye ve Temmuz ayında ise 1.215 
YTL’ye yükseliyor. 2003 Ocak–2008 Ekim 
döneminde TÜFE’deki kümülatif değişim, 
dikkat ediniz, yüzde 81,6 olmuştur. Buna 
karşılık söz konusu dönemde: En düşük 
memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 YTL 
iken, 2008 Ekim ayında 1.118 YTL’ye çıktı, 
artış yüzde 185 oldu. Net asgari ücret 2002 
Aralık ayında 184 YTL iken, 2008 Ekim 
ayında 503 YTL’ye çıktı, artış yüzde 173,3 
oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 Ara-
lık ayında 257 YTL iken, 2008 Ekim ayında 
598 YTL’ye çıktı, artış yüzde 132,7 oldu. En 
düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 149 YTL iken, 2008 Ekim 

ayında 468 YTL’ye çıktı, artış yüzde 214,1 
oldu. En düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli 
aylığı 2002 Aralık ayında 66 YTL iken, 
2008 Ekim ayında 312 YTL’ye çıktı, artış 
yüzde 372,7 oldu. En düşük memur emekli 
aylığı 2002 Aralık ayında 377 YTL iken, 
2008 Ekim ayında 773 YTL’ye çıktı, artış 
yüzde 105 oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık 
ayında 24 YTL iken, 2008 Ekim ayında 87 
YTL’ye çıktı, artış yüzde 262,5 oldu. Hiçbir 
kesimin maaş artışı enflasyonun altında 
kalmadı, hatta enflasyonun çok çok üzerin-
deki artışlarla geçmişten gelen kayıpları da 
önemli ölçüde telafi edildi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

2009 yılı bütçesine ilişkin bazı özellikleri 
de burada sizlere aktararak konuşmamı 
tamamlamak istiyorum. 2009 yılı bütçesi, 
Küresel Finans Krizi’ni Türkiye İçin fırsa-
ta dönüştürme bütçesidir ve Cumhuriyet 
tarihinin sosyal yönü en güçlü bütçelerin-
den biridir. 2008 yılı bütçesinde eğitim 
ve sağlık hizmetleri ile sosyal güvenlik ve 
sosyal yardım hizmetlerinden oluşan sos-
yal harcamaların GSYH’ya oranı yüzde 8,5 
iken, 2009 bütçesinde bu oran yüzde 8,9’a 
çıkmaktadır. 2008 yılında 160 YTL olan 
üniversite öğrencilerimizin burs ve kredi 
tutarını, yüzde 13 oranında bir artışla 180 
YTL’ye çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra kredi 
ve burs alan öğrenci sayısı da artırıyoruz. 
Parasız yatılı öğrencilerimizin barınma ve 
iaşe desteğini yüzde 13 oranında artırıyo-
ruz. İlköğretim öğrencilerimize ücretsiz 
ders kitabı ile taşımalı ilköğretim yemek 
bedeli için 2008 yılında 384 milyon YTL 
ödenek öngörülmüşken, 2009 yılında 
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yüzde 8 oranında artışla 415 milyon YTL 
ödenek öngördük.

Özürlü vatandaşlarımızın eğitimi ve bakı-
mı için 2008 yılında toplam 506 milyon 
YTL ödenek konmuş iken, 2009 yılında 1 
milyar 616 milyon YTL ödenek öngördük. 
Ayrıca, özürlü vatandaşlarımızın işveren 
sigorta primlerinin tamamını 1 Temmuz 
2008 tarihinden itibaren karşılamaya baş-
lıyoruz. Bu amaçla 2009 yılında 66 milyon 
YTL kaynak ayırdık. 2009 yılı bütçesinde 
kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuk ve 
yaşlılarımıza sağladığımız ayni ve nakdi 
yardımlar için geçen yıla göre yüzde 48 
oranında artışla 105 milyon YTL ödenek 
belirledik. Önceki 6 bütçemizde yaptığı-
mız gibi sağlığa bütçeden ayırdığımız payı 
2009 yılında da artırmaya devam ediyo-
ruz. 2009 yılında Genel Sağlık Sigortası 
için 28 milyar 318 milyon YTL, kamu gö-
revlilerimizin ve sosyal güvenliği olmayan 
vatandaşlarımızın sağlık harcamaları için 
ise 7 milyar 84 milyon YTL kaynak ayırdık. 
Bugün itibarıyla 30 ilde uygulanan aile he-
kimliği müessesesinin 2009 yılında 59 ile 
yaygınlaşmasını hedefledik ve bu amaçla 
2009 yılı bütçesinde 872 milyon YTL kay-
nak ayırdık.

Esnafımıza verilecek düşük faizli kredinin 
finansmanı için Halk Bankası’na aktarılan 
tutarı yüzde 30 artırıyoruz. Yürürlüğe koy-
duğumuz istihdam paketi çerçevesinde iş-
verenlerimizin ödediği sosyal güvenlik pri-
minden yaptığımız 5 puanlık indirim için 
2009 yılı bütçesine 4 milyar 711 milyon 
YTL ödenek öngördük. KOBİ’lerimizin, 
mali yapılarını güçlendirmek için 2009 

bütçesine geçen yıla göre yüzde 82 oranın-
da artış yaparak 200 milyon YTL ödenek 
koyduk. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmek 
için uygulanan enerji desteği için 2009 
yılında 400 milyon YTL kaynak ayırdık. 
İhracat destekleri için Destekleme Fiyat 
İstikrar Fonu’na aktarılmak üzere Hazine-
den 500 milyon YTL kaynak ayırdık.

Yine, Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
projelerinden biri olan KÖYDES Projesi 
için kaynak aktarmaya devam ediyoruz. 
2009 yılı bütçesinden mahalli idarelere 
22,6 milyar YTL ödenek ayırdık. Bu, bütçe-
mizin yüzde 8,6’sını oluşturuyor. Güneydo-
ğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi 
ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki ya-
tırımlar için 2008 yılında 2,3 milyon YTL 
harcama yapılmasını planladık. 2009 yılı 
bütçesinde bu kapsamda ayırdığımız kay-
nak tutarı yaklaşık 4 milyar YTL’dir. Çift-
çilerimize 2009 bütçesinde 5 milyar 500 
milyon YTL ödenek öngördük. Hayvancılık 
desteklerini 2008 yılı başlangıç ödeneğine 
göre yüzde 80 oranında, gübre desteğini 
yüzde 110 oranında, kırsal kalkınma deste-
ğini yüzde 219 oranında artırıyoruz. 2009 
yılı bütçesinde tarımsal desteklemeler için 
toplam 7 milyar 249 milyon YTL kaynak 
ayırdık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye bugün, geçmiş dönemlerle asla kı-
yas kabul etmeyen, daha önce hiç tecrübe 
etmediği, güvenli, istikrarlı, güçlü ve gele-
ceğe umutla bakan bir konuma yükselmiş 
durumda. Türkiye’nin dünyaya arzettiği 
manzara budur. Türkiye’nin kendi halkına, 
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kendi vatandaşına, milletimize yansıttığı 
görünüm budur. Ekonomide, iç politikada, 
dış politikada, sosyal yaşamda, demokra-
side, insan hak ve özgürlüklerinde, yaşam 
kalitesinde… Kısaca her alanda Türkiye 
farklı bir kulvarda ilerlemeye başladı. “Bü-
yük Türkiye”, “Güçlü Türkiye”, “Bölgesinde 
ağırlığını hissettiren bir Türkiye” nihayet 
dünya sahnesinde yerini almaya başladı. 
“Nihayet” diyorum, zira on yıllar boyun-
ca milletimizin arzusu budur, ülkemizin 
arzusu budur. Bugün artık tarihimizle, 
geçmişimizle, miras aldığımız medeniyet-
le, çağımızla, bölgemizle, misyonumuzla 
örtüşen bir Türkiye söz konusudur.

Evet, geleceğe umutla bakıyoruz. Yaptık-
larımızı sadece birer başlangıç olarak gö-
rüyor, Türkiye’yi çok daha ileri noktalara 
taşımanın gayretini gösteriyoruz. Hükü-
met olarak bu hedeflerimizden, bu ideal-
lerimizden hiçbir zaman sapmadık, hiçbir 
zaman da rehavete kapılmadık. Biz, ilk 
günkü heyecanımızı muhafaza ediyoruz. 
İlk günkü coşkumuzu muhafaza ediyoruz. 
İlk günkü dinamizmimizi muhafaza ediyo-
ruz. Milletimizin desteğiyle, katkısıyla, ha-
yır dualarıyla yolumuza kararlılıkla devam 
ediyoruz. Bir gün, iki gün, birkaç ay, birkaç 
yıl sonrasını değil, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl son-
rasını düşünüyor ve o günleri tasarlıyoruz.

Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi ara-
sında yerini almış bir Türkiye bizim için 
hayal değil. Cumhuriyetimizin 100’üncü 
Kuruluş Yıldönümü’nde 500 milyar dolar 
ihracat rakamını elde etmiş bir Türkiye 
hayal değil. Van’dan İzmir’e, Iğdır’dan 
Edirne’ye her ilini eşit, adil şekilde kalkın-

dırmış bir Türkiye hayal değil. Bölgesinde, 
dünyada güçlü, itibarlı, saygın bir Türkiye 
hiç hayal değil. Biz bu hedeflere inanıyo-
ruz, bu hedefleri gerçeğe dönüştürmek için 
mücadele veriyoruz. Bu mücadelede mil-
letimizle birlikte, tüm siyasi partileri, sivil 
örgütleri, demokrasinin bütün unsurlarını 
da yanımızda görmek, en azından katkıla-
rını, yapıcı eleştirilerini almak istiyoruz. 
Sözlerime bu duygularla son verirken, 
2009 bütçesinin ülkemize, milletimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha kat-
kı veren, emek veren tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Bütçe görüşmelerinin 
demokratik olgunluk, siyasi nezaket kural-
ları içinde geçmesini temenni ediyor, yüce 
heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli DEİK üye-
leri, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK’in 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. 20 
yıldır ülkemizin dış ticaret atılımına bü-
yük katkılar sağlayan, dünya ile ekonomik 
bütünleşmemizi ilerletme yolunda büyük 
sorumluluklar üstlenen DEİK’in kurul 
üyelerine ülkem ve milletim adına teşek-
kür ediyorum. Yine bu vesileyle, DEİK’in 
20’inci Kuruluş Yılını da kutluyor, başarıy-
la dolu nice yıllar diliyorum. Son 6 yılda, 
Türkiye adına çok sayıda gurur verici olayı 
yaşama fırsatımız oldu. Ekonomide, İç 
Politikada, Dış Politikada, birçok alanda 
gerçekten bizleri sevindiren, milletimizi 
sevindiren, gururlandıran, onurlandıran 
gelişmeler yaşadık. Hiç çözülmeyecek gibi 
görünen sorunların tek tek çözüldüğüne, 
hiç değişmeyecek gibi görünen meselele-
rin değiştiğine birlikte şahit olduk. 

Ancak şunu bütün samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum: Beni en çok gururlandı-
ran gelişmeler arasında, işverenlerimizin, 
sanayicilerimizin, girişimcilerimizin, ya-
tırımcılarımızın, yurtdışındaki çabaları, 

başarıları geliyor. Hangi ülkeye gittiysem 
mutlaka ve mutlaka en az bir kaç Türk 
işadamıyla karşılaştım, tanıştım, sohbet 
ettim. Birçok ülkede bizim işadamlarımı-
zın, müteahhitlerimizin yaptıkları eserleri 
gördüm, birçoğunun açılışını yaptım. 
Görüştüğümüz hemen her devlet adamı, 
Türk yatırımcıların başarısından, dü-
rüstlüğünden, dinamizminden bahsetti, 
teşekkürlerini iletti. Türkiye’ye bu gururu 
yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Ben yatırımcımızla, üretimcimizle, 
girişimcilerimizle gurur duyuyorum, ina-
nıyorum ki milletim de bizimle birlikte bu 
gururu paylaşıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Küresel ölçekte zor bir süreçten geçiyoruz. 
Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel 
finansal krizin faturası yavaş yavaş net-
leşiyor, etkileri daha net olarak ortaya 
çıkıyor ve bu etkilerin bir süre daha his-
sedileceğini görüyoruz. Özellikle ABD, 
Japonya ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde 
durgunluk belirtileri ortaya çıkmaya baş-
ladı, bir çok ülke negatif büyüme sürecine 
girdi. Türkiye’nin bu krizden az ya da çok 
etkileneceğini, krizin sinyallerinin alın-

DEIK Genel Kurulu

Ankara | 19 Aralık 2008
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maya başlandığı ilk andan itibaren ifade 
etmiştik. Bugün, en çok da dış ticaretimiz-
de bu etkiyi görmeye başladık. Son 2 ayda 
ihracatımızda, geçen yılın aynı aylarına 
göre belli oranlarda düşüşler oldu. Kasım 
ayında bu gerileme yüzde 22 oranındaydı, 
Aralık ayında da yine bir miktar gerileme 
olacağını görüyoruz. Ancak tüm bu gerile-
meye rağmen, belirlediğimiz ihracat hedefi 
olan 125 milyar doları yılbaşında aşıyoruz. 
Şu anda, geriye dönük 12 ayda 129 milyar 
dolarlık bir seviyeye ulaşmış durumdayız 
ki, ne kadar gerileme olursa olsun, yine 
rekor düzeyde bir rakamı yakalamış olaca-
ğız. Krizin ihracat üzerindeki bu olumsuz 
etkisini azaltmak için de gereken önlem-
leri biliyorsunuz aldık, almaya da devam 
ediyoruz. TBMM Genel Kurulu’nda, bütçe 
görüşmelerinde de ifade ettim: İhracat ve 
reel sektöre desteği artırdık ve finansman 
kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlaya-
cak adımları attık. Eximbank kaynakları-
nın artırılmasına ve KOBİ’lerin desteklen-
mesine öncelik verdik. Bu çerçevede;

• Merkez Bankası ihracat reeskont kredisi 
limitini 500 milyon dolardan 1 milyar do-
lara yükselttik. Yani ihracatımıza yıllık 3 
milyar dolarlık ek destek sağlamış olduk.

• Hazine’nin 2009 yılında sağlayabileceği 
toplam garanti ve ikraz limitini 1 milyar 
dolar artırarak 4 milyar dolara çıkardık. 
Bu imkanın önemli bir bölümü ihracatın 
ve KOBİ’lerin finansmanına yönelik olarak 
kullanılacak.

• Eximbank’ın ödenmiş sermayesini, bütçe 
imkanlarını da göz önüne alarak, ihracatı 

daha fazla desteklemesini sağlayacak şekil-
de artırıyoruz.

• İmalatçı KOBİ’ler ve esnaf ve sanatkar-
lara yönelik 700 milyon YTL’lik sıfır faizli 
kredi desteği paketi KOSGEB tarafından 
uygulamaya konuldu.

• Vergi borçlarının on sekiz ay süreyle yıl-
lık yüzde 3 faizle taksitlendirilmesi imka-
nını getirdik.

• Girdi maliyetlerini azaltmak üzere, elekt-
rik enerjisi satış fiyatları içersinde yer alan 
TRT payını da yeniden belirleyeceğiz.

Özetle, gelişmeleri çok yakından takip et-
tik, ediyoruz ve gerekli önlemleri de yeri 
zamanı geldikçe, tabii ki sizlerle de istişare 
ederek alıyoruz. Şunu bu vesileyle sizlerin 
huzurunda bir kez daha tekrarlamak isti-
yorum: Bu kriz, Türkiye’nin krizi değildir. 
Bu kriz, 1929 yılından beri görülen, bu 
ölçekte ilk krizdir, gelişmiş ekonomiler 
kaynaklıdır ve etkisi de küreseldir. 

İkincisi, hükümetimizin krize önlem al-
madığı yolundaki eleştiriler, son derece 
mesnetsiz, gerçeklerle bağdaşmayan iddi-
alardır. Bakınız değerli arkadaşlarım, dün 
bazı gazetelerde şöyle bir habere rastla-
dım: Kriz, vatandaşları eve hapsetmiş, bu 
sayede, son üç ayda LCD televizyon satışla-
rı yüzde 25 oranında artmış. Şimdi bizim 
eleştirdiğimiz nokta işte budur… Biz, krize 
karşı duyarsız olmadık, seyirci kalmadık, 
tepkisiz hiç olmadık. Krizin çıktığı andan 
itibaren, morallerin yüksek tutulması ge-
rektiğini, böyle ortamlarda moral atmos-
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ferinin hayati derece önemli olduğunu 
vurguladık. Ama buna rağmen, bazı sivil 
toplum örgütlerinin, medya gruplarının, 
siyasi partilerin ısrarla ve inatla moral boz-
ma gayreti içinde olduğunu gördük. Öyle 
bir noktaya geldiler ki, iç tüketim canlı, 
otomobil satışları, işte biraz önce söyledi-
ğim gibi televizyon satışları artıyor, ya da 
en azından düşmüyor ve bunu dahi krize 
bağlamak gibi zorlama yorumların içine 
giriyorlar. Yani, “Kriz çıktı, millet ekmek 
bulamıyor, pastaya hücum ediyor, pasta 
satışları arttı!” gibi bir yaklaşım…

Bunlar zorlama yorumlardır… Bunlar, 
toplum psikolojisine zarar verecek yorum-
lardır. Bunlar, krizin etkilerini artıracak, 
hızlandıracak yorumlardır. Ve üzülerek 
ifade etmek istiyorum ki, bunlar krizden 
rant sağlamaya, siyasi ya da maddi çıkar 
sağlamaya yönelik girişimlerdir. Çok 
şükür, işadamlarımız, sanayicilerimiz, 
girişimcilerimiz; hatta bizzat milletimiz 
bu yorumlara itibar etmiyor, bu karamsar 
senaryolara prim vermiyor. 

Bakınız, ABD ve Avrupa ekonomilerinde 
bir durgunluk hakim, küçülme hakim. 
Ancak, IMF raporlarına göre, komşu ve 
çevre ülkelerimizde ise yüzde 5-9 ara-
sında bir büyüme bekleniyor. Bu, komşu 
ve çevre ülkelerin ekonomisinin küresel 
krizden etkilenmesinin daha az olacağı 
tahmin ediliyor. Eğer, stratejimizi bu yön-
de belirlersek, komşu ve çevre ülkelere 
ihracatımız, krizin etkilerini karşılayan 
bir işlev yüklenebilir. Nitekim bu strateji 
değişikliğini de başlattık, işadamlarımız da 
başlattı, olumlu sonuçlar da alacağımıza 

inanıyorum. Bunlar, işte krizin doğurduğu 
fırsatlardır ve bu fırsatları görüyoruz, bu 
fırsatları değerlendirmenin çabası içinde-
yiz. Türkiye bugün artık, çok dinamik bir 
ekonomik yapıya, manevra kabiliyeti çok 
yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş 
durumda. İşadamlarımız, oluşan sinerji 
ortamında, Hükümetimiz’in açtığı yolda, 
gayet dinamik ve azimli bir şekilde yolları-
na devam ediyorlar. Bu sinerji ortamının, 
bu istikrar ve güven ortamının bozulma-
sına asla izin vermeyeceğimizi burada bir 
kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye, ne 
ölçekte olursa olsun, tüm krizleri aşacak, 
hatta bu krizleri fırsatlara dönüştürecek 
sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur ve yoluna 
da kararlılıkla devam etmektedir. Bundan 
hiç kimsenin en ufak bir endişesi, şüphesi 
olmasın.

Değerli arkadaşlarım…

Biz iktidara geldiğimizde şunu söyledik: 
Bu ülke kalkınacaksa, ilerleyecekse, bu iş 
Ankara’da oturarak olmaz, bu iş sadece 
merkezi yönetim tarafından gerçekleştiri-
lemez. Bütün gezilerimize iş adamlarımızı 
da götürdük, gittiğimiz yerlerde anlaşma-
lar yapılmasına bizzat ben ön ayak oldum, 
yatarım imkanlarını yakından takip ettim. 
Gittiğimiz ülkelerle aramızda yaşanan 
her sorunun çözümüyle bizzat ilgilendim. 
Bürokrasiden, teminat mektuplarına, 
gümrük sorunlarından, tır şoförlerimizin 
meselelerine kadar her işle küçük büyük 
demeden ilgilendik. Kamyon şoförlerimi-
zin vize sorunlarını çözmek için dahi ben 
bu ülkenin başbakanı olarak özel çaba 
gösterdim. Bütün bunları sizlerin daha 
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rahat, daha çok ihracat yapabilmeniz için 
yaptık. İhracat artsın, yatırımlar artsın, 
istihdam, büyüme artsın diye yaptık. Siya-
set kurumu, yerel yönetimleri, iş adamları, 
sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde 
hareket etmiyorsa, bir ülkenin ilerleme-
sinden söz edemeyiz. Toplumu oluşturan 
her grup, sorumluluk duygusuyla hareket 
edecek, kendi vazifelerini yerine getirecek. 
Biz, hükümet olarak üzerimize düşenleri 
yerine getirdik, mali disipline harfiyen 
uyduk, makro ekonomik istikrarı oluştur-
duk, gerekli yasal düzenlemeleri başarıyla 
gerçekleştirdik. Sizler de özel sektör, sivil 
toplum olarak üzerinize düşeni fazlasıyla 
gerçekleştirmenin gayreti içinde oldunuz.

İşte sonuç ortada. 230 milyar dolardan 
devraldığımız gayri safi yurtiçi hasılayı 
yaklaşık 3 kat artırdık ve 2007 sonunda 
657 milyar dolara yükselttik. 2002 yı-
lında 58,6 milyar YTL seviyesinde olan 
toplam yatırımlar, 2007 sonunda 184,1 
milyar YTL’ye ulaştı. Toplam yatırımlar 
içinde özel sektörün payı ise, 2002’deki 
43,4 milyar YTL seviyesinden, 2007 
sonunda 155,4 milyar YTL seviyesine 
geldi. 2002 sonunda 27 milyar dolardan 
aldığımız Merkez Bankası rezervini, bu-
gün 71 milyar dolara ulaştırdık. Bütçe 
açığının GSYH’ya oranını yüzde 11,5’ten 
aldık, 2007 itibariyle bu oranı yüzde 
1,6’ya indirdik. Enflasyonu, faizi kimse-
nin hayal edemeyeceği seviyelere çektik. 
Yani Türkiye ekonomisi artık güçlü bir 
ekonomidir, dünyaya kapalı bir ekono-
mi değildir, en önemlisi de kırılgan bir 
ekonomi değildir. Yaprak kımıldayınca 
devalüasyon olan, anayasa kitapçığı ha-

vada uçunca kriz yaşanan ekonomi devri 
geride kalmıştır.

2007 yılı itibarıyla son beş yılda ortalama 
yüzde 24,4’lük artış oranıyla OECD ülkele-
ri arasında en hızlı ihracat artışı sağlayan 
ülke konumuna yükseldik. Sadece sanayi 
ihracatında 100 milyar dolar rakamını 
aştık. Türkiye bugün, dünyanın en büyük 
22’inci ihracatçısı konumuna ulaştı. Bura-
da çok önemli bir noktayı daha zikretmem 
gerekiyor. 2002 yılında ihracatımız bir kaç 
sektöre ve birkaç bölgeye bağımlı iken bu-
gün sektörel çeşitlilik açısından gelişmiş, 
ileri bir ekonomik yapıya kavuştu. Türkiye 
yedi-sekiz yıl öncesinde olduğu gibi dış 
ticarette pazar bağımlılığı olan bir ülke 
durumunu büyük ölçüde aştı. 2002’de 5 
milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleş-
tirilen alt sektör sayısı 2 iken, 2007’de 
bu rakam 8’e çıktı. Türkiye, 2002 yılında 
sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde 
ihracat yaparken, bu rakam bu yıl sonunda 
34’ü geçiyor. Afrika, Hindistan ve Çin ile 
olan ihracatımızda çok önemli atılımlar 
gerçekleştirdik. Biraz önce de değindiğim 
gibi, şimdi, Latin Amerika, Afrika, Asya-
Pasifik ülkeleri ile komşu ve çevre ülkelere 
yöneliyoruz.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Tüm 
bu gelişmelerle, bu başarılarla, yeni vizyo-
nuyla, yeni çehresiyle Türkiye, artık dünya 
liginin önemli aktörlerinden biridir. Bu 
özgüveni öncelikle kendi içimizde yakala-
mamız gerekiyordu ki, bunu da artık yaka-
ladığımıza inanıyorum. Bakınız, Türk yurt 
dışı müteahhitlik sektörü bugüne kadar 
105 milyar dolar tutarında önemli proje-
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ler ile dünya müteahhitlik sektörünün en 
önemli aktörlerinden birisi haline geldi. 
Dünyanın kendi ülkesi dışında en fazla iş 
üstlenen firmaları arasında, Türk firmaları 
toplam 22 firma ile ABD ve Çin’den sonra, 
3’üncü sıradaki yerini korudu. 2002 yılın-
da Türk müteahhitlik firmaları tarafından 
1,6 milyar dolarlık iş üstlenilirken, bu ra-
kam 2005’te 9,8 milyar dolar, 2006’da 15,9 
milyar dolar ve 2007 yılında 19,5 milyar 
dolar oldu. Bütün bunları niçin söylüyo-
rum? Türkiye’ye felaket senaryoları ya-
kıştıranlar var. Türkiye’ye 3. dünya ülkesi 
muamelesi yapanlar var. Krizden kendisi 
için yarar, fırsat devşirmeye çalışanlar 
var. Bu çevrelerin de bu rakamlara, bu ge-
lişmelere bakıp, bundan vazgeçmelerini 
diliyorum. Milletin moralini bozarak hiç 
kimse bir yere varamaz, hiç kimse bir şey 
elde edemez. Türkiye, şu an 6 yıl öncesiyle 
kıyaslanamayacak kadar iyi durumdadır. 
Türkiye, şu an bir çok alanda Cumhuriyet 
tarihinin en iyi rakamlarına sahiptir.

Bunu bile yeterli görmüyoruz. Sizlerle be-
raber çıktığımız uzun yolculuğun henüz 
başındayız. Geleceğimiz adına aşmamız 
gereken daha çok merhale var. Özeleştiri-
mizi yapacağız, bilgilerimizi, heyecanımızı 
paylaşacağız, birbirimize destek olmaya 
devam edeceğiz. Bu kervanı hep birlikte 
hedefine ulaştıracağız. Bu konuda zaten 
takdire şayan bir performans gösterdiniz, 
bunun devam edeceğine canı gönülden 
inanıyorum. Ben bu düşüncelerle, bir 
kez daha, Türkiye’nin refahına, huzuru-
na, kalkınmasına yaptığınız katkılardan 
dolayı sizleri kutluyorum. DEİK’in Genel 

Kurulu’na başarılar diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar… 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilim, teknoloji ve yenilik konusunda 
ülkemiz için stratejik kararların alındığı 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 18. 
Toplantısı’nı yapıyoruz. Bu vesileyle, bir 
kez daha aranızda olmaktan, bu Kurul’a 
başkanlık yapmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu-
gün, Eylül 2004 tarihinden bu yana, son 
dört buçuk yıl içinde 9’uncu toplantımızı 
gerçekleştiriyoruz. Kurulun, faaliyete baş-
ladığı 1983’ten 2004 yılına kadar geçen 
21 yılda sadece 9 kere toplanabildiği göz 
önüne alınırsa, bu birlikteliğimizin anlamı 
daha iyi anlaşılacaktır. Kurulumuz, tüm 
tarafların bir araya gelerek, ülke çapında 
bilim-teknoloji ve yenilik politikalarının 
tartışıldığı, önemli kararların alındığı bir 
ortamdır. Her toplantıda yaptığımız gibi, 
bugün de, daha önce alınan kararların so-
nuçlarını ve yeni karar alınacak konuları 
görüşeceğiz. Önünüzdeki dosya bir önceki 
toplantımızdan bu yana gelişmelerin de-
taylarını içeriyor.

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün belirlediği çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine çıkabilme-
mizin yolu, ülkemizi bilimle, teknolojiyle, 
eğitimle donatabilmekten geçiyor. Milli 
güç dediğimiz olgu, sahip olunan bilgi, 
bilginin derinliği ve bilgiyi kullanma kabi-
liyetiyle doğru orantılı. 59’uncu Hükümet 
döneminde başlattığımız ve bugün de 
sürdürdüğümüz Türkiye Araştırma Alanı 
(TARAL) Programı kapsamında, araştırma 
ve geliştirmeye büyük kaynaklar ayırma-
mızın sebebi budur. 

Bilginin, bireyler için de, milletler için de 
yaşam kaynağı olduğuna, devletlerin be-
kası için vazgeçilmez unsurların başında 
geldiğine inanıyoruz. Bilim ve teknoloji 
konusundaki kararlığımızın gerisinde işte 
bu inanç var. Türkiye olarak, dünyada ve 
bölgemizde daha güçlü bir devlet olmak 
amacındayız. Bunun için de dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasında yer almak 
istiyoruz. Türkiye’nin bu hedefe, bilim, 
teknoloji ve yenilik eksenli bir ekonomik 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 18. Toplantısı

Ankara | 24 Aralık 2008
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yapıyla ulaşacağına inanıyoruz. Bu iddia-
mızı sürdürmek için, uluslararası finans 
piyasalarında patlak veren büyük çaptaki 
dalgalanmayı ve bu tarihi krizi de fırsata 
dönüştürmek zorundayız. 

Küresel ekonomide bir daralma yaşandığı, 
talebin düştüğü, gıda ve emtia fiyatlarının 
arttığı, birçok ülkede enflasyonun yükseli-
şe geçtiği bu ortamda küresel ekonomiye 
entegre olmuş Türkiye’de bunu başarabi-
lecek miyiz? Bu soruya, büyük bir inanç 
ve kararlılıkla “Evet” diyoruz. Çünkü, son 
6 yılda, eski sağlıksız ekonomik yapıyı, 
onyıllar boyunca çözüm yerine sürekli 
sorun üreten köhne zihniyetleri bir daha 
geri dönmemek üzere geride bıraktık. Hiç 
şüphemiz yok ki, Türkiye olarak, bu kriz 
döneminde de hedeflerimize yürüme ba-
şarısını göstermeye devam edeceğiz. Sahip 
olduğumuz inanç ve güvenin gerisinde, 
ülkemizin kronikleşmiş bir çok sorununu 
büyük bir kararlılık, cesaret ve samimiyet-
le çözüme kavuşturmuş olmaktan aldığı-
mız cesaret var. 

Bu çerçevede, etkileri daha uzun vadede 
ortaya çıkan, semereleri zaman içinde 
elde edilebilen “bilim, teknoloji ve yenilik” 
yatırımlarımızı bundan sonra da kararlı-
lıkla ve asla yavaşlatmadan sürdüreceğiz. 
Biliyorsunuz, son yıllarda ülkemiz, bilim 
teknoloji ve yenilik çalışmalarında büyük 
bir atılım içinde. 

Hükümet olarak, 2005 yılından itibaren 
kamu kaynaklarından Ar-Ge’ye ciddi mik-
tarlar ayırıyoruz. Tüm dünyaya baktığımız-
da Türkiye, 2002-2007 arasında gayri safi 

yurt içi hasılası içinde Ar-Ge harcamalarını 
en hızlı artıran 2’nci ülke oldu. Bu artış 
iki kattan fazla. Buna rağmen gayri safi 
yurt içi hasıladan Ar-Ge’ye ayrılan payda 
istediğimiz noktaya gelebildiğimizi söyle-
yemeyiz. Ulaştığımız nokta önemlidir, ama 
biz, bu oranları da yeterli görmüyoruz. 
Ama önümüzdeki dönemde bu konuda 
çok daha ileri bir noktaya geleceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü tohum, 
verimli toprağa atılır. Bilgiden, teknoloji-
den daha verimli bir alan bulamayız. Araş-
tırmaya ve araştırmacılara yapılan yatırı-
mı, her zaman en iyi hasatı veren yatırım 
olarak gördük. Bu alanı, yatırım yapmak 
için riskli olarak görenler olabilir. Elbette, 
yaptığınız her yatırımdan her zaman iste-
diğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ancak, 
bilim ve teknoloji alanındaki yatırımları-
nızın birinden öyle bir sonuç alırsınız ki, 
bu sonuç yapılan tüm yatırımı kat be kat 
geri kazandırır. Dolayısıyla, bunu bir risk 
olarak görmüyoruz. Bilim, teknoloji ve 
yenilikle ilgili çalışmalar bir çok sektörü 
ve alanı doğrudan etkilemekte, milletimi-
zin göğsünü kabartacak atılımlara sebep 
olmaktadır. Özellikle savunma sanayii ala-
nında elde ettiğimiz başarılar, bilim ve tek-
noloji alanına verilen öneme paralel olarak 
artmakta, ülkemizin gurur duyacağı bir 
tablo ortaya çıkarmaktadır.

Değerli katılımcılar…

En çok memnuniyet duyduğumuz ge-
lişmelerden biri de, araştırma personeli 
sayısındaki artıştır. Ülkemiz, 2002-2007 
yılları arasında dünyada araştırmacı sayı-
sını en hızlı artıran ikinci ülke olmuştur. 
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Artış oranı yine iki kattan fazladır. Özel 
sektörde istihdam edilen Ar-Ge personeli 
sayısı 2002 yılında sadece 6 bin civarında 
iken, bu sayı 2007 yılında, 4 kat artarak 25 
bine yaklaştı. Hem nitelik, hem de nicelik 
olarak yetişmiş insan gücü ülkemizin re-
kabet gücünün artırılmasında en değerli 
hazinemiz. Yeterli bilim insanımız olma-
dan Ar-Ge çalışmalarını sürdürebilmemiz 
mümkün değil. Bu amaçla, Milli Eğitim 
Bakanlığımız, 2006 yılından itibaren, yurt 
dışına lisansüstü öğrenim yapmak üzere 
5 yıl içinde 5000 öğrenci göndermeyi ka-
rarlaştırdı. Bu kapsamda 2007 yılında 397 
öğrenci yurt dışındaki öğrenimine başladı. 
2008 yılının ilk yarısında 1000 öğrencinin 
yurt dışına gönderilmesi için çağrı yapıldı. 
Yaklaşık 900 öğrencinin yurt dışına çıkış 
hazırlıkları sürüyor. 

TÜBİTAK da, Ar-Ge insan gücü yetişti-
rilmesine, çeşitli destek programlarıyla 
çok önemli katkılarda bulunuyor. 2003 
yılında TÜBİTAK tarafında desteklenen 
bilim adamı sayısı sadece 1.500 civarında 
iken, bu sayı 2008 yılı sonu itibariyle 16 
bine yaklaştı. Araştırmacı sayısını arttırma 
çabamız, ülkemizin, ulusal ve uluslararası 
bilim insanları için cazibe merkezi haline 
getirilmesini de kapsıyor. Kurulumuz, 
Kasım 2007 tarihinde yaptığımız 16’ncı 
toplantısında, Bilim ve Teknoloji İnsan 
Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nın ha-
zırlanmasına karar vermişti. 2008 yılında, 
TÜBİTAK’ın koordinasyonunda yürütülen 
çalışmalarla, tüm paydaşların katılımı ile 
çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu çalıştaylar-
da, araştırma yapmanın önündeki engeller 
ve çözüm önerileri ile, Türkiye’yi bilim in-

sanları için cazibe merkezi haline getirmek 
için öneriler ve mekanizmalar tartışıldı. 
Bu çalışmalar sonunda bir Bilim ve Tekno-
loji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlanacak. Bu eylem planı, bilim insan-
larının mevcut sorunların giderilmesinde 
ve ülkemizin bir cazibe merkezi olmasında 
bizlere yol gösterecek. Araştırmacılarımı-
zın önündeki tüm engelleri kaldırmak ve 
onların toplumda hak ettiği yeri almasını 
sağlamak için her türlü çabayı gösteriyo-
ruz ve göstermeye devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Günümüzde ekonomilerin en önemli itici 
gücü, bilim, teknoloji ve yenilik çalışma-
larının ürün ve hizmete dönüşerek ticari-
leşmesidir. Özel sektörün, Ar-Ge’yi sahip-
lenmesi, ancak üretilen bilginin ekonomik 
değere dönüşmesiyle mümkün olabiliyor. 
Memnuniyetle görüyorum ki,  kamu 
kaynaklarından bu alana ayrılan payın 
artması, özel sektörün bilim ve teknoloji 
alanındaki faaliyetlerine de ivme kazandır-
dı. Tarihimizde ilk kez 2007 yılında, özel 
sektörün Ar-Ge harcamaları kamu fonla-
rını yakaladı. 2007 yılında özel sektörün 
Ar-Ge harcaması, 2002’dekinin 4 katına 
çıktı. Bu çerçevede, Ar-Ge ve yenilik yoluy-
la ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde 
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması 
için gerekli yasal düzenlemeleri hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. Araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine çeşitli vergi teş-
vikleri sağlayan “Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkındaki 
5746 sayılı kanunu, bu yıl çıkardık. 
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2023 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak 
Kanun kapsamında, her tür ve büyüklük-
teki firma ve kuruluşa, gerçekleştirdikleri 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için belirli 
kurallar çerçevesinde muhtelif teşvik ve 
istisnalar sağlıyoruz. 5746 sayılı kanunla 
getirdiğimiz destek ve teşvikler arasında, 
Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihda-
mının artırılması da bulunuyor. Bu kanun-
la sağlanan destek ve teşvikler sayesinde, 
bilginin ticarileşmesinin, rekabet öncesi 
işbirliklerinin, girişimciliğin ve bu alana 
yapılan yatırımların önü daha da açılacağı-
na inanıyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 
bir raporda Türkiye, Çin, Hindistan, ABD, 
Kanada, Rusya gibi ülkelerle birlikte, önü-
müzdeki dönemde uluslararası yatırım 
yapmaya elverişli ilk 15 ülke arasında gös-
teriliyor. Geçen yıl cezbettiğimiz 22 milyar 
dolar seviyesindeki uluslararası yatırımla 
dünyada 23’üncü sırada yer aldık. Özel 
sektörümüzün, kendi özgün teknolojisi 
olmadan var olamayacağı bilinci içinde, bu 
alana daha fazla yatırım yapacağını düşü-
nüyoruz. Hükümetimiz bunun için gerekli 
iklimin geliştirilmesine her türlü katkıyı 
veriyor ve vermeye devam edecek. Bu nok-
tada küresel mali krize bir kez daha temas 
etmek istiyorum. Kriz şartları, gerek bölge-
sel, gerek küresel istikrar ve dayanışmanın 
önemini daha fazla hissettiriyor. Devam 
eden küresel krizle şirketlerin ve ülkelerin 
tek tek mücadele ederek başa çıkabilmesi 
mümkün görünmüyor. Uluslararası daya-
nışmalar ve ortaklıklar kaçınılmazdır. Özel 

sektörümüzün, Ar-Ge vergi teşvik yasasıyla 
getirilen teşviklerden yararlanırken, ulus-
lararası yatırımlarda, Ar-Ge faaliyetlerinin 
de ülkemizde gerçekleştirilmesine yönelik 
ortaklıklara girmesini öneriyorum. 

Ancak, burada, ileri mühendislik veya böl-
gesel ileri servis-bakım merkezlerini değil, 
gerçek Ar-Ge faaliyetlerini kastettiğimi be-
lirtmek isterim. Ülkemizin rekabet gücünü 
arzu edilen yere getirmek için bugüne 
kadar gösterilen çabalar olumlu olmakla 
birlikte, alınacak çok yolumuz olduğunu 
bilmeliyiz. Bu umut verici gelişmelerin 
sürdürülebilmesi için, hükümet olarak 
özel sektöre verdiğimiz kamu Ar-Ge des-
teklerini artırarak devam ettireceğimizin 
bilinmesini istiyorum.

Değerli katılımcılar…

Bilim insanlarımızın, diğer ülkeler ve 
Avrupa Birliği ile sürdürdüğü bilimsel ve 
teknolojik işbirlikleri hızla gelişiyor.  7’nci 
Çerçeve Programına katılım, 6’ncı Çerçeve 
Programına göre yüzde 35 arttı. Avrupa 
Birliği 7’nci Çerçeve Programının ilk iki 
yılında, Türkiye olarak, programa ülke 
kaynaklarından yaptığımız katkının yüzde 
97’sinin geri dönüşünü sağladık. 6’ncı Çer-
çeve Programının ilk iki yılında bu oranın 
yüzde 25’ler civarında kaldığı hatırlatmak 
isterim. Bundan da önemlisi, memnuniyet-
le görüyoruz ki, artık Türk araştırmacısı 
kendisini Avrupa’da kabul ettirdi. Araştır-
macılarımız Avrupa Birliği’nin ileri tekno-
loji oluşturan projelerinde daha güçlü bir 
şekilde yer alıyor. Avrupa Birliğinin bilim 
ve teknoloji alanında görev yapan karar 
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organlarında önemli görevler üstlenen pek 
çok araştırmacımız var. 

Diğer taraftan, toplumumuzda bilim kül-
türünün yaygınlaştırılması, bunun bir 
yaşam tarzı olması büyük önem taşıyor. Bu 
amaçla yapılan en önemli etkinliklerden 
arasında bir Bilim Merkezi kurulması da 
bulunuyor. Bu konuda 2008 yılında 16 bü-
yükşehir belediyesine açık bir çağrı yapıl-
dı. Önerilen projeler arasında, konusunda 
uzman bağımsız değerlendirme kurulu 
üyelerinin kararı ile, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin projesi için destek kararı 
verildi. Önümüzdeki yıllarda bu konudaki 
uygun proje önerilerine destek verilmeye 
devam edecektir.

Değerli arkadaşlar…

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulumuz’un 
kararı ile 2005 yılında bir Kamu Kurum-
ları Ar-Ge Destek Programı başlatmıştık. 
Bakanlıklarımız ile çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşu, özel sektör, üniversiteler ve araş-
tırma enstitüleriyle elele vererek, ihtiyaç 
duydukları alanlarda projeler geliştiriyor-
lar. Bu program ilk meyvelerini vermeye 
başladı. Bugün, tamamlanan projelerden 
örnekleri beraberce inceleyeceğiz. Kendi 
insanımıza ve araştırmacımıza güvendiği-
mizde, onlara destek verdiğimizde neleri 
başarabildiğimizi göreceğiz. Ancak, göre-
vimizi yapmış olmanın asıl huzurunu, bu 
projelerin sonuçları uygulandığında ve 
kullanıldığında hissedeceğiz. Başbakan 
olarak, bu projeleri bizzat takip ediyorum 
ve etmeye devam edeceğim. Bakan arka-
daşlarımdan da kendi alanlarına giren 

projeleri izlemelerini ve sonuçların hayata 
geçirilmesi için, emeği geçenlere destek 
vermeye devam etmelerini önemle rica 
ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

Bilim ve araştırma faaliyetlerinin tüm yurt 
sathına yayılması için atılan bir adım da 
“Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik 
Lisansı” (EKUAL) projesidir. TÜBİTAK 
tarafından 2006 yılından itibaren hayata 
geçirilen bu proje, bilimsel veri tabanları 
ve kaynaklarına elektronik ortamda erişimi 
sağlıyor. Proje sayesinde bütün üniversite-
lerimiz, araştırma hastanelerimiz ve diğer 
yüksek öğretim kurumlarındaki araştırma-
cılarımız, veri tabanlarından ve kaynakla-
rından yararlanma imkanı buluyor. Araştır-
macılarımız sayesinde de, bu bilgilerin ışığı, 
başta sanayimiz olmak üzere tüm topluma 
yayılıyor. Esasen, ülkemizin her köşesinde, 
dünya çapında rekabet gücü sağlayacak 
bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel de-
ğerlere ve birikime sahip kurumlarımız, 
araştırmacılarımız var. Bizlere düşen bu 
değerleri ortaya çıkarıp, değerlendirerek, 
yenilik yoluyla ekonomik ve sosyal faydaya 
dönüştürmek. Önümüzdeki dönemde, ille-
rimizde, sanayi ve iş dünyasının, üniversite-
lerin, il özel idarelerinin, belediyelerin, sivil 
toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, 
somut çıktılara yönelecek işbirlikleri oluş-
turmalarını bekliyoruz. Bölgesel Kalkınma 
Ajansları ile diğer çeşitli kamu mekaniz-
malarından sağlanan desteklere ilave ola-
rak, bu amaçla faaliyet gösterecek işbirliği 
ağlarının ve platformlarının kurulmasına 
destek vermek amacındayız. 
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Bu doğrultuda, 2009 yılında, TÜBİTAK 
tarafından bir “İl Yenilik Platformları Prog-
ramı” başlatılacak. Bu platformlardan bek-
lentimiz, illerimizi özgün kılan doğal, sos-
yal, kültürel, beşeri ve ekonomik değerleri, 
bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla faydaya 
dönüştürecek projelerin hazırlanmasının 
sağlamasıdır. Her ilimizin kendi potan-
siyeline uygun olarak ortaya konacak bu 
vizyon ve projeler, söz konusu ilde, gerek 
kamu kurumları, gerekse de Avrupa Birliği 
tarafından sağlanan fonların daha etkin 
şekilde kullanılmasını sağlayacak. 

Değerli arkadaşlarım… 

Doğru ve derin bilgiyi üretmek de, yaymak 
da büyük çaba ister, azim ister, kararlılık 
ister. Aklınızı gönlünüzle birleştirip bu yol-
da yoğunlaşmanız gerekiyor. Bunun için, 
bilim insanlarımız ve bilim kurumlarımız, 
toplum gerçeklerinden kopmamalı, mera-
ka dayalı araştırmanın yanı sıra “dertlere 
derman” olmayı da hatırdan çıkarmama-
lıdırlar. Bu iklimi oluşturmak için, ilk ve 
en önemli adım olarak, demokrasilerdeki 
toplum adına karar verici konumunda 
olan örgütlerin, kurumların ve siyasi par-
tilerin bilim perspektiflerini geliştirmeleri 
gerekiyor. Bilim, sadece belli programlarda 
veya beyannamelerde yer verilen bir başlık 
olmaktan çıkmalıdır. Bilim ve teknolojinin 
“dertlere derman” olması için, katma değer 
üretmesi için, somut yaklaşımlar ve tutum-
lar ortaya konmalıdır. Bilim ve teknoloji 
politikaları, hükümetler üstü bir öneme 
sahip. 

Bunun için, tüm kurumların bilim-tekno-
loji politikaları konusunda ortak bir akıl 
etrafında birleşmesi önem taşıyor. Son 
yıllarda gerçekleştirilen atılımlar ne kadar 
önemliyse, bu çabaların sürdürülebilir-
liğinin sağlanması da o kadar önemlidir. 
Hükümet olarak bilim insanlarımıza ver-
diğimiz desteği kararlılıkla sürdürmeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizin 
aydınlık geleceği için çaba sarf eden bilim 
insanlarımız ile ilgili tüm kurum ve kuru-
luşları yürekten kutluyorum. Hayatlarını 
bilimin hizmetinde geçirmekte olan tüm 
bilim insanlarına, şahsım ve hükümetim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Bu düşün-
celerle, hepinizi bir kez daha sevgilerimle, 
saygılarımla selamlıyorum.
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Türk Müteahhitler Birliği’nin değerli üye-
leri, değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, yurtdışı müte-
ahhitlik hizmetleri ödül töreni vesilesiyle 
aranızda bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Konuşmamın hemen başında, dünya ge-
nelinde yüzümüzü ağartan, bizleri onur-
landıran, gururlandıran müteahhitlik 

firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. 
Firmalarımızla birlikte, işçisinden mühen-
disine, yöneticisine kadar tüm arkadaşla-
rımızı da başarılarından dolayı kutluyor, 
başarılarının artarak devamını diliyorum.

Hafta başında, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun Genel Kurulu’na katıldım ve 
orada da ifade ettim. Biliyorsunuz, iktida-
ra geldiğimiz andan itibaren, hatta onun 

Türkiye Müteahhitler Birliği 
Ödül Töreni

Ankara | 25 Aralık 2008
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da öncesinde, partimizi kurduğumuz 
günden itibaren dış temaslara özel önem 
verdim. Her fırsatta, gittiğim ülkelerde, 
Türkiye’nin imkanlarını, fırsatlarını anlat-
tım, ticaret hacmini yükseltmenin gayreti 
içinde oldum, ülkeler arasındaki politik 
ve ekonomik meselelerin çözümü için 
çaba sarfettim. Yine gittiğim her ülkede, 
mutlaka bir ya da birkaç Türk işadamıyla, 
müteahhitle, firma yetkilileriyle karşılaş-
tım. Türk firmalarının dünya geneline ya-
yılan bu girişimcilik ruhunu, bu ticaret ve 
yatırım azmini görmek bir Başbakan için 
büyük bir gurur vesilesidir. Bir ülkeye gi-
diyorsunuz, o ülkenin Cumhurbaşkanı’yla, 
Devlet Başkanı’yla, Başbakanı’yla oturup 
konuşuyorsunuz ve o size, sizin ülkenizin 
işadamlarının başarısından sözediyor. 
Tabii ki gururlanıyorsunuz… Samimiyetle 
söylüyorum, bunu, gittiğim hemen her 
ülkede yaşadım. Bu gururu, bu onuru 
bana ve milletime yaşattığınız için de 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Zaman 
zaman, o ülkenin yetkililerinden ya da 
bizim işadamlarımızdan tatsız şikayetlerle 
de karşılaştığımız oldu ancak bunlar asla 
başarılarımızı gölgeleyecek derecede ol-
madı. Varsa sorunları konuştuk, bunları 
çözmeye çalıştık. Küçük büyük demeden 
her sorunun gündeme gelmesini ve çözüm 
yoluna girmesini talep ettik.

Bunlarla da kalmadık. Ülkelerin yapacak-
ları büyük ihalelerde, Türk işadamlarının, 
Türk müteahhitlerinin tercih edilmesi için 
ciddi çabalarımız oldu. Sizlerin başarıla-
rını anlattık, yaptığınız işlerden örnekler 
verdik, büyük projelerinizden bahsettik ve 
ihale yarışlarında bu konuların göz önün-

de bulundurulmasını rica ettik. Bizim için 
Türk şirketlerinin büyümesi, gelişmesi, 
Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi anlamına 
geliyor. Bizim yönetim felsefemizin teme-
linde işte bu anlayış yatıyor. Biz önden 
gideceğiz, yolları açacağız, yollardaki en-
gelleri kaldıracağız ki, özel sektör arkadan 
gelsin ve rahat bir ortamda, huzurlu bir 
ortamda yatırımını, üretimini yapsın. Bu 
konulara bu şekilde yaklaşmazsanız, sonuç 
alınmıyor. Nitekim alınmadığını da geç-
mişte gördük.

2002 yılında firmalarımızın yurtdışında 
yüklendikleri iş miktarı 1,7 milyar dolar 
seviyesinde idi. 2007 yılında bu rakam 
19,5 milyar dolar oldu ve 2008 için bek-
lentimiz de 23-25 milyar dolar aralığında. 
2008 sonunda, toplam 130 milyar dolarlık 
bir iş tutarını yakalamış olacağız. 1,7 mil-
yar dolardan, 25 milyar dolara, yani 12-
13 kat bir artış… Bununla da kalmadınız, 
Dünya genelinde ABD ve Çin’den sonra, 23 
firmayla dünyanın en büyük uluslararası 
müteahhitleri listesine 3’üncü olarak gir-
diniz.

İşte bu performans, Türkiye’nin potansi-
yelini yansıtması bakımından son derece 
önemlidir. Türkiye, tüm fertleriyle, tüm 
çalışanlarıyla, özellikle de girişimcileriyle, 
“gereken zemin hazırlandığında” ulusla-
rarası başarılara imza atabilmektedir, at-
maktadır.  İstikrar ortamı olacak… Güven 
ortamı tesis edilmiş olacak... Devlet, hükü-
met, ilgili bakanlar, bürokratlar, engelleri 
kaldırmak için özveriyle gayret edecekler… 
Bu üç şart yerine geldiğinde de Türkiye 
gerçek potansiyelini ortaya koyacak, başa-
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rılara imza atacak. İşte bugün yaşadığımız 
da budur. 6 yılda ulaştığımız başarıların 
arkasında bu gerçek yatmaktadır.

Biz,  Artvin’in , Muş’un, Hakkari’nin, 
Yozgat’ın, Edirne’nin bir köyünün içme 
suyu sıkıntısını da derdimiz olarak kabul 
ettik, Libya’da iş yapan müteahhitimizin 
bürokrasiyle ilgili sıkıntısını da derdimiz 
olarak kabul ettik. Bir yandan köylere yol 
yaparken, içme suyu getirirken, eğitim, 
sağlık, emniyet, adalet, konut gibi sorun-
ları çözerken, bir yandan da dış ticaretimi-
zin, dışarıdaki ve içerdeki yatırımlarımızın 
artması için gayret sarfettik. Esasen, böyle 
çok boyutlu bir çözüm anlayışını hakim 
kılmadan, Türkiye’ye atılım yaşatmak da 
mümkün değildir, biz bunu gördük. Sade-
ce enflasyonla mücadele etmek tek başına 
başarıyı getirmez. Sadece büyümeye odak-
lanmak başarıyı getirmez. Sadece alt yapı 
hizmetleriyle, yollarla, barajlarla ilgilen-
mek de başarıyı getirmez.

Bakınız, yıllarca ilgisiz gibi görüldü ama, 
demokrasi, insan haklarına saygı, adalet, 
güvenlik, bölgesel istikrar, komşu ülkelerle 
diyalog ve barış, proaktif dış politika gibi 
bir çok unsur, başarının bileşenlerini oluş-
turuyor. Bunlardan birinden vereceğiniz 
taviz, başarıyı da gölgeliyor. Türkiye’nin 
geçmişte yapamadığı, gerçekleştiremediği 
işte buydu. Siyaset çözüm değil sorun üre-
tiyorsa, iç gerginlikler ülkenin gündemini 
işgal ediyorsa, bürokrasi kendi derdine 
düşmüşse, vatandaşlar gelecekle ilgili kay-
gı duyuyorsa, ne üretim, ne yatırım, ne ih-
racat ve ne de istihdam bir adım bile ileriye 
gitmez ve gitmedi.

Biz, Hükümet olarak, ekonomiyi, eğitimi, 
dış politikayı, sosyal politikaları, ihracatı, 
sağlığı farklı alanlar gibi algılamadık. Bü-
tün farklı alanlara aynı yaklaşımla, ortak 
bir akılla yaklaştık. Sorunlardan kaçma-
dık, tam tersine sorunların üzerine gittik. 
Her türlü sorunun çözümü noktasında, 
ilgili taraflarla sürekli istişare halinde ol-
duk. Bütün bunların sonucunda da, Türki-
ye bugün çok farklı bir seviyeye, çok farklı 
bir noktaya geldi.

Değerli arkadaşlar…

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 2008 
yılı sonu itibariyle yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinde 23-25 milyar dolar aralı-
ğında bir seviyeye ulaşıyoruz. 1,7 milyar 
dolardan yola çıktık, inşallah 25 milyar 
doları yakalıyoruz ve hedefimiz de 50 
milyar dolar. Türkiye’ye yakışan da budur, 
Türkiye’nin gerçek potansiyeli de budur ve 
böyle dinamik bir müteahhitlik sektörüyle 
bu rakamı da en kısa zamanda yakalaya-
cağımıza inanıyorum. Bizden önceki 10 
yılda, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, dış 
politikadaki ihmaller gibi nedenlerle in-
şaat sektöründe büyük sıkıntılar yaşandı. 
İnşaat sektörünün sıkıntıda olması, doğru-
dan istihdamın da sıkıntıda olması anlamı-
na geliyor. Zira inşaat sektörü, deyim ye-
rindeyse, bir “sünger” görevi görüyor, yan 
sektörlerle işsizliği adeta yutuyor. İnşaat 
sektörü, bugün her ülke için lokomotif bir 
sektördür ve ihmali de başta işsizlik olmak 
üzere derin yaralara sebebiyet veriyor. 

Çok şükür, son 6 yılda inşaat sektörü belki 
de tarihinin en canlı dönemlerini yaşadı. 
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Şu son 6 yılda inşaat sektörümüz yıllık 
yüzde 20 seviyelerinde büyüme rakam-
larını gördü. 2002 yılında, 36,2 milyon 
metrekare inşaat ruhsatı verilmişti, bunu 
2007 sonunda 125,7 milyon metrekareye 
çıkardık. Özellikle konut sektöründe TOKİ 
ile, ulaştırma sektöründe duble yollarla 
inşaat sektörüne can suyu verdik. 6 yıl gibi 
bir sürede, 336 bin konutun yapımına baş-
ladık, bunların 230 bin tanesini sahipleri-
ne teslim ettik. 9 bin 227 kilometre duble 
yolu da tamamlayarak ülkemizin hizmeti-
ne sunduk. 

Bunlara ek olarak, biliyorsunuz, GAP, DAP 
ve KOP Projeleri’yle ilgili yeni bir eylem 
planını açıkladık, ödeneği bulduk ve özel-
likle GAP projesini 2012’de bitirmek için 
planlarımızı yaptık. İç piyasayı canlan-
dırmakla yetinmedik. Afrika Kalkınma 
Bankası’na üye olarak kıtadaki etkinliği-
mizi daha da arttırdık. Dış seyahatlerimize 
iş adamlarımızla birlikte katıldık, en son 
Hindistan ziyaretimde birçok sektörden 
işadamımız bize eşlik etti. Biliyorsunuz 
Hindistan 2012’ye kadar 500 milyar do-
larlık bir alt yapı yatırımı yapacak. Neden 
buradan bizim iş adamlarımız en büyük 
payları almasın dedik, orada iş konseyle-
rinde ve bizzat benim görüşmelerimde iş 
adamlarımıza destek olduk.

Aynı şekilde Devlet Bakanım Kürşat Bey 
mekik dokur gibi tüm dünya ülkeleriyle 
ticaretimizi artırmanın gayreti içinde. Bü-
tün bu gayretlerimiz devam edecek, hem 
de artarak devam edecek ve Türkiye bu 
noktada gerçek potansiyelini kullanır hale 
gelecek. Ne gerekiyorsa yapacağız, nereye 

gitmek, kiminle görüşmek gerekiyorsa gi-
dip görüşeceğiz, hangi sorun varsa çözüm 
yoluna koyacak ve Türkiye’yi daha ileri 
noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bundan 
hiç endişeniz, hiç şüpheniz olmasın. So-
runlarınız olduğunu biliyorum.

Bakınız, hiçbir zaman da sorunları bütü-
nüyle çözdük iddiasında olmadık. Şartlar 
değiştikçe yeni sorunların çıkması da 
doğaldır. Önemli olan sorun çözme an-
layışıyla hareket edilmesidir. İmkanlar 
ölçüsünde, zamanı geldikçe sorunları, siz-
lerle de istişare ederek çözmenin gayreti 
içinde olduk. Önümüzdeki dönemde de 
bu sorunların üzerine kararlılıkla gidece-
ğiz. Özellikle kriz sürecinde, ihracatımızla 
birlikte müteahhitlik sektörümüzün de 
kollanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. 
Biliyorsunuz bazı önlemler aldık ve uygu-
lamaya koyduk. İhracatımıza yıllık 3 mil-
yar dolarlık ek destek sağladık. Hazine’nin 
2009 yılında sağlayabileceği toplam garan-
ti ve ikraz limitini 1 milyar dolar artırarak 
4 milyar dolara çıkardık. Bu imkanın 
önemli bir bölümü ihracatın ve KOBİ’lerin 
finansmanına yönelik olarak kullanılacak. 
Eximbank’ın ödenmiş sermayesini, bütçe 
imkanlarını da göz önüne alarak, ihracatı 
daha fazla desteklemesini sağlayacak şekil-
de artırıyoruz. Reel sektöre yönelik kredi 
ve teşvik imkanlarını kademe kademe uy-
gulamaya geçiriyoruz. 

Aynı şekilde iş adamlarımızı farklı ülkelere 
ve sektörlere teşvik ederek talep daralma-
sının olumsuz etkilerini en aza indirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu noktada yurtdışı müteah-
hitlik hizmetlerimizin avantajlı bir konum-
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da olduğunu söylemek yanlış olmayacak-
tır. Çünkü müteahhitlik hizmetlerimizin 
yüzde 90’ı krizden az etkileneceği, hatta 
krize rağmen büyüme göstereceği öngö-
rülen ülkelerde sürdürülüyor. Bu ve ben-
zeri önlemleri, yeri geldikçe uygulamaya 
koyacağız. Başta da belirttiğim gibi, yeter 
ki sizler yatırım yapın, yeter ki, hem o ülke-
lerde, hem de ülkemizde istihdama katkı 
sağlayın. Bizler, sizlere her türlü kolaylığı 
göstermeye devam edeceğiz.

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyo-
rum: Krizden çıkmanın yolu, oturup ağıt 
yakmak, sağı solu suçlamak değildir. Tam 
tersine krizi fırsata dönüştürmek için, yeni 
yatırımlar yapmak için, fırsatları görüp, 
fark edip değerlendirmek için bir imkan 
zemini oluşmuştur ve bunu en iyi şekilde 
değerlendirmek de bizlerle birlikte işa-
damlarının vazifesidir. Biz bunun gayesi, 
gayreti içindeyiz. İnanıyorum ki, müteah-
hitlik sektörü de, bu krizi bir fırsata dönüş-
türmek için önlemlerini alacak, adımlarını 
atacak ve bu krizden daha güçlü bir şekilde 
çıkacaktır.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha başarılarınızdan dolayı 
sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın de-
vamını milletçe arzuladığımızı bilmenizi 
istiyorum. Her türlü imkanımızla, desteği-
mizle arkanızda olmaya devam edeceğiz. 
Ödül alan arkadaşlarımı da kutluyor, sizle-
re saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

2008 yılını acısı ve tatlısıyla geride bırakıp 
yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız 
şu günlerde, geçen bir yılın muhasebesini 
hep birlikte yapalım istiyorum. Şurası mu-
hakkak ki 2008 yılı, dünyada son derece 
önemli olayların cereyan ettiği, yüzyılda 
bir yaşanan büyüklükte bir mali krizin 
gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere 
bütün ülkeleri sarstığı bir yıl olarak ha-
tırlanacak. Muhtemel ki bu büyük krizin 
etkilerini dünya 2009 yılında da hissetme-
ye devam edecek. Daha şimdiden birçok 
ülkede ekonomik büyüme ciddi seviyede 
yavaşlıyor, hatta ABD, Japonya, Almanya 
gibi bazı gelişmiş ülkelerde büyüme ne-
gatif seyir izlemeye başlamış durumda. 
Bütün dünyayı sarsan bu çapta bir krizin 
Türkiye’yi de az-çok etkilemesi kaçınıl-
mazdır.

Özellikle son bir yılda yaşadığımız başka 
olumsuz gelişmeleri de dikkate aldığımız-
da, evet, 2008 zor bir yıl oldu ama asla 
milletimiz için kayıp bir yıl olmadı. Yaşa-
dıklarımızı şöyle bir hatırlayın. Burada 
tekrarlamaya gerek görmüyorum. İçer-
deki bütün olumsuz gelişmelere rağmen 

hükümet olarak süreci büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle yönettik. Milletimiz kaza-
nacaksa biz kaybetmeye razıyız diyerek 
yönettik. Sonuçta, zor sağladığımız güven 
ve istikrar ortamını koruyarak bu süreçten 
çıktık. Bunu milletimiz adına büyük bir 
kazanç olarak görüyoruz. Her şeye rağmen 
bu zor yılı kayıp hanesine yazdırmadık. 
Yılı kazançla, ülkemizi her şeye rağmen 
büyüterek kapatıyoruz.

2009’da da bu kez global kriz sebebiyle 
ekonomide bizi zorluklar bekliyor. Aldı-
ğımız tedbirlerle gelecek zorlukları da 
yöneterek 2009’u inşallah Türkiye için bir 
fırsat yılına hep birlikte dönüştüreceğiz. 
Ekonomimiz son altı yılda yaşadığı büyük 
atılımla sadece dünyanın dikkat çeken 
ekonomilerinden biri olmamış, doğal ola-
rak küresel ekonomik sisteme de entegre 
hale gelmiştir. Bu gerçeğin farkında olarak 
krizin etkilerinin görülmeye başladığı ilk 
andan itibaren tedbirlerimizi kararlılıkla 
aldık, alıyoruz. 

Bu çerçevede, Ekonomi Koordinasyon 
Kurulumuz başta olmak üzere bütün ilgili 
organlarımızla düzenli olarak krizin sey-
rini takip ettik, krizin etkilerini en aza in-
dirmek için çaba gösterdik. Bu çalışmaları-

Ulusa Sesleniş

Ankara | Aralık 2008
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mızı bugün de azami dikkat içerisinde çok 
yönlü olarak sürdürüyoruz. Her aşamada 
ilgili kesimlerle, reel sektör temsilcileriyle 
ve sosyal taraflarla müzakerelerimizi de-
vam ettiriyoruz. Reel sektörün sıkıntılarını 
giderecek adımları öncelikli olarak attık, 
atıyoruz. Yine Merkez Bankamız gelişme-
leri yakından izleyerek bu süreçte piya-
sadaki döviz ve YTL likiditesini dikkatle 
izliyor, günü gününe önlemlerini alıyor. 
Bir yandan ekonomimizi küresel riskler-
den korumaya, diğer yandan da şartları 
ülkemiz için fırsatlara dönüştürmeye çalı-
şıyoruz. Böyle krizlerin negatif etkilerinin 
yanı sıra bazı önemli ekonomik fırsatlar 
da getirdiğinin bilincindeyiz. Son günlerde 
uluslararası enerji ve emtia fiyatlarında 
meydana gelen düşüşleri ve bunun ülke-
mize getirdiği avantajları buna bir örnek 
olarak görebiliriz. Umudumuz odur ki, bu 
avantajlar 2009 yılı enflasyon hedefini tut-
turmamızda bize büyük katkı yapacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi bütçeler ekonomilerin 
karneleri gibidir, akla kara orada ortaya 
çıkar. Her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda 
da yeni yılın bütçe hazırlıkları nedeniyle 
ekonomimizi masaya yatırdık ve bütün bo-
yutlarıyla değerlendirme imkânı bulduk. 
Hem ekonomimizin genel gidişatının bir 
sağlamasını, hem geçen yılın bir muhase-
besini yaptık, geleceğe dönük hedeflerimi-
zi de bu doğrultuda belirlemeye gayret et-
tik. Şunu hemen ifade edeyim ki, olumsuz 
küresel şartlara rağmen Türk ekonomisi 
atılım gücünü bu dönemde de muhafaza 
etmekte, gelişme istikametinden en ufak 

bir sapma göstermemektedir. Biliyorsunuz 
Kasım ayında katıldığım G-20 zirvesinde, 
dünyanın en güçlü ekonomilerinin temsil-
cileriyle birlikte kriz şartlarını ele aldık ve 
alınacak tedbirleri değerlendirdik. Sadece 
bu zirvede konuşulanlar bile Türk ekono-
misinin ne kadar sağlam bir zeminde yük-
selmekte olduğunun bir delili sayılabilir.

Bugün başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 
pek çok ülke ekonomilerini dalgalanmalar-
dan korumak adına çok ağır tedbirleri yü-
rürlüğe koyuyorlar. O ülkelerin ekonomik 
açıklarını kapatmak üzere bugün ödedikle-
ri faturayı, yakın gelecekte kendi vatandaş-
ları ödemek durumunda kalacaklar. Ama 
açık ve net olarak ifade edeyim ki biz mille-
timizin sırtına bugüne kadar böyle bir yük 
yüklemedik, inşallah da yüklemeyeceğiz. 
Dış etkenlerin kriz nedeniyle hayatımıza 
getirdiği olumsuzlukları da inanıyorum 
ki elbirliğiyle kısa zamanda ortadan kaldı-
racak, krizi daha güçlü bir atılımın, daha 
dinamik bir ekonominin vesilesi, fırsatı 
haline getireceğiz.

Bu çerçevede,  2009 yılı  bütçemizin 
Türkiye’nin geleceği adına iyimser bir açı-
lım olduğunu sizlere özellikle ifade etmek 
istiyorum. Bu ülkede yaşayan her insanı-
mızın geleceğe umutlu bakmak için çok se-
bebi var, bu umut ve özgüven bizi küresel 
krizin getirdiği sıkıntılardan da çekip çıka-
racaktır. Yeter ki büyüme dinamizmimizi, 
gelecek inancımızı ve kalkınma heyecanı-
mızı kalplerimizden eksik etmeyelim. Bile-
lim ki her türlü krize karşı millet olarak en 
büyük silahımız; bu umut, bu heyecan, bu 
özgüven olacaktır.
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Sevgili vatandaşlarım...

Neden umutlu olmalıyız, neden karamsar-
lığa kapılmamalıyız, bunu bazı örneklerle 
sizlerin dikkatinize sunmak istiyorum. 
Türkiye ekonomisi son altı yıl içinde dün-
yada çok az örneği görülen istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir büyüme dönemi yaşamış, 
çok önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 
Bakınız, bütün göstergeleri dibe vurmuş-
ken yeniden ayağa kalkma iradesi göste-
rebilmiş bir milletten ve o iradeyle son 27 
çeyrek boyunca sürekli büyüme göstermiş 
bir ekonomiden bahsediyoruz. Kişi başına 
milli gelirimiz yılsonu itibariyle 10 bin 
dolar hedefini aşmış olacaktır. Bu rakam 
2002 yılında 3.517 dolar seviyesindeydi. 
Bu ülkenin insanları olarak bizler gelecek-
ten umutlu olmayacağız da, bizler özgüven 
sahibi olmayacağız da kim olacak? Bugün 
dünyada yaşanan sıkıntıları biz yıllarca 
yaşadık, bu girdaptan nasıl çıkılacağını da 
çok iyi biliyoruz. Krizin en güçlü ekonomi-
leri adım adım gerilettiği bir zamanda bile 
bizim ekonomimiz istikrarla büyümeye 
devam ediyor. Rakamların söylediği ger-
çek, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık oldu-
ğudur, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bakınız altı yıl önce 230 milyar dolar se-
viyesinde olan gayri safi yurtiçi hasıla 3 
kat artışla 2007 sonunda 657 milyar dolar 
seviyesine gelmiştir. 2008 sonu itibariyle 
750 milyar dolar seviyesini de yakalıyo-
ruz, artış sürüyor, gelişme sürüyor, atılım 
sürüyor. 2002 sonunda 27 milyar dolar 
olan Merkez Bankası rezervimiz, bugün 71 
milyar dolar seviyesinde. Bazı sektörlerde 
elbette küresel krize bağlı olarak bazı sı-

kıntılar yaşanıyor, bunların geçici ve elbir-
liğiyle aşabileceğimiz sıkıntılar olduğunu 
iyi bilmeliyiz. Bu sıkıntıları da enflasyonu, 
yüksek faizleri, dağ gibi biriken borçları aş-
tığımız gibi aşacağız. Ekonomimizin uzun 
yıllardır en büyük problemlerinden biri 
olan enflasyon konusundaki göstergeler de 
krize rağmen Türkiye’nin doğru istikamet-
te ilerlediğini teyit eder niteliktedir. Son 
dönemlerde enerji ve gıda fiyatlarındaki 
dalgalanmalara rağmen 2008 yılı Kasım 
ayı itibariyle enflasyon yüzde 10,76 sevi-
yesinde kalmıştır. Mevcut şartlar dikkate 
alındığında bu oran iyimser bir orandır, iyi 
bir orandır, Türkiye’nin yakaladığı istikra-
rın güzel bir sonucudur.

Yine bu istikrar sayesinde yılbaşından 
itibaren paramızdan sıfır atma operasyo-
numuzun son aşamasını başlatma imkânı 
buluyoruz. 1 Ocak 2009 itibariyle para-
mızdaki “Yeni” ibaresini atıyor ve yeniden 
TL’ye dönüyoruz. Hazinemiz ve Merkez 
Bankamız yeni madeni paraların ve bank-
notların basımını tamamladı, dağıtımını 
yaptı ve 1 Ocak’tan itibaren artık TL’yi kul-
lanmaya başlıyoruz. 1 yıl boyunca YTL ve 
TL bir arada kullanılacak. 1 yılın sonunda 
piyasadaki YTL büyük oranda tedavülden 
kalkacak ve yeni boyutlarıyla, yeni şekille-
riyle TL hayatımızdaki yerini alacak. Yıllar 
boyunca istikrar bir türlü sağlanamadığı 
için sürekli ertelenen bu önemli operasyo-
nu bu şekilde tamamlamış, sıfırı bol ama 
alım gücü düşük para kâbusunu da sona 
erdirmiş oluyoruz.

Değerli vatandaşlarım...
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Türkiye bugün dış ticaret alanında yakala-
dığı gelişme hızıyla adım adım dünyanın 
dev ekonomileri arasındaki yerine ilerle-
mektedir. 2002 yılında yaklaşık 88 milyar 
dolar düzeyindeki dış ticaret hacmimiz, 
geçtiğimiz yıl itibarıyla 277 milyar dolar 
seviyesine yükselmiştir. 2008 yılı sonu 
itibariyle bu rakamın 340 milyar dolar se-
viyesini yakalamasını bekliyoruz. 2002 yılı 
sonunda 36 milyar dolarlık ihracat yapan 
Türkiye, bugün geçen 12 aylık dönemde 
129 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmıştır. 
Türkiye bugün ihracat büyüklüğünde dün-
yanın 22’inci ekonomisidir. Üstelik eskiden 
olduğu gibi ihracatımız birkaç sektörle 
sınırlı değildir, çeşitliliğe sahiptir. İnşallah 
bu çizgide seyretmeye devam edersek 2009 
yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 68’e, 2012 yılında ise yüzde 83 civa-
rında bir orana yükselecektir, bunu kuvvet-
le muhtemel görüyoruz.

Geçen altı yıllık süreçte ihracat rakamları 
gibi yüzümüzü güldüren bir başka gelişme-
yi de doğrudan uluslararası yatırımlarda 
yaşadık. 1993-2002 döneminde ortalama 1 
milyar dolar olan yıllık doğrudan sermaye 
yatırımları 2007 yılında 22 milyar dolar 
seviyesine kadar yükseldi. Bu yılın Ocak - 
Eylül döneminde, küresel krizin getirdiği 
olumsuz şartlara rağmen 12,3 milyar dolar-
lık dış yatırımı ülkemize çekmeyi başardık. 
Beklentimiz o ki bu miktar yıl sonu itibariy-
le 15 milyar doları bulacaktır. 

Aziz vatandaşlarım...

Makro ölçekteki bütün bu gelişmelerin 
vatandaşlarımızın hayat standartlarına 

yansıması noktasında da geçen altı yıl 
zarfında önemli iyileşmeler yaşanmıştır. 
Sizlerin aile bütçelerinizi çok daha fazla 
rahatlatmak, ülkemizin hayat standartla-
rını çok daha iyi yerlere taşımak için ge-
celi gündüzlü bir çalışma içindeyiz. Gönül 
istiyor ki bu ülkede sıkıntı çeken tek bir 
insanımız bile olmasın; ama Türkiye’nin 
uzun istikrarsızlık yıllarının biriktirdiği 
sıkıntıları bir anda çözmek maalesef müm-
kün değil... Hiçbir problemimiz çözümsüz 
değil ve hükümet olarak bu ülkenin ne 
kadar problemi varsa kararlılıkla üstüne 
gidiyoruz. Bu bir zaman meselesi, bir istik-
rar meselesi, sağlıklı ve kalıcı bir iyileşme 
için adım adım gitmek, macera aramamak, 
popülizmin tuzaklarına düşmemek gereki-
yor. Sizlerin yaşadığınız acı tecrübelerden 
bu gerçeği çok iyi bildiğinizi, Türkiye’nin 
mutlu yarınlarına giden yolda sabrınızla, 
fedakârlığınızla, gücünüz ve enerjinizle 
bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz.

Geçen altı yıl içinde hükümet olarak 
sizleri rahatlatabilmek adına elimizdeki 
imkânları sonuna kadar zorladığımızın 
sizler farkındasınız. Göreve geldiğimiz ilk 
gün sizlere “memurumuzu, işçimizi, emek-
limizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek 
söz verdik ve bu sözümüzü tuttuk. 2008 yı-
lında asgari geçim indiriminden kaynaklı 
artışlar hariç, en düşük memur maaşında 
yüzde 23,2, ortalama memur maaşında 
ise yüzde 19 oranında artış sağladık. 2009 
yılında kamu görevlilerinin maaşlarında 
Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında 
ise yüzde 4,5 oranında olmak üzere yıllık 
yüzde 8,5 oranında artış gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Yapılacak artışlar sonucun-
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da; aile yardımı ödeneği dâhil en düşük 
dereceli memurun maaşı 2009 yılı Ocak 
ayında 1.164 YTL’ ye, Temmuz ayında ise 
1.215 YTL’ye yükseliyor. 2003 Ocak-2008 
Ekim döneminde TÜFE’deki kümülatif 
değişim yüzde 81,6 seviyesinde olmuş-
tur. Buna karşılık 2002 Aralık ayında en 
düşük memur maaşı 392 YTL iken, 2008 
Ekim ayı itibariyle bu rakam 1.118 YTL’ye 
yükselmiştir. Artış yüzde 185 oranındadır. 
Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 
YTL iken, 2008 Ekim ayında yüzde 173,3 
oranında artarak 503 YTL’ye çıkmıştır. En 
düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayın-
da 257 YTL iken, 2008 Ekim ayında 598 
YTL’ye çıkmış, artış yüzde 132,7 olmuştur. 
En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 
2002 Aralık ayında 149 YTL iken, 2008 
Ekim ayında yüzde 214,1’lik bir artışla 468 
YTL’ye yükselmiştir. En düşük BAĞ-KUR 
çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 
YTL iken, 2008 Ekim ayında 312 YTL’ye 
yükselmiş, artış yüzde 372,7 olmuştur. En 
düşük memur emekli aylığı 2002 Aralık 
ayında 377 YTL iken, 2008 Ekim ayında 
773 YTL’ye çıkmış, yüzde 105 oranında 
bir artış gerçekleşmiştir. 65 yaş aylığı 2002 
Aralık ayında 24 YTL iken, 2008 Ekim 
ayında 87 YTL’ye çıkmış, artış yüzde 262,5 
olmuştur.

Bunlar sizlere verdiğimiz sözlere ne kadar 
sadık olduğumuzu gösteren rakamlardır, 
sizleri enf lasyona ezdirmediğimizi gös-
teren rakamlardır. Gönlümüzden geçen 
sizlerin bundan çok daha iyi şartlarda 
hayatlarınızı sürdürmenizdir, çok kısa 
zamanda alınan bu mesafeleri iyi bir baş-
langıç olarak görüyor, sizleri daha güzel 

günlere ulaştırmak için bütün gücümüzle 
çalışıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin son altı yılda geçirdiği büyük 
değişimin bizim için en öncelikli hedefle-
rinden biri daima eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet gibi temel hizmetlerde standartla-
rın yükseltilmesi olmuştur. Geçen zaman 
zarfında bu hedeflerimiz doğrultusunda 
önemli adımlar attık ve önemli kazanımlar 
elde ettik. Bildiğiniz gibi hükümet olarak 
geleceğimizin en büyük teminatı olan ço-
cuklarımızın eğitimine çok büyük önem 
veriyor ve bütçeden en büyük payı eğitime 
ayırıyoruz. Bu anlayışla 2002 yılında 7,5 
milyar YTL olan Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi’ni, 2009 yılında 27,88 milyar 
YTL’ye kadar yükselttik. Artış yüzde 274 
oranındadır. Aynı şekilde 2002 yılında 2,5 
milyar YTL olan Yüksek öğretim bütçesini 
de, 2009 yılında 8,8 milyar YTL’ye yükselt-
tik, orada da 2002’ye göre yüzde 252’lik 
bir artış var. Son altı yıl içinde mevcut 362 
bin dersliğe 130 bin yeni derslik ilave ettik. 
2002 yılında Yükseköğrenim bursu 45 YTL 
idi, bugün 160 YTL seviyesindedir, 2009 
başından itibaren de bu rakam 180 YTL’ye 
yükselecek. Artış oranı yüzde 300...

Sağlık alanında da sizlerin çektiğiniz pek 
çok sıkıntıyı sona erdiren adımlar attık, 
önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. İn-
sanlarımızın sağlık hizmetlerinden çok 
daha medeni, çok daha insani şartlar altın-
da yararlanabilmesine imkan hazırladık. 6 
yıllık iktidarımızda sağlık yatırımlarımız 
için bugünün fiyatlarıyla toplam 7 milyar 
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525 milyon YTL kaynak kullandık. 389’u 
hastane ve hastane ek binası olmak üzere 
1200 sağlık tesisini hizmete açtık. Göreve 
geldiğimizde banyo ve tuvaleti bulunan 
hasta yatağı sayısı 10 bin 100 iken, bu sayı-
yı 2008 Kasım sonu itibariyle 24 bin 500’e 
ulaştırmış bulunuyoruz. Sizler de bunun 
şahitlerisiniz, bugün artık insanlarımız 
hastane kapılarından geri çevrilmiyor, 
parası olmadığı için hastalarımız rehin kal-
mıyor. Vatandaşlarımız bütün kamu sağlık 
kuruluşlarına rahatlıkla ulaşabiliyor, dile-
diği eczaneden ilacını alabiliyor. Bakınız 
nereden nereye geldik, geçmişte büyük 
şehirlerimizde dahi 112 acil hizmetinden 
doğru dürüst yararlanamıyorduk, bugün 
bu hizmeti köylerimize kadar ulaştırıyo-
ruz.

Aziz vatandaşlarım...

Türkiye her alanda hızla gelişiyor, büyü-
yor, ülkemizin her köşesinde yıllar yılı 
ihtiyaç duyulan yatırımlar tek tek hayata 
geçiriliyor. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana ülkemizin farklı il ve ilçelerinde 
toplam 111 adalet sarayı inşa edilmiş ve 
hizmete açılmıştır, başta İstanbul olmak 
üzere 59 Adalet Sarayı’nın yapımı da hızla 
devam ediyor. Altı yıl gibi kısa bir zaman 
içinde 336 bin sayısına ulaşarak toplu ko-
nut alanında bir rekora imza attık. 230 bin 
kaliteli, depreme dayanıklı, sağlıklı konutu 
hak sahiplerine teslim ettik; yani 100 bin 
nüfuslu tam 15 şehir inşa ettik. Bu büyük 
konut projeleri sayesinde doğrudan ve do-
laylı olarak 800 Bin insanımıza istihdam 
sağladık. Medeniyet demek, yol demektir. 
2003 yılına kadar 6 bin 101 kilometre 

bölünmüş yol yapılmışken; 2003-2008 
yılları arasında biz buna 338 kilometresi 
otoyol olmak üzere toplam 9 bin 227 kilo-
metre bölünmüş yol ilave ettik. Ankara ve 
İstanbul’u hızlı tren ile birbirine bağlıyo-
ruz. Ankara-Eskişehir hattı tamamlandı, 
deneme sürüşleri başladı ve yakında hızlı 
tren seferlerine başlıyoruz. Ankara-Konya 
hızlı tren projesini de başlattık, projenin 
tamamlanmasıyla Ankara-Konya arası 
seyahat süresi 1 saat 10 dakikaya inecek. 
Sadece ülkemizin değil, dünyanın da 
önemli projelerinden biri olan ve sadece 
İstanbul’un iki yakasını değil, kıtaları bir-
birine bağlayacak Marmaray projesini ha-
yata geçiriyoruz. Bütün bunlar Türkiye’nin 
ne büyük bir hızla kalkındığını, ne büyük 
bir hızla ilerlediğini gösteren çok önemli 
gelişmelerdir.

Sevgili vatandaşlarım...

Dünyada yaşanan ağır kriz şartlarına 
rağmen Türkiye’nin geçen altı yılını nasıl 
kazanç hanesine yazdırdıysak önümüzde-
ki yılı da hep birlikte başaracağız, bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmaya, 
üretmeye, zorlukları hep birlikte göğüsle-
meye devam edeceğiz. Krizle mücadelenin 
en etkin yolu çarkların işlemeye, fabrikala-
rın çalışmaya, tarlaların sürülmeye devam 
etmesidir. Hükümet olarak ülkemizin her 
köşesinde yatırımlarımızı bütün hızıyla 
sürdürüyoruz. Aralık ayı içinde yoğun gün-
demimize rağmen yine Bursa’da, Konya’da, 
İstanbul’da birçok tesisin açılışlarında 
bulunduk, bu kalkınma heyecanını yerin-
de yaşadık. 17 Aralık’ta Konya’da TOKİ 
tarafından yaptırılan 711 konutumuzun 
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anahtarlarını sahiplerine teslim ettik, iki 
ticaret merkezini ve Konyalılar’ın hayatını 
kolaylaştıracak toplam 88 tesisi yapılan 
toplu törenle hizmete açtık. 20 Aralık’ta 
Bursa’da TOKİ tarafından inşa edilecek 
mega sanayi sitesinin startını verdik, yine 
TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 
1.702 konutu sahiplerine teslim ettik. Yine 
Bursa Kent Hali’ni, Nilüfer Vadisi adıyla 
yürütülerek tamamlanan kapsamlı ıslah 
projesini, çeşitli kavşakları ve yenilenerek 
işlevsel hale getirilen birçok tarihi eseri 
topluca hizmete açtık.

Sevgili vatandaşlarım…

Aynı yoğun çalışmayı dış politikada da 
görüyoruz. 5 Aralık’ta İstanbul’da Pakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Zardari ve Afganis-
tan Cumhurbaşkanı Sayın Karzai’nin katı-
lımıyla gerçekleşen üçlü zirveye ev sahipli-
ği yaptık. 21 Aralık’ta yine İstanbul’da Irak 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Haşimi 
ile bir araya gelerek Kuzey Irak’taki geliş-
meler ve terörle mücadele başta olmak 
üzere birçok konuda kapsamlı bir görüşme 
gerçekleştirdik. Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Sayın Parvanov, Kore Cumhuriyeti 
Başbakanı Sayın Han Sın Su, İsrail Başba-
kanı Sayın Olmert yine Aralık ayı içinde 
ağırladığımız misafirlerimiz arasındaydı.

Türkiye dünya diplomasi trafiğinin en 
önemli adreslerinden biri olmaya inanı-
yorum ki 2009 yılında da devam edecek. 
Özellikle,  BM Güvenlik Konseyi üyeliği-
mizin başlaması sebebiyle Türkiye’nin 
uluslararası toplumdaki ağırlığı çok daha 
artacaktır. Yeni bir yıla hazırlanırken 

ekonomisiyle, üretimiyle, dış ilişkileriy-
le güçlü bir dünya ülkesi haline gelen 
Türkiye’nin dinamizmini, vizyonunu, en 
önemlisi de ilerleme iradesini korumakta 
kararlıyız. Her yeni yılı, yeni bir heyecan, 
yeni bir başlangıç vesilesi olarak görüyo-
ruz. AB’ye katılım sürecimiz için de yeni 
yılı milletimizin talep ve beklentileri doğ-
rultusunda en iyi şekilde değerlendirece-
ğiz.

Z a m a n  z a m a n  i ç e r d e  ya ş a d ı ğ ı m ı z 
b a z ı  t a r t ı ş m a l a r  s i z i  ya n ı l t m a s ı n . 
Cumhuriyetimiz’in bütün kurumları, 
milletimize hizmet için varolduklarını 
unutmadan, birbirinin rakibi ya da alter-
natifi gibi değil, birbirini tamamlayan bir 
dayanışma içinde çalışmalıdır. Demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimiz, çıktığı medeniyet yolcu-
luğunu böyle sürdürecek, ancak bu şekilde 
milletimiz daha çok refah, daha çok özgür-
lük hedefine ulaşacaktır. Aynı şekilde bölü-
cü terör örgütüyle çok yönlü, çok boyutlu 
mücadelemiz devam ederken, birlik ve 
bütünlüğümüzü güçlendirmek, demokra-
simizi reformlarla daha da derinleştirmek 
durumundayız. Bu umut ve heyecanla yeni 
yılınızı kutluyor, 2009 yılının ülkemize, 
milletimize ve insanlığa barış, huzur ve be-
reket getirmesini Allah’tan temenni ediyo-
rum. Sizleri tekrar en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli arkadaşlar… Yeni görev yerleriniz-
de sizlere başarılar diliyorum.

Hükümetimizin önem verdiği dört temel 
hizmet alanından biri emniyettir. Emniyet 
alanında son dört yılda önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik, hizmet kalitesinin art-
masına yönelik önemli adımlar attık. Bu 
alanda daha ileri noktalara ulaşmamız, 
Emniyet camiamızın her yönden kendisini 

geliştirebilmesine, daha yüksek standart-
lara ulaşmasına bağlıdır.

Emniyet Müdürleri olarak sizlerden bek-
lentilerimi şu şekilde özetleyebilirim: 
Asayiş konusunda şehirlerimiz belli bir 
standarda kavuşmuştur. Bu alanda yaşana-
bilecek olumsuzluk veya geriye gidiş, anın-
da insanlarımızın büyük tepkisine sebep 
olmaktadır. Asayiş meselesinde ciddi bir 

Yeni Atanan Emniyet 
Müdürlerini Kabul

Ankara | 22 Ocak 2009



189

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

şikayet oluşmasını kabul edemeyiz. Emni-
yet camiası, halk içinde devletimizin görü-
nen yüzüdür, adeta vitrinidir. Halkla iliş-
kilerde devletin sıcaklığını, güler yüzünü 
yansıtmak, devletin halk arasındaki imaj 
ve itibarıyla doğrudan ilişkilidir. Emniye-
tin, devlet-millet kaynaşmasında oynadığı 
rol her an akılda tutulmalıdır. Şehirde Em-
niyet Müdürlerimiz’in her kesimle sıcak 
ilişki içinde olması kaçınılmazdır, ancak 
bu ilişkilerde devletin saygınlığına gölge 
düşürmeyecek bir hassasiyetin sergilen-
mesi dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
Terörle mücadele, ülkemizin öncelikli me-
selesidir. Asker ve jandarmamızla uyumlu 
bir şekilde bu sürecin hassasiyetle yürütül-
mesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
kent merkezlerinde hassasiyetimiz bir 
an olsun dağılmamalıdır. Terör olayları 
karşısında milletimizin hassasiyetlerini 
istismar ederek provokasyon çıkarmak, 
halkımız arasında gerilim oluşturmak is-
teyen çevrelere fırsat verilmemeli, olaylar 
patlak vermeden önce duruma müdahale 
edilmelidir.

Seçim güvenliğine önem veriyoruz. 29 
Mart yerel seçimleri tam bir emniyet ve 
güven ortamında geçmelidir. Özellikle 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde sandık 
güvenliği, çevre güvenliği ve kampanya 
süresince aday güvenliği büyük önem ta-
şıyor. MOBESE bir çok ilimizde faaliyete 
geçti. MOBESE’nin mevcut olduğu illerde 
etkinliğinin artırılması, olmayan illerde 
çalışmaların süratle tamamlanması büyük 
önem taşıyor. Emniyetimiz gelişen tek-
nolojiye hızla ayak uydurmalı, daha ileri 
noktada olan illerimizle bilgi paylaşımına 

giderek eksikliklerini tamamlamalıdır. 
Görev yapacağınız şehirlerde yeni kurulan 
ilçeler varsa, buralardaki düzenlemeler 
ivedilikle yapılmalı, hizmetlerde bir boş-
luk oluşmamalıdır. Bir kez daha yeni görev 
yerlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyo-
rum.
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Değerli arkadaşlar, değerli misafirler… 
Kadın Kolları Başkanlığımız’ın düzenle-
diği “Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım” 
konulu yarışmanın ödül törenine sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 1 mil-
yon 200 bin üyesiyle dünyanın en büyük 
kadın örgütlenmesine sahip partilerin-
den birinin Genel Başkanı olarak, Siyaset 

Kürsüsü’nde kadınlarımızı görmekten, 
demokratik temsil mekanizmalarında ka-
dınların etkinliğine şahit olmaktan büyük 
bir mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Şu anda, illerde, ilçelerde ve beldelerdeki 
parti teşkilatlarımızda 28 bin kadın gönül-

“Siyaset Kürsüsünde Ben 
de Varım” Konulu Hitabet 

Yarışması Ödül Töreni

Ankara | 27 Ocak 2009
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lü siyaset yapıyor. Hemen her mahallede 
teşkilatlarımız mevcut. Öte yandan, AK 
Parti Merkez Yönetim Kurulumuz’daki ka-
dın katılımı yüzde 22. Cumhuriyetimiz’in 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de ifade ettiği gibi: “Bir toplum, bir millet 
erkek ve kadın denilen iki cins insandan 
meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir 
toplumun yarısı topraklara zincirlerle 
bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükse-
lebilsin!” İşte biz, AK Parti’yi kurarken, bu 
zinciri kırmayı, kadınlarımızın siyasete 
katılımı ile ilgili yeniliklere imza atmayı 
hedefledik. Çok şükür, bu hedef doğrultu-
sunda büyük adımlar attık, atmaya devam 
ediyoruz. 

Bakınız, hem AK Parti olarak, hem de 
hükümet olarak bu konuda attığımız 
adımlardan bazı çarpıcı örnekleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. AK Parti’den önce 
kadınlarımız siyasette ve aktif parti çalış-
malarında çok da arzu edilecek bir konum-
da değildiler. Kadınlardan öncelikle ve 
sadece iyi anne, iyi eş, iyi evlat yetiştirme, 
iyi bir ev kadını olmaları bekleniyordu. 
Elbette, kadınlarımız iyi anne olacaklar, iyi 
eş olacaklar, çocuklarımızın yetiştirilme-
sinde önemli roller üstlenecekler. Hâlbuki 
kadınların ne annelik, ne eş olma vasıfla-
rının hiçbiri siyasetle uğraşmaya, siyasete 
katılmaya engel değildi. Biz bu anlayışla, 
kadınları AK Parti çatısı altında siyasete 
katılmaya, yönetim mekanizmalarında söz 
sahibi olmaya çağırdık. 

2004 yerel seçimler itibariyle AK Parti’nin 
kadınlara önemli bir oranda görev tahsis 
ettiğini, ileri bir düzey tutturduğunu gö-

rüyoruz. Son yerel seçimler neticesinde 
meclis üyeliklerinde görev yapan 550 ka-
dın belediye meclis üyesinin 370’i AK Par-
tili oldu. Bu da yüzde 67 gibi büyük mu-
azzam bir orana tekabül ediyor. Ayrıca; 
Türkiye Genel’inde, illerde görev yapan 
50 kadın İl Genel Meclisi üyesinin 30’u da 
aynı şekilde AK Partili. Yine oransal ola-
rak baktığımızda, İl Genel Meclisleri’nde 
görev alan kadınların yüzde 60’ının AK 
Partili olduğu açıkça görülüyor.

Parlamentomuza ilişkin çok çarpıcı bir is-
tatistiği de sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi, bütün siyasi tarihimiz 
boyunca, kadınlarımız parlamentoda en 
yüksek oranda Birinci Meclis döneminde 
temsil imkânına kavuşmuştu. 22 Tem-
muz 2007 genel seçimleri sonrasında, 50 
kadın milletvekili parlamentoda görev 
yapmaya başladı. Bu kadınlardan kaç ta-
nesi AK Partili? 50 kadın milletvekilinden 
30’u AK Parti sıralarında yer alıyor. Biz 
hep söylüyoruz, AK Parti olarak ilkleri 
başardık, Cumhuriyet tarihinde yeni re-
korların altına imza attık. İşte kadın tem-
sili konusunda da, bu sayede bir ilke, bir 
rekora imza attık. 22 Temmuz seçimleri 
sonrasında, ilk defa Birinci Meclis’te gö-
rev yapan kadınların oranı aşıldı. Birinci 
Meclis’te yüzde 4,6 oranında kadın mil-
letvekilimiz görev üstlenmişti, şu anda bu 
oran, yüzde 9’a yükseldi. Bunda da, takdir 
edersiniz ki, şu anki mecliste yer alan ka-
dınlar içinde yüzde 60’lık bir orana sahip 
olan AK Partili kadın milletvekillerimizin 
payı çok büyüktür. Biz, bu oranları yeterli 
görmüyoruz.
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Kadınların siyasetteki ağırlığının nüfus 
oranına paralel şekilde gelişmesini istiyo-
ruz. Bu amaçla 29 Mart Yerel Seçimleri’nde 
kendimiz için belirlediğimiz çıta çok daha 
yüksektedir. Amacımız partimizden seçi-
len meclis üyelerinin yaklaşık üçte birinin 
kadın olmasıdır. Aday listeleri yapılırken, 
bu hassasiyetin özellikle gözetileceğini 
buradan duyurmak istiyorum. Ayrıca vur-
gulamak istediğim önemli bir konu da AK 
Partili kadın milletvekili arkadaşlarımızın 
gündeme getirdikleri Fırsat Eşitliği Komis-
yonu kurulmasıyla ilgili  teklif… Perşembe 
günü Komisyon’da görüşülecek olan bu 
teklifin bir an önce Genel Kurulda görü-
şülmesini arzu ediyoruz. Kadın-erkek eşit-
liğinin sağlanması için TBMM’de böyle bir 
komisyon kurulmasını, son derece önemli 
bir konu olarak görüyorum.

Değerli arkadaşlar, değerli misafirler…

Biz sadece rakamsal değerleri arttırmanın 
peşinde değiliz. Kadınlarımızın temsil 
oranlarını önemsediğimiz gibi, Türkiye’ye, 
Türk siyasetine yeni bir soluk getirmesini, 
kadınca bakışın, kadın gözüyle siyasetin 
zenginleşmesini de önemsiyor, bu yönde 
adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz, biz AK 
Parti’yi kurarken, AK Parti’nin aynı zaman-
da yeni okul, yeni bir ekol olacağını ifade 
etmiştik. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 
Siyaset Akademisi ile bu yönde çok büyük 
mesafeler kat ettik. AR-GE Başkanlığımız’ca 
yürütülen “Siyaset Akademisi” şu ana 
kadar on binlerce kişi katıldı, siyaset eği-
timinden geçti. Özellikle kadınlarımızın 
programa katılımlarının yüksek olması 
için Kadın Kolları Teşkilatımız’ı görev-

lendirdik ve burada da olumlu neticeler 
elde ettik. Gerek il, gerek ilçelerdeki Kadın 
Kolları teşkilatımız, Kadın örgütlenmele-
riyle işbirliği yaparak, Siyaset Akademisi 
programlarına üç dönemde toplam 2 bin 
656 kadının katılımını sağladı. Bu rakamın 
erkeklere oranı, yüzde 17. Sözünü ettiğim 
program sonunda, sınavlar düzenledik, ka-
tılımcılara sertifikalarını verdik. Yine bü-
yük bir onurla ifade ediyorum, sınav neti-
cesinde illerin pek çoğunda ilk üç dereceyi 
kadınlarımız paylaştılar. Bu vesileyle, ben, 
buradan bir kez daha bu programlara katı-
larak, üstün başarılar elde edilen kadınları 
huzurlarınızda tebrik, ediyor, takdirlerimi 
iletiyorum.

Değerli Misafirler…

İzninizle, hükümet olarak bu alanda ger-
çekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki 
dönüşümlerden de kısaca bahsetmek is-
tiyorum. Biz hep şunu savunduk: Dinsel, 
etnik, bölgesel ayrımcılık yapmayacağız. 
Cinsel ayrımcılık ise bizim kitabımızda, 
siyaset anlayışımızda yer bulamaz. Hiçbir 
töre, hiçbir gelenek cinsiyet ayrımcılığını 
meşru kılamaz. Hiçbir ayrımcılık bizim 
nazarımızda kabul edilemez, özellikle 
kadına karşı cinsel ayrımcılık, ırkçılıktan 
bile kötüdür. Hangi konuda olursa olsun 
insanların hor görülmesine, dışlanmasına, 
kötü muameleye tabi tutulmasına, şiddete 
maruz kalmasına rıza gösteremeyiz. Biz, 
insanı sadece insan olduğu için seven, baş 
tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. 

Bu medeniyetin inşasında kadınlar ve er-
kekler ortak rol üstlenmiştir. Kadınlarımız 
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devlet yönetiminden eğitime, kültürden 
sosyal yaşama kadar her alanda erkeğin 
yanı başında yer almıştır. Batıda, daha 
18’nci yüzyıla kadar kadınların meta ola-
rak görüldüğü, akıl almaz muamelelere 
maruz bırakıldığı dönemlerde bu toprak-
larda kadın hep öncü olmuştur. Anadolu 
toprağının bu potansiyeli, bugün de dünya 
için önemli bir örnek teşkil ediyor. Kadın 
hakları konusunda mücadele yürütenle-
rin, bizim tarihi tecrübelerimizden edine-
ceği çok fazla ders bulunuyor. Ne yazık ki, 
bugünkü nesiller olarak, bizim de kendi 
tarihimizden bazı dersler almamız kaçınıl-
maz. Zira, zaman içinde bazı hasletlerimi-
zin, değerlerimizin aşındığı, bu aşınmadan 
özellikle kadınlarımızın etkilendiği de bir 
gerçek. Şimdi biz bu toplumsal eksikleri-
mizi, kültürel erozyonu tersine çevirmek, 
kaybolan değerlerimizi telafi etmek için 
çaba harcıyoruz. Bunun için insan mer-
kezli bir yaklaşımı benimsedik; 72 milyon 
insanımızı, kadın – erkek ayırt etmeksizin 
adaletle, hoşgörüyle, sevgiyle kucakladık, 
demokratik katılımcılığa büyük önem ver-
dik.

AK Parti olarak kadınlarımızın siyasette ve 
yönetimde hak ettikleri konuma ulaşma-
ları için samimi bir gayretin içine girdik. 
Ne var ki, kadınların siyasete, toplumsal 
hayata katılım süreçlerinde bilinçli, bilinç-
siz zihni engeller olduğunu gördük. Bu, 
temelden bir zihniyet sorunudur. Önce 
bunu başarmaya mecburuz. Sadece yasa 
çıkararak, hukuki düzenleme yaparak bu 
meseleleri aşamayız. Uygulamada mesafe 
kat edebilmek için zihinsel bir dönüşüm, 
kültürel bir dönüşüm kaçınılmazdır. Bi-

zim asıl aşmamız gereken kadına karşı 
önyargıyı besleyen, ayrımcılığı üreten 
zihni engellerdir. Bunu aşmak için çok 
ciddi gayret gösterdik, göstermeye devam 
ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın eğitimi 
noktasında, daha önce atılmamış adımlar 
attık. “Haydi Kızlar Okula Kampanyası” ile 
Türkiye genelinde 350 bin kız çocuğumu-
zu okulla buluşturduk.

Şunu unutmamalıyız ki, eğitim, kadınları-
mızı sadece ekonomik ve sosyal yaşama da-
hil etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelece-
ğimizi inşa edecek çocukların da, bilinçli 
anneler tarafından yetiştirilmesini sağlı-
yor. Bu noktada, bütün kız çocuklarımız, 
yüzde 100 oranında eğitim alıncaya kadar 
mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. 
Sadece eğitim noktasında değil, toplumsal 
yaşamın tüm alanlarında kadın-erkek eşit-
liğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetle 
mücadele ve kadın istihdamı alanlarında 
başta Anayasa olmak üzere yasalarımızda 
önemli düzenlemeler yaptık. Anayasamı-
zın 10. ve 90. maddelerindeki değişiklikler 
bu bağlamda çok önemli. Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Kanunu, 
Yeni İş Kanunu, Yeni Ceza Kanunu, Aile-
nin Korunmasına Dair Kanun, Belediyeler 
Kanunu gibi kanunlar yürürlüğe girdi. 
Doğum izni ve ebeveyn iznine ilişkin Dev-
let Memurları Kanunu ve İş Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısını da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
gündemine taşıdık.

Kadın İstihdamı ve Girişimciliğinin Des-
teklenmesi kapsamında; Gelir Vergisi 
Kanunu’nda 2007 yılında yaptığımız deği-
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şiklikle evde üreten kadınlara gelir vergisi 
muafiyeti getirdik. İstihdam Paketi olarak 
da adlandırılan “İş Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”da kadın istihdamının artırılma-
sına yönelik olarak düzenlemeler yaptık. 
(KOSGEB) aracılığıyla 2008’de başlatılan 
“İmalatçı Esnaf ve Sanatkâr İşletme Des-
tek Programı (Cansuyu Kredisi)” ile kadın 
girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılarak, 
30 bin TL’ye kadar krediden yararlanma 
imkânı getirdik. Kadın yoksulluğu ile 
mücadele kapsamında İl Özel İdaresi kay-
naklarından mikro kredi uygulamalarını 
başlattık. Kadın haklarının geliştirilmesi, 
ayrımcılığın önlenmesi, toplumsal yaşam-
da kadınların konumlarının güçlendiril-
mesi amacıyla TRT’de filmler yaptırarak 
ulusal ve yerel televizyon kanallarında gös-
terimini sağladık. Önümüzdeki dönemde, 
daha yeni adımlar atmaya da kararlıyız.

Kadına karşı şiddeti, ayrımcılığı bu top-
lumdan bütünüyle tecrit edinceye, kadın iş 
gücünü ucuz emek olmaktan çıkarıncaya, 
kadınların toplumsal statüsünün daha 
itibarlı bir noktaya ulaştırıncaya kadar da 
bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu düşün-
celerle, bugün burada “Siyaset Kürsüsünde 
Ben de Varım” diyen kadınlarımızı bir kez 
daha yürekten tebrik ediyor, ödüle layık 
görülen arkadaşlarımızı kutluyorum. Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, konuşmamın hemen başında hem 
İstanbul Ticaret Odamıza, hem de başa-
rılarıyla ödülü hak eden KOBİ’lerimizin 
temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu toplantının hemen öncesinde, İstanbul 
Ticaret Odası binasının hemen yanında 
bulunan ve Odamız tarafından onarılan 
Hünkar Kasrı’nın açılışını gerçekleştirdik. 

Yine bir kez daha İstanbul Ticaret Odamı-
za bu anlamlı girişimlerinden dolayı şah-
sım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. 

Şüphesiz ki, bir ticaret odasının, bir sivil 
toplum örgütünün en önemli vazifelerin-
den biri, temsil ettiği kitlenin haklarını 
savunmaktır. Ancak, sivil toplum örgüt-
lerimizin faaliyet alanını sadece temsil 
ettikleri kitle ile sınırlı tutarsak, modern 

Istanbul Ticaret Odası Başarılı 
KOBI’lere Ödül Töreni

Ankara | 9 Şubat 2009
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anlamda bir sivil toplum örgütlenmesini 
oluşturamayız. Sivil toplum örgütleri, 
odalar, borsalar, sendikalar, dernekler, 
vakıflar, demokrasinin olmazsa olmaz un-
surlarıdır. Ülkemizde demokrasinin daha 
da gelişmesi, bütün kurum ve kurallarıyla 
işlemesi, Türkiye’nin her anlamda çok 
daha ileri standartlara ulaşması, asıl ola-
rak sivil toplum örgütlerimizin geniş yel-
pazedeki faaliyetleri ile gerçekleşecektir. 
Yine, sivil toplum örgütlerimiz, eğitimden 
sağlığa, kültürden sanata kadar her alana 
öncü olarak, topluma ve hükümetlere ışık 
tutmak gibi bir görevi de üstlenmek duru-
mundadırlar. 

Hükümette bulunduğumuz 6 yıl boyunca 
bu anlayışı her zeminde ve her fırsatta 
savundum, savunduk. Türkiye’nin, ancak 
böyle bir sinerji, ancak böyle bir kolektif 
çalışmayla kabuğunu kırabileceğine inan-
dık, bu zemini sağlayarak her alanda başa-
rılı çalışmalara imza attık. Esnafı dışarıda 
tutarak, KOBİ’leri, sanayicileri, işverenleri 
dışarıda tutarak, çalışanları, sendikaları, 
dernekleri dışarıda tutarak hiçbir hede-
fe ulaşamayız. Nitekim, Avrupa Birliği 
katılım sürecimizden ekonomide elde 
ettiğimiz sevindirici gelişmelere; eğitimde 
elde ettiğimiz başarılardan Türkiye’nin ta-
nıtımında katettiğimiz mesafeye kadar her 
alanda sivil örgütlerimizin katkılarından 
azami derecede istifade ettik, etmeye de 
devam ediyoruz. 

Her zaman söyledim, bundan sonra da 
her fırsatta ifade etmeye devam edeceğim: 
Bizim komplekslerimiz yok. Her türlü kat-
kıya, yapıcı eleştiriye, desteğe açığız. Bizim 

eleştiriden, eleştirenden çekincemiz yok. 
Hakkıyla, yapıcı bir şekilde, uyarıcı bir dil-
le yapılan her eleştiriyi dikkatle dinliyor, 
not ediyor ve politikalarımızı da bunlara 
göre şekillendiriyoruz. Ülkemizdeki hiçbir 
kesimin boşluğa konuşmasına, muhatap 
bulamamasına tahammülümüz olamaz. 
Esnafımızın bir derdi, bir sıkıntısı mı var? 
Bizzat ben ya da ilgili arkadaşlarım bunu 
dinleriz ve ortak çözümler üretme gayreti 
içinde oluruz. KOBİ’lerimizin derdi, sıkın-
tısı mı var? Bunu ilgiyle dinleriz, görüşü-
rüz, konuşuruz ve ortak çözümler üretiriz. 
Sanayicimiz, çalışanımız bir sıkıntıyla mı 
karşı karşıya? Oturur, bunlara ortak çö-
zümler buluruz. 6 yıldır yaptığımız budur, 
bundan sonra da bu siyaset tarzından asla 
taviz vermeyiz, vermeyeceğiz. Hükümet, 
kulaklarını belli kesimlere tıkadığı anda, 
belli kesimlere karşı kör ve sağır bir tutum 
izlemeye başladığı anda kaybeden ülke 
olur, kaybeden millet olur, kaybeden Türki-
ye olur. Bizim ise kaybetmeye asla taham-
mülümüz yok. 

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, küresel bir finans krizinin 
içinden geçiyoruz. ABD’de başlayan, ardın-
dan da tüm dünyayı etkisi altına alan kriz, 
değişik boyutlarda, değişik şiddetlerde 
tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. 
Bakınız, kriz başladığı andan itibaren, belli 
kesimlerden bazı haksız eleştiriler alma-
ya başladık. Bu krizin küresel bir boyutu 
olduğunu saklamaya çalıştılar ve krizi, 
“Türkiye’nin Krizi” gibi lanse etmenin e 
düştüler. Aynı şekilde, Hükümetin krize ve 
krizden etkilenen kesimlere karşı yeterli 
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duyarlılığı göstermediğinden dem vurdu-
lar. Öyle bir psikolojik hava pompaladılar 
ki, sanırsınız Türkiye bu fırtınanın altında 
kalacak, büyük bir çöküşle karşı karşıya 
gelecek. Biraz önce de ifade ettim, haklı 
ve yapıcı eleştiriye sonuna kadar açığız; 
ancak haksız, olumsuz ve yıkıcı eleştirile-
rin de hükümetten çok ülkeyi yıprattığını 
artık herkesin görmesi gerekiyor. 

Bakınız, krizin sinyallerini almaya başla-
dığımız andan itibaren gelişmelerin takip-
çisi olduk. Merkez Bankamız, Hazinemiz, 
Maliyemiz, ekonomiyle ilgili tüm bakan-
lıklarımız, tüm bürokrat arkadaşlarımız, 
gelişmeleri an be an takip ettiler. Bugüne 
kadar yaklaşık 30 ayrı önlemi uygulamaya 
koyduk. Bu önlemler arasında ihracatımızı 
korumak var, bu önlemler arasında sanayi-
mizi, sanayicimizi korumak var, KOBİ’le-
rimizi, çalışanlarımızı korumak var. Tüm 
bu tedbirler sonucu, sadece 2008’in son 6 
ayında piyasaya bütçe kaynaklarından 10 
milyar TL enjekte ettik. İlgili kesimlerle 
sürekli iletişim ve istişare içinde olduk. 
Reel kesimin temsilcileriyle görüştük, 
çalışan kesimin temsilcileriyle görüştük; 
Perşembe günü Ekonomik Sosyal Konsey’i 
toplayıp değişik kesimlerin temsilcileriyle 
istihdam konusunu masaya yatırdık. Bu-
nun dışında birebir görüşmelerimiz oldu; 
bakan arkadaşlarımın, benim temasları-
mız oldu. Üstelik ulusal sınırlara takılıp 
kalmadık, G-20 zirvesi aracılığıyla girişim-
lerimiz oldu, IMF’le görüşmelerimiz de-
vam ediyor; başta Hindistan olmak üzere 
gittiğimiz ülkelerdeki liderlerle, bize gelen 
ülke liderleriyle her fırsatta küresel krizi 
masaya yatırdık. 

Değerli arkadaşlarım…

Şunu herkesin artık görmesi ve anlaması 
gerekiyor: Türkiye, ülkelerden bir ülke 
değildir. Türkiye, sıradan bir ülke değil-
dir. Bunu, sadece siyasi anlamda, sadece 
uluslararası ilişkiler anlamında değil; aynı 
zamanda ekonomik anlamda da altını 
çizerek vurgulamak istiyorum. Bu ülke, 
bugün dünyanın en büyük 17, Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisi konumundadır. Bu 
ülke, 2007 yılını 657 milyar dolar gayri safi 
yurtiçi hasıla ile kapatmıştır, 2008 yılında 
da 750 milyar dolarlık bir hedefi önüne 
koymuştur, resmi rakamlar açıklandığında 
bu hedefin de hayal olmadığını göreceğiz. 
Bu hacimlere lütfen dikkat ediniz. 

Ülkemdeki tüm vatandaşlarım, Türki-
ye ekonomisini düşünürken, bu devasa 
hacmi, devasa boyutu da düşünmek ve 
Türkiye’nin ne büyük bir ülke, ne büyük 
bir ekonomik güç olduğunu hesap etmek 
durumundadır. Biz kendimize güvenirsek, 
öz güvenimizi korursak, nereden geldiği-
mizi ve nereye gittiğimizi, hangi hedeflere 
doğru koştuğumuzu iyi görürsek, inanın 
ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. 
ABD’de, gelişmiş ülkelerde, Avrupa’da ban-
kalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri 
batarken, 100 yıllık, 150 yıllık kuruluşlar 
çok ucuz fiyata el değiştirirken, bizler, 
bizim bankalarımız bu fırtına karşısında 
sapasağlam durduk. 2002 yılsonunda 
Merkez Bankamızın rezervi sadece 26.8 
milyar dolardı. Bankalarımızın rezervi ise 
sadece 10 milyar dolardı. 2008 yılsonun-
da, Merkez Bankamızın rezervi 68 milyar 
dolar, bankalarımızın rezervi 36 milyar 
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dolar oldu ve yılı 104 milyar dolar rezervle 
kapattık. 

Dikkat ediniz, küresel finans krizine 
rağmen bu rezervi koruduk. 2002 yılın-
da mevduat bankalarının kullandırdığı 
toplam kredi miktarı 32.2 milyar dolardı; 
2007’de bu miktar 215 milyar dolar oldu 
ve yine dikkatinizi çekiyorum, 2008’de, 
krize rağmen toplam kredi miktarı 268 
milyar TL olarak gerçekleşti. 2002 yılı bo-
yunca kurulan şirket sayısı 30 bin 842 idi, 
2007’de bu sayı 55 bin 351 ve 2008 yılında 
ulaştığımız miktar 49 bin 3 oldu. 2007 yı-
lında 9 bin 954 işletme ve işyeri kapanmış, 
2008 yılında bu sayı bundan daha az, 9 bin 
578. 

Değerli arkadaşlarım…

Bunlar çok önemli gelişmeler, önemli ol-
malarının ötesinde moralimizi yüksek tut-
mamızı sağlayacak gelişmeler. Evet, Ocak 
ayı ihracat rakamları düşük çıkmıştır, 
ancak bir açıdan da baktığınızda, Türkiye 
2008 yılının tamamında 132 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirmiştir. Ya da Türkiye, 6 
yıl önce 36 milyar dolar ihracat yaparken 
bugün 132 milyar dolar ihracat yapabil-
miştir. Enflasyonda aynı şekilde olumlu 
bir sürecin içinden geçiyoruz. Ocak ayın-
da enflasyon yeniden tek haneli oranlara 
düştü (9.5). Turizm rakamları yine krize 
rağmen rekor düzeyde gerçekleşti. 2002’de 
13 milyon turist ağırlamıştık, 2007’de 23 
milyon turist ağırladık ve 2008’de bu sayı 
düşmedi, tersine 26 milyon turist ağırla-
dık. Evet, otomobil satışlarında düşüş ya-
şandı, ama 2002’de satılan otomobil sayısı 

91 bin; 2007’de ulaştığımız rakam 357 bin 
ve 2008’de ulaştığımız rakam 306 bin oto-
mobil. 

Yine bunlarla bağlantılı olarak, bir başka 
rakamı da burada aktarmak istiyorum: Biz 
geldiğimizde, Türkiye’nin IMF’ye olan bor-
cu 23.5 milyar dolar seviyesinde idi. Değer-
li arkadaşlarım, 6 Şubat tarihi itibariyle bu 
borcu da 8 milyar dolara kadar düşürdük. 
Manzara, nereden baktığınıza göre ciddi 
şekilde değişiyor. Türkiye’de küresel krize 
rağmen olumlu gelişmeler oluyor, Türkiye 
krize rağmen ekonomisini canlı, güçlü tut-
mayı başarıyor. Sorunlar yok mu? Elbette 
var. Ama aynı zamanda sorunlara duyarlı 
bir hükümet de var. Biraz önce ifade etti-
ğim gibi, 30’a yakın tedbiri uygulamaya 
koyduk. 

Burada sadece KOBİ’lerimizi ilgilendiren 
birkaç başlığı sıralamak istiyorum: Türki-
ye bir KOBİ ülkesi. Ancak bu KOBİ ülkesin-
de yıllar boyunca KOBİ’lerin ihmal edildi-
ğini gördük. 6 yıl boyunca, KOBİ’lerimizin 
ayakta kalabilmesi, rekabet edebilmesi, 
istihdamı, üretimi, ihracatı artırabilmesi 
için devrim niteliğinde girişimlerimiz 
oldu. Özellikle son dönemde KOBİ’lerimiz-
le ilgili çok önemli bir çalışmayı bitirdik 
ve uygulamaya koyduk. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımız, gerçek rakamlara dayanan 
Girişimci Bilgi Sistemi ile çoğunluğunu 
KOBİ’lerimizin oluşturduğu 2 milyonu aş-
kın işletmemizi, 3 bin 800 sektör bazında 
il il izliyor, değerlendiriyor. KOBİ’lerimiz 
için, kurumlar vergisini yüzde 20 seviye-
sine çektik, imkansız gözüyle bakılan sos-
yal güvenlik reformunu gerçekleştirdik, 
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istihdam paketiyle maliyetleri düşürdük. 
Biliyorsunuz bu çerçevede, daha küresel fi-
nans krizinin etkileri hissedilmeden 2008 
yılının 1 Ekim’inde SSK işveren priminden 
5 puanlık indirimi de devreye soktuk. 

TBMM genel kurulunda görüşmeleri de-
vam eden yeni ticaret kanunumuzla, tica-
ret hayatımızı çağdaş bir boyuta taşıyoruz. 
2008’de çıkardığımız Ar-Ge Destek Yasası 
ile devrim niteliğinde düzenlemeler getir-
dik. Ülkemizin teknolojik yarışta geride 
kalmaması için pek çok tedbir öngördük. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın KOSGEB 
eliyle 2008’de sağladığı sıfır faizli cansuyu 
kredi desteklerinin hacmi 1 milyar 600 
milyon YTL’ye, işletme sayısı da 24 bine 
ulaştı. Vergi ve sosyal güvenlik primi borcu 
olan KOBİ ve esnaf-sanatkarın KOSGEB 
desteklerinden yararlanabilmelerine im-
kan tanıdık. Varlık barışı ile yurtdışındaki 
mevduatını Türkiye’ye getirene vergi mu-
afiyeti tanındı. Vergi borcu olanlara borç-
larını yıllık yüzde 3 tecil faizi ile 18 ayda 
ödeme imkanı getirdik. 

Merkez Bankası, sıkışan piyasaları döviz ve 
Türk parası olarak fonladı, fonlama faizle-
rini düşürdü ve vadeyi uzattı. Eximbank’ın 
ihracat reeskont kredisi limiti 500 mil-
yon dolardan 1 milyar dolara yükseltildi. 
Hazine’nin 2009 yılında sağlayabileceği 
toplam garanti ve ikraz limiti 1 milyar 
dolar artırılarak 4 milyar dolara çıkarıldı. 
Bu imkanın önemli bir bölümü ihracatın 
ve KOBİ’lerin finansmanına yönelik ola-
rak kullandırıyoruz. Aynı şekilde, krize 
ilişkin aldığımız önlemlerden birisi de, işçi 
çıkarmanın önlenmesine yönelik kısa ça-

lışma ödeneğine ilişkin düzenleme. Esnaf 
ve sanatkarımızın TESKOMB aracılığıyla 
kullanacağı kredilerde faiz oranını yüzde 
12’ye indirdik. Halkbank-TESKOMB kre-
disini ödeyemeyerek evi ya da işyeri hac-
zedilen esnaf ve sanatkarımıza kolaylıklar 
getirdik, böylece, esnaf ve sanatkarımızın 
evini, işyerini hacizden kurtardık. Bunlar, 
kriz öncesinde ve kriz sürecinde aldığımız 
tedbirlerden yalnızca bir kaçı. 2009 yılında 
da bu ve benzeri tedbirleri ihtiyaç oldukça 
uygulamaya koyacağız. 

Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcı-
lar…

Biz, hükümet olarak, sivil toplum örgüt-
lerimizle basın üzerinden konuşmayı 
onaylamıyoruz. Başta da ifade ettiğim gibi, 
bizim, toplumun tüm kesimlerine karşı 
iletişim kanallarımız azami derecede açık. 
Birçok sivil toplum örgütüyle, her türlü 
platformda bir araya geliyor, görüşlerini, 
önerilerini, katkılarını dinliyor, not alıyor 
ve politikalarımızı bunlara göre şekillen-
diriyoruz. Bu noktada İstanbul Ticaret 
Odamıza özellikle teşekkür ediyorum. Ge-
rektiğinde eleştirdiniz, gerektiğinde katkı 
sağladınız, gerektiğinde önerilerinizi bizle-
re sundunuz. 

Özellikle bu kriz sürecinde diğer birçok 
örgütümüzle olduğu gibi sizlerle de tam 
iletişim içinde, tam istişare içinde olduk. 
Eximbank kaynaklarının artırılması, Var-
lık Barışı, Vergi ödemelerinin vadelerinin 
18 ay uzatılması, Kısa Çalışma Ödeneği, 
Müteahhitlerin Fiyat Farkı Kararnamesi 
gibi birçok konuda İTO’nun çok değerli 
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desteklerini aldık. Yine bugünlerde hazır-
lığını yaptığımız çeklerle ilgili düzenleme-
lerde de İTO ile işbirliği içinde çalışıyoruz. 
Bu sayede hem aldığımız kararlarda tam 
isabet sağlıyor, hem de aksayan konuları 
çok acil biçimde çözüme kavuşturma fırsa-
tını elde ediyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de bu iletişimi devam ettirdiğimiz sürece 
krizin etkileri Türkiye’den, esnafımızdan, 
tüccarımızdan, KOBİ’lerimizden uzak-
ta kalacak, en azından sınırlı olacaktır. 
Konuşmamın sonunda, bugün ödül alan 
başarılı KOBİ’lerimizi de özellikle tebrik 
ediyorum. Burada ödül alan 5 KOBİ’miz 
ve 5 Başarı Öyküsü var. Bu 5 firmayı bir-
birinden ayırmak çok zor ama ben pozitif 
ayrımcılık yapıyor ve diğer 4 firmamızla 
birlikte Kadın Girişimci Ödülü’nü alan 
Sayın Nevin Barlas hanımefendiyi tebrik 
ediyorum. Tüm KOBİ’lerimize başarıların-
dan dolayı, ülkemize kazandırdıklarından 
dolayı teşekkür ediyor, İstanbul Ticaret 
Odamızı bu anlamlı ödüllendirmeden do-
layı da ayrıca kutluyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli misafir-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Eskişehir Girişimci Sanayiciler 
ve İşadamları Derneği’ni, artık geleneksel 
hale gelen ve teşvik edici bu ödül törenin-
den dolayı tebrik ediyorum. Konuşmamın 
hemen başında, ödül kazanan değerli 
girişimcileri de kutluyor, başarılarının 

devamını diliyorum. Ayrıca, yurtiçinden 
ve yurtdışından bu ödül törenine katıl-
mak için gelen değerli misafirleri, seçkin 
konukları; işadamlarını, sanayicileri, giri-
şimcileri, medya mensuplarını, akademis-
yenleri, kısacası tüm konukları da selam-
lıyorum. Bizzat ben, bakan arkadaşlarım, 
milletvekili arkadaşlarım Eskişehir için 

EGSIAD “2008 Beyaz Altın 
Türkiye Girişimcilik Ödülleri” 

Töreni

Ankara | 13 Mart 2009
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üretmeye, Eskişehir’e eserler kazandırma-
ya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Eskişehir 
milletvekilimiz, Maliye Bakanımız Kemal 
Unakıtan’a da buradan bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum.

Bugün Eskişehir birçok açıdan tarihi 
bir güne tanıklık etti. Sabah saatlerinde, 
Ankara’dan hızlı trene bindik ve yakla-
şık bir buçuk saatte Eskişehir’e ulaştık. 
Eskişehir’de de bir törenle hızlı treni res-
men hizmete açtık. Böylece Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez iki metropol şehir Ankara 
ve Eskişehir hızlı trenle birbirine bağlan-
mış oldu. Hızlı tren, hem Eskişehir için, 
hem de tüm Türkiye için çok büyük anlam 
ifade ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkele-
rinde yıllardır kullanılan bu yüksek hızlı 
trenin çalışmalarına başladık, kısa sürede 
tamamladık ve bugün işte Ankara-Eskişe-
hir etabını tamamladık. Eskişehir merkez 
olmak üzere diğer hatların, diğer etapların 
çalışması da devam ediyor. 

Biz, daha partimizi kurduğumuz andan 
itibaren, ulaşımın her şeyin başı olduğu-
na inandık. Sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, 
tarım, turizm… Kısacası tüm sektörlerin 
gelişmesi ulaşıma bağlı. Yol yoksa, hızlı, 
kaliteli ve güvenli ulaşım yoksa, hiçbir sek-
törün ilerlemesi mümkün değil. Bu anla-
yışla, öncelikle 15 bin kilometre bölünmüş 
yol yapacağımızı ifade ettik ve 6.5 yılda 9 
bin kilometre seviyesine ulaştık. Karayol-
larının yanında, tren yollarına, havayolu-
na, deniz yoluna da ağırlık verdik ve bu 
alanlarda da tarihi ölçekte başarılara imza 
attık. Ayrıntılara girmek istemiyorum; an-
cak Bolu Dağı Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu, 

Ordu-Osmaniye, diğer adıyla Karadeniz-
Akdeniz Sahil Yolu, MARMARAY, Bakü-
Tiflis-Kars İpek Demiryolu, Ankara-Eski-
şehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve 
Ankara-Sivas hızlı tren projeleri bu dönem-
de bitirdiğimiz ya da başladığımız projeler-
den yalnızca bir kaçı. Birkaç yıl içinde tüm 
bu projeleri tamamlayacak, hedeflerimize 
ulaşacak ve inanıyorum ki Türkiye’de yeni 
bir dönemi başlatmış olacağız. 

Yine inanıyorum ki, bugün itibariyle 
Eskişehir’de de yeni bir dönem başladı. 
Hızlı tren, Eskişehir’deki tüm sektörleri 
olumlu yönde etkileyecek ve Eskişehir’e 
yeni bir vizyon kazandıracak. Sadece hızlı 
treni denemek için bile çok sayıda insanın 
Eskişehir’e akın edeceğini ve Eskişehir 
ekonomisine katkı sağlayacağını tahmin 
etmek zor değil. Bu vesileyle bir kez daha 
Hızlı Tren’in Eskişehir’e, Ankara’ya ve böl-
ge illerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Yine bugün Eskişehir’de Hükümet olarak 
gerçekleştirdiğimiz 50’den fazla hizmet ve 
yatırımın açılışını yaptık. Eğitimden sağlı-
ğa, belediye hizmetlerinden konuta kadar 
birçok alanda Eskişehir’e önemli eserler 
kazandırdık. Bugün yine Eskişehir’de eko-
nomiyi ilgilendiren açıklamalarımız oldu. 
4. Paket de diyebileceğimiz, çok sayıda 
tedbiri içeren önlem paketimizi bugün 
açıkladık.

Değerli katılımcılar…

Öncelikle şunu tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum. Bugün, Türkiye’de, mu-
halefet partileri ve bazı medya organları, 
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küresel kriz noktasında son derece yanıl-
tıcı bir tablo çiziyorlar. Bakınız, Türkiye, 
siyasi olarak şu son 6.5 yılda çok önemli 
mesafeler katetti. Demokrasimizin stan-
dartları yükseldi, aynı zamanda demokra-
simiz çeşitli testlerden, sınavlardan geçti. 
Bu 6.5 yıl içinde şunu da gördük: Hüküme-
ti millet nezdinde yıpratamayanlar, hukuk 
dışı yollara tevessül ediyor ve hükümeti bu 
şekilde yıpratmaya çalışıyorlar. 

Ayrıntısına girmiyorum; ama çukurlardan 
çıkan kirli planlar, sinsi projeler ne demek 
istediğimi zaten açık açık ortaya koyuyor. 
6.5 yıl boyunca ekonomik bir kriz oluştur-
mak için çaba harcayanlar, ya da ekonomik 
bir kriz çıkması için adeta duaya çıkanlar 
oldu. Bu kesimler, son küresel ekonomik 
kriz nedeniyle epeyce sevinmiş görünüyor. 
Seçim meydanlarında, gazete sayfaların-
da, televizyon ekranlarında bu sevinci 
hepimiz müşahede ediyoruz. Küresel krizi 
istismar etmeye, buradan çıkar sağlamaya 
dönük yaklaşımlar var. Bunları milletimin 
takdirine, sizlerin takdirine bırakıyorum. 
Açıkçası hükümet olarak bunları umursa-
mıyor, biz işimize bakıyoruz. 

Şuraya da dikkatinizi çekiyorum; Ocak 
2009 itibariyle, Türkiye’de sanayi üretimi 
yüzde 21 oranında azaldı. Bu azalmayı, 
Türkiye’ye özgü bir düşüş gibi gösterme 
gayretleri var. Oysa Sanayi üretimi, Ocak 
ayında, Macaristan’da yüzde 21, Kore’de 
yüzde 21, İspanya’da yüzde 23, Japonya’da 
yüzde 29 oranında azaldı. Aynı şekilde 
ihracat… 2009 Ocak ayında ihracat bizde 
yüzde 26 oranında azaldı. Diğer yandan, 
ihracat, Rusya’da yüzde 50, Şili’de yüzde 

41, Endonezya’da yüzde 35, Meksika’da 
yüzde 32, Brezilya’da yüzde 26 ve dünya-
nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan 
Japonya’da tam yüzde 46 oranında düşüş 
kaydetti. 

Bu küresel kriz, tüm ülkeleri etkisi altına 
almış durumda. Bütün ülkeler az ya da 
çok bu krizden payına düşeni alıyor. Bunu, 
Türkiye’nin bir sorunu, hükümetin bir ha-
tası gibi göstermeye çalışmak son derece 
yanlıştır, yanıltıcıdır, bunun ötesinde de 
ekonomiye zarar verir. Tedbirler noktasın-
da da Hükümet pro-aktif bir tutum izlemiş, 
bırakınız krizi, sinyallerin alınmasından 
itibaren tedbir alınmaya başlanmıştır. İl-
gili bakanlıklarımız, Hazinemiz, Merkez 
Bankamız, ekonominin tüm aktörleri sü-
reci dikkatle izlemiş ve gerektiği anda da 
gerektiği müdahaleyi yapmıştır. Yine tüm 
taraflarla, reel sektörün temsilcileriyle, ça-
lışan kesimle, Ekonomik Sosyal Konsey’le 
istişareler yaptık. Şu ana kadar, 30’dan 
fazla tedbiri uygulamaya koyduk. 

Bugün de en son, Eskişehir’de 4. tedbir 
paketimizi açıkladık. Sadece bir kaçını 
burada bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum: Eximbank’ın sermayesini, 2008 yı-
lında yapılan 500 milyon TL’lik artırıma 
ilaveten, 500 milyon TL daha artırıyoruz. 
KOBİ’lerimizin düşük faizli kredi kullan-
masını sağlamak amacıyla bütçeden KOS-
GEB için öngörülen ödeneğe 75 milyon TL 
ilave yapıyoruz, böylece tam 275 milyon 
TL’ye çıkarıyoruz. Konut sektörünün için-
de bulunduğu durgunluğun aşılmasına 
yardımcı olmak amacıyla, yeni konutların 
satışından alınan yüzde 18’lik KDV’yi, üç 
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ay süreyle yüzde 8’e indiriyoruz. Otomotiv 
sektöründe ÖTV’ de üç ay süreyle indirim 
getiriyoruz. 

Bu yıla mahsus olmak üzere, sanayide 
uygulanan indirimli gece tarifesini, haf-
ta sonları ve diğer resmi tatil günlerini 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. 
Beyaz eşya ve elektronik eşyada uygulanan 
ÖTV’yi de üç ay süreyle indiriyoruz. İnanı-
yorum ki bu tedbirler ekonomiyi, özellikle 
de iç piyasayı ciddi şekilde rahatlatacak, 
Türkiye’yi krize karşı daha dayanıklı hale 
getirecektir. 

IMF’le anlaşma konusunda da müzakere-
leri sürdürüyoruz. Biliyorsunuz, en son 
IMF’den yeni bir öneri paketi geldi, bunu 
da arkadaşlarımızla değerlendirecek ve 
inşallah nihai halini vereceğiz. Ancak, tüm 
bunların ötesinde, IMF’nin, tedbir paket-
lerinin ötesinde, kriz karşısında sağlam 
durmak ve beklentilerimizi olumlu yönde 
tutmak çok daha fazla önem arzediyor. 

Türkiye’de güzel gelişmeler de oluyor. Enf-
lasyon en son yüzde 7.7’ye geriledi. Krize 
rağmen uluslararası yatırım noktasında 
olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu kriz mut-
laka sona erecek, dünya bu krizi de mutla-
ka atlatacak. Biz geleceğe bakıyoruz, uzun 
vadeli düşünüyor ve uzun vadeli hedefleri-
mizi gerçekleştirmenin mücadelesini veri-
yoruz. İnanıyorum ki Türkiye, o uzun va-
deli hedeflerini gerçekleştirecek, dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasındaki yerini alacak, 
ihracatı önce 250 milyar dolara, ardından 
500 milyar dolara çıkaracak ve dünyanın 

en güçlü ekonomisi olacaktır. Buna inanı-
yoruz ve bunun için çaba sarfediyoruz. 

Özellikle işadamlarımızın, sanayicileri-
mizin, girişimcilerimizin bizim bu heye-
canımıza ortak olmasını canı gönülden 
temenni ediyorum. Çünkü bu ülke bizim 
ve bu ülkeyi geleceğe hep birlikte taşıya-
cağız. Ben, bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha Eskişehir Girişimci 
Sanayiciler ve İşadamları Derneği’ni, bu 
güzel buluşmayı sağladığı için teşekkür 
ediyorum. Ödül alan tüm arkadaşlarımı 
kutluyorum. Burada, pozitif bir ayrımcılık 
yapıyor, kadın girişimci ödülünü alan Sa-
yın Feyhan Yaşar hanımefendiyi hassaten 
tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını 
diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. 
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Değerli basın mensupları, televizyonları 
başında bizi izleyen aziz vatandaşlarım… 
Demokrasi tarihimizin önemli bir dönüm 
noktası olan 29 Mart yerel yönetim seçim-
leri sonuçlandı. Ortaya çıkan sonuç, aziz 
milletimiz, ülkemiz ve tüm yerel yönetim-
lerimiz için hayırlı olsun. 

Bugün sevinçliyiz, millet iradesi bir kez 
daha ülkemizin demokratik olgunluğuna 

yakışan bir şekilde tecelli etti. Demok-
rasimiz gücüne güç kattı. Yine bugün, 
hüzünlüyüz, büyük milletimiz seçim 
sandığının kurulmasına sayılı günler kala 
Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle 
sarsıldı, ülkemiz çok değerli, çok asil bir 
evladını, bir siyasi liderini ve birlikte yol-
culuk yaptıkları 5 vatandaşını kaybetti. 
Barış ve huzur için demokratik bir yarış ol-
masını istediğimiz seçimin son günlerinde 

Seçim Sonuçları ile Ilgili Basın 
Toplantısı

Ankara | 29 Mart 2009
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yaşanan felaket ile yüreklerimiz dağlandı. 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu ile birlikte üçü siyasetçi, biri 
medya mensubu, biri de pilot olmak üzere 
beş yol arkadaşı hayatını kaybetti. Muhsin 
Bey kardeşimin ve arkadaşlarının ebedi 
mekanları cennet olsun. Eşinin, evlatları-
nın, aile yakınlarının, sevenlerinin ve aziz 
milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha, 
geride kalanlarına Allah’tan sabır ve meta-
net diliyorum. 

Değerli basın mensupları, aziz milletim…

Bugün, milletimizin hür iradesi bir kez 
daha tecelli etti. Türkiye’yi ileri hedefleri-
ne götürecek olan bir demokratik seçim 
sonuçlandı. Şu husus özellikle vurgulamak 
istiyorum: Seçimin rakamsal sonucu her 
ne olursa olsun, kazanan milletimizin 
asil iradesi olmuştur. Kazanan demokrasi 
olmuştur, kazanan milli irade olmuştur, 
kazanan Türk siyaseti olmuştur. 

6.5 yıl boyunca her fırsatta ifade ettiğim 
bir hususu bugün burada bir kez daha tek-
rarlamak istiyorum:

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu 
andan itibaren milli iradeye, milletimizin 
tercihlerine saygılı olmuş, halkımızın 
gösterdiği istikamette yol almıştır. Biz, 
her seçimi halkımızın iradesini doğrudan 
yansıtan bir mesaj olarak gördük ve bu me-
sajı doğru okumaya, anlamaya, bu mesaja 
göre siyasetimizi şekillendirmeye çalıştık. 
Bu yüzden her seçimi, siyasetimize yön 
veren, şekil veren, siyasetimizin ana ekse-
nini belirleyen halkımızın bir mesajı, bir 

millet iradesi olarak algıladık. Milletimizin 
verdiği mesajı doğru okumaya, anlamaya, 
bu mesajdan dersler çıkarmaya özen gös-
terdik. Başarıdan da, başarısızlıktan da 
ders çıkarmayı siyasetin kalite kazanması 
için önemli gördük. 29 Mart yerel seçim 
sonuçları’nı da bu anlayışla değerlendiri-
yor, milletimizin verdiği mesajı tüm boyut-
larıyla ele alıyoruz. Bu çerçevede önümüz-
deki günlerde bu yönde daha kapsamlı 
değerlendirmeler yapmamız, iller, ilçeler 
ve beldeler düzeyinde milletimizin ortaya 
koyduğu iradeyi anlamaya çalışmamız 
önem taşıyor. 

Seçilen tüm arkadaşlarımızın omuzlarına 
kutsal bir emanet yüklenmiştir. Emanet 
bilinci olanlar iyi bilirler ki, kimse, mille-
tin emanetin taşırken, şımarma, rehavete 
kapılma, iradesini kendisine teslim eden-
lerden kopma hakkına sahip değildir. Zira 
emaneti taşımak emin olmayı, dolayısıyla 
vakur olmayı gerektirir. Bizim sevincimiz 
başkasının üzüntüsü olamaz. Biz AK Parti 
olarak, biz Adalet ve Kalkınma idealine 
gönül vermiş kadrolar olarak, ne merkezi 
yönetimde ne yerel yönetimlerde hiçbir 
zaman, bize oy verenler ile bize oy ver-
meyenler arasında bir ayırım yapmayız, 
yapmayacağız. Nasıl bugüne kadar hizmet 
üretirken, yatırım yaparken, kaynak da-
ğıtırken adaleti gözettiysek, ayrımcılığa 
tevessül etmediysek, bundan sonra da aynı 
hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. 
Seçimi kazanan tüm belediye başkanlarına 
hükümet olarak eşit mesafedeyiz, hepsini 
kendi belediye başkanımız olarak görü-
yoruz ve uyum içinde milletimize hizmet 
etmenin hissiyatını taşıyoruz. Sandıktan 
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çıkarak belediye başkanlığı koltuğuna 
oturacak tüm arkadaşlarımıza tavsiyem, 
bu kucaklayıcı tavrı sergilemeleri, adalet 
ve hakkaniyet içinde şehirlerine hizmet 
etmeleridir. 

Şimdi, milletin verdiği kararı hep birlik-
te değerlendirme zamanıdır. 6.5 yıldır 
hükümette, 5 yıldır yerel yönetimlerde 
çok hizmet ürettik, önemli yatırımlar ger-
çekleştirdik, ancak şunu da biliyoruz ki, 
ülkemiz için, milletimiz için daha yapacak 
çok işimiz var. Hiçbir zaman ayrıştırıcı 
siyasetin tuzağına düşmedik, hizip siyase-
tini, zümre siyasetini, kavim, kabile, bölge 
siyasetini elimizin tersiyle reddettik. 3 
Kasım 2002’deki gibi, 28 Mart 2004’teki 
gibi, 22 Temmuz 2007’deki gibi bugün de 
milletimizin takdirine saygımız sonsuz-
dur. Bugün ortaya çıkan önemli bir sonuç, 
il genel meclisi ve belediye başkanlığı oyla-
rında AK Parti yine açık ara önde olduğu, 
ikinci ve üçüncü sırada gelen muhalefet 
partilerinin toplam oyunun, AK Parti’nin 
oyunun gerisinde kaldığıdır.

 Bir başka ifadeyle AK Parti, bir önceki 
yerel seçimde aldığı sonucu aşmak için 
bir çaba ortaya koymuş, tabir caizse kendi 
kendisiyle yarışmıştır. Çıkan sonucun, açık 
bir şekilde AK Parti’nin milletimizden bir 
kere daha güvenoyu aldığının bir göster-
gesi olduğu söylenebilir. AK Parti, toplum-
sal merkezdeki konumunu pekiştirmiş, 
doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 
tüm Türkiye’yi kucaklayan en büyük siyasi 
parti olduğunu bir kez daha teyid etmiştir. 
Şimdi yeniden koşuya devam edeceğiz. Bir 
kez daha “Durmak Yok, Hizmete Devam” 

diyerek halkımızın hizmetinde olacağız. 
Milletten güç ve enerji alarak yola, ülke-
mizi şehirlerimizi mamur hale getirmeye 
aşkla heyecanla devam edeceğiz...

Tüm illerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, 
köylerimiz daha kalkınsın, gelişsin, güzel-
leşsin diye şimdi daha çok koşacağız. İm-
kanlarımız ve kaynaklarımız hem artsın, 
hem de adaletle paylaşılsın diye koşacağız. 
Türkiye güçlensin ve dünya ile rekabet 
edebilsin diye koşacağız. Bu ülkede ya-
şayan kimse aç ve açıkta kalmasın diye 
koşacağız. Bütün evlatlarımızın, çocukları-
mızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yüzü 
gülsün diye koşacağız. Marka şehirlerimi-
zin, dünya şehirleriyle rekabet eden vizyon 
şehirlerimizin sayısı artsın diye koşacağız. 
Demokrasi, adalet, merhamet herkesi, ama 
herkesi, her kesimi, her şehri, her bölgeyi 
kuşatsın diye koşacağız. Türkiye Cumhuri-
yeti Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 
muasır medeniyet seviyelerinin üzerine 
çıksın diye, güven ve istikrar daim olsun 
diye koşacağız. “Sonuna kadar demokrasi, 
sonuna kadar özgürlük, sonuna kadar hu-
kuk ve adalet” iddiamızı hayata geçirmek 
için çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin asli özellikleri olan “Demokra-
tik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkelerini 
eksiksiz hayata geçirmek için devlet ile 
milletimizin imkanlarını buluşturmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli basın mensupları…

Seçime giderken halka hesap vermek için 
bütün meydanlarda nereden nereye geldi-
ğimizi anlattım. Bugün, yeni bir başlangıç 
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noktasındayız. Bundan sonraki rotamızı 
da yine milletimizin iradesi belirliyor. Zira 
karar milletin olduğu gibi istikamet de 
milletindir. Tabii ki, bu kadar güçlenmiş, 
bu kadar muhkem hale gelmiş bir demok-
rasiyle, Türkiye eski kaos günlerine, eski 
kriz günlerine dönmeyecektir. 29 Mart 
seçim sonuçları bir kez daha demokratik 
istikrara, hizmete ve yatırıma, birlik ve be-
raberliğe işaret etmiştir.

 Kimse millete yarın haksızlık yapmasın, 
sandıktan çıkan iradeyi küçümseme hakkı-
nı kendinde görmesin. Milletimizin ortaya 
koyduğu irade saygındır, muteberdir, belir-
leyicidir. Sandıktan çıkan irade, siyasetin 
yol haritasıdır. Umarım, siyaset kurumu 
bir bütün olarak milletin verdiği bu mesajı 
doğru yorumlayacaktır. Şehirlerimizi, ilçe 
ve beldelerimizi yönetme sorumluluğu 
alan kadrolar, belediye başkanları büyük 
bir mesuliyeti omuzladıklarını bugünden 
hissetsinler. 

Bilsinler ki, bu ülkenin çözülemeyecek 
hiçbir meselesi yoktur. Yeter ki, hepimiz 
Türkiye ölçeğinde büyük düşünelim. Yeter 
ki, milletin emanetine sahip çıkalım. Yeter 
ki, eser vermeye, iz bırakmaya odaklana-
lım. Şimdi, bütün vatandaşlarım müsterih 
olsunlar. Türkiye, önündeki zorlukları 
aşacak kadar büyük bir ülkedir. Ülkemiz, 
bugün dünden çok daha güçlüdür. Unut-
mayalım ki, demokrasimiz, yarın bugün-
den de daha güçlü olacaktır. 

Bugün yeni bir gündür, yeni bir süreç 
başlıyor. Seçim sürecinde maksadı aşan be-
yanlar, ifadeler, talihsizlikler geride kaldı. 

Umarım siyasi rekabet içinde olduğumuz 
partiler için de yeni dönem yeni bir baş-
langıç olur. Bize göre demokratik rekabet 
çoğulcu demokrasinin gereğidir, olmazsa 
olmaz şartıdır. Nihai karar mercii ise mil-
lettir. 

Bir kez daha 29 Mart yerel seçimlerinin 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını 
diliyor, halkımızın iradesinin sonucu ola-
rak sandıktan başarıyla çıkan tüm belediye 
başkanlarını, meclis üyelerini, muhtar-
larımızı gönülden tebrik ediyor, kendile-
rine başarılar diliyorum. Bugün sandık 
başlarında, seçim kurullarında fedakarca 
çalışan tüm görevlilere, seçimin güvenli-
ğini sağlayan güvenlik güçlerimize, seçim 
sonuçlarını vatandaşlarımıza iletmek için 
birbiriyle yarışan siz değerli basın mensup-
larımıza, ve demokratik iradesini sandığa 
giderek yansıtan tüm vatandaşlarıma özel-
likle teşekkür ediyorum. Aziz milletimin 
güvenine, vefasına sonsuz teşekkür ediyo-
rum. Emanetiniz emanetimizdir. Hayırlı 
olsun. 
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Sayın başkan, değerli milletvekilleri, bu 
anlamlı günde yüce Meclisimizi ve siz de-
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 89. yıldönümünü milletçe 
büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 89 yıl önce, 
Ankara’da, Ulus’taki ilk binasında dualarla 
açılan Meclis, Kurtuluş Savaşımızı sevk 
ve idare etmiş, İstiklal Savaşımızı zaferle 

sonuçlandırmış, ardından da Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazır-
lamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu 
ülkenin ve bu milletin gururudur. Meclis, 
haklı gururumuz olmasının yanında, mil-
letimizin uzun ve şanlı tarihi boyunca elde 
ettiği en önemli kazanımlarından da biri-
dir. Misak-ı Milli sınırları içinde, Türkiye 
halkını oluşturan her kesim, dil, din, etnik 
köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın 

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan 
Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2009
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Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmiş ve 
bu Meclis, millet iradesinin kalbi olmuştur. 

23 Nisan 1920’ye, yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kurulmasına uzanan yol, 
son derece meşakkatli bir yol olmuştur. 
Bu meşakkatli yolculuğun tüm safhaları-
nı ülkemizin tüm fertlerinin, özellikle de 
yeni nesillerin çok iyi kavraması, anlaması 
ve her an hatırlarında bulundurması son 
derece önemlidir. Balkanlar’da, Hicaz’da, 
Kanal’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve 
benzeri birçok cephede verdiğimiz şehit-
leri anlamadan, çatısı altında bulunduğu-
muz bu yüce meclisin değerini yeterince 
anlamak elbette mümkün değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışına giden 
yol, vatanın dört bir köşesinde hemen her 
aileden en az bir şehidin, bir gazinin mü-
barek kanları üzerine inşa edilmiştir. Bu 
aziz Meclis’in sevk ve idaresinde yürütülen 
İstiklal Savaşımız ise, bu milletin en zor 
zamanlarında bile nasıl kenetlendiğinin, 
nasıl bir ve bütün olduğunun en müşahhas 
göstergesidir. 71.5 milyon vatandaşımızı 
aynı çatı altında toplayan, her birinin he-
def, arzu ve iradesini bünyesinde barındı-
ran, bizi bir millet olarak birbirimize sım-
sıkı bağlayan bu yüce Meclis’tir. 

Bizim Çanakkale Muharebemizi anla-
yamayan, nasıl bir millet olduğumuzu 
anlayamaz. Bizim Sakarya Muharebemizi 
kavrayamayan, nasıl bir halk olduğumu-
zu anlayamaz. 23 Nisan’ı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin nasıl ve ne şartlarda 
kurulduğunu bilmeyen, bu milletin büyük-
lüğünü de anlayamaz. Onun içindir ki, mil-
letimizi çıkmaz mecralara ve tehlikeli ma-

ceralara sürüklemek isteyenlerin çabaları 
beyhudedir. Aramıza nifak sokmaya, bizi 
birbirimize küstürmeye, bizi birbirimiz-
den uzaklaştırmaya çalışanların gayretleri 
boştur. İstikrar ve güven zeminini zedele-
yip, bizi zayıflatmaya çalışanlar her zaman 
kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye 
mahkûmdur. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Milli egemenlik kavramı, Türkiye Cum-
huriyeti devletinin demokratik meşru-
iyet temelinde kurulduğunun en açık 
ifadesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk baş-
kanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli 
Mücadele’nin en zor şartlarında bile her 
meselede Meclis’in iradesine başvurmuş-
tur. Kurtuluş Savaşı sürecinde, kimi kişi ve 
kurumları Meclis iradesinin üzerinde tut-
ma çabalarını bizzat Gazi Mustafa Kemal 
engellemiştir. Egemenliğin de, siyasi temsil 
yetkisinin de, meşruiyetin de kaynağı, mil-
let olmuştur. Aradan geçen 89 yılda, çok 
büyük tecrübeler kazandık. Bugün, milli 
egemenlik kavramıyla birlikte, demokra-
simiz daha ileri noktalara ulaşmış, daha 
gelişmiş durumdadır. Çok partili demokra-
tik hayatın başladığı andan itibaren, milli 
iradeyi ve demokrasiyi tartışma konusu 
yapanlar, milli iradenin tecelli ettiği de-
mokratik seçimlerde aziz milletimizden en 
anlamlı cevabı almışlardır. 

Unutmamak gerekir ki, demokrasiyi ve 
milli iradeyi zayıflatmak, Türk milletini ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıflatmakla eş 
anlamlıdır. Hiç şüphesiz ki, daha çağdaş, 
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daha modern, daha müreffeh bir Türkiye, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizin Avrupa Birliği sü-
recinde reformcu bir çizgide ilerlemesiyle, 
küresel rekabet gücünü daha da arttırma-
sıyla mümkün olacaktır. 

Şu hususu burada bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum. Bugün, dünyanın 
17. büyük ekonomisi haline gelmiş bir 
Türkiye var. Bugün, 742 milyar dolar Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsıla büyüklüğüne ulaşmış 
bir Türkiye var. Bugün, 132 milyar dolar 
ihracat hacmine, 334 milyar dolar dış 
ticaret hacmine ulaşmış bir Türkiye var. 
Bugün, komşularıyla meselelerini çözüm 
yoluna koymuş, bölgesinde ve dünyada 
barışa katkı sağlayan, küresel meselelerde 
ağırlığı olan, saygınlığını yeniden kazan-
mış bir Türkiye var. Ve bugün, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolunda kararlılıkla 
ilerleyen, gecikmiş reformlarını cesaretle 
yapan, demokratik, laik, sosyal hukuk dev-
leti yapısıyla bölgesine örnek teşkil eden 
bir Türkiye var. Bu Türkiye, işte bu yüce 
Meclis’in eseridir. Bu Türkiye, milli iradeye 
ve demokrasiye samimiyetle sahip çıkan 
işte bu milletin eseridir.

Milli irade ve demokrasiye yönelik her 
türlü girişim, aynı zamanda Türkiye’nin 
büyümesine, ilerlemesine, kalkınmasına, 
güçlü ve saygın bir ülke olmasına yönelik 
engelleyici bir girişim olarak algılanacak-
tır. Bu aziz millet ve bu yüce Meclis, elbette 
ki bu tür olumsuz girişimler karşısında ta-
rih boyunca olduğu gibi, bugün ve bundan 
sonra da, kararlı ve tutarlı bir duruş sergi-
leyecektir. Çünkü Türk milletinin karakteri 

bağımsızlıktır, hür iradesine ve onuruna 
sonuna kadar sahip çıkmaktır; her türlü 
baskı ve haksızlığa karşı amansız bir duruş 
sergilemektir. Her türlü hukuk dışı teşeb-
büs, her türlü karanlık girişim, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni ve demokrasiyi 
hedef alan her türlü yer altı örgütlenmesi, 
demokrasi ve hukuk çerçevesinde mutlaka 
bertaraf edilecektir. Çünkü, çocuklarımıza 
aydınlık bir gelecek emanet etmek, onlara 
güçlü bir Türkiye teslim etmek gibi bir 
yükümlülüğümüz var. Bugün aydınlık bir 
Türkiye için ter dökmeyenler, fedakârlıkta 
bulunmayanlar, cesaret sergilemeyenler; 
çocuklarımıza bugünkünden daha iyi bir 
Türkiye emanet edemezler. Bugün karan-
lıkları aydınlığa kavuşturmak için samimi 
bir tavır ortaya koyamayanlar, yarın çocuk-
larımızın yüzüne bakmakta zorlanırlar. 

Dünyanın ilk ve tek Çocuk Bayramı olan 
23 Nisan’da, çocuklarımıza bugünkünden 
de daha iyi bir Türkiye teslim edeceğimize 
dair kararlılığımızın altını bir kez daha 
çiziyorum. Sözlerime son verirken, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
bütün istiklal kahramanlarımızı, şehit ve 
gazilerimizi, bu Mecliste görev yapmış bü-
tün siyasetçilerimizi şükranla anıyorum. 
Huzurlarınızdan ayrılırken yüksek heye-
tinizi ve sizlerin şahsında aziz milletimizi 
saygıyla selamlıyorum.
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Aziz milletim, sevgili vatandaşlarım… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Uzun bir aradan sonra televizyon ekranları 
aracılığıyla yeniden evlerinize misafir ol-
manın mutluluğu içindeyim. 

Bildiğiniz üzere 29 Mart’ta yapılan yerel 
yönetimler seçimi ile önümüzdeki dönem-
de illerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi, 
mahalle ve köylerimizi teslim edeceğimiz 
belediye başkanlarımızı, il genel meclisi, 
belediye meclisi üyelerimizi, muhtarları-
mızı belirledik. Bizim için sevindirici olan 
seçimin demokrasimizi taçlandıracak bir 
olgunluk içinde geçmiş olmasıdır. Bu vesi-
leyle tüm yerel yöneticilerimize başarılar 
diliyor, bu yeni dönemin Türkiye’ye hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum. 

Yerel  yönetimlerimizin başarısının 
Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesi için 
hayati önemi haiz olduğunu daima ifade 
ettik, bu kanaatimizi bugün de daha güçlü 
bir şekilde muhafaza ediyoruz. Türkiye her 
seçimden olduğu gibi son seçimden de yüz 
akıyla çıkmış, milletimizin demokrasiye 
bağlılığı ve ülkemizin geleceğine olan inan-
cı tartışılmaz bir gerçek olarak teyit edil-
miştir. 29 Mart’ta milli irade bir kere daha 
bu doğrultuda tecelli etmiş, Türkiye’de 
demokrasinin ne kadar yerleşik bir varlık 

kazandığı millet oyuyla bir kere daha tas-
dik ve tescil edilmiştir. Umudumuz Türk 
siyasetinin bütün kurum ve bireylerleriyle 
29 Mart’tan doğru sonuçları çıkarması ve 
Türkiye’nin geleceği için çözüme dönük, 
yapıcı, olgun, istikrarı güçlendiren yeni bir 
siyaset döneminin elbirliğiyle açılmasıdır. 
Bu sinerji, ülkemizin ve milletimizin en 
önemli, en hayati ihtiyacıdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ve 
heyecanla kutladık. Milli egemenliğimi-
zin sembolü ve milli iradenin tecelligâhı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 89. 
kuruluş yıldönümünde ülkemizi aydınlık 
yarınlara taşıma azmimizi tazeledik. Dün-
yanın ilk ve tek çocuk bayramında dünya 
çocuklarının tertemiz neşe ve heyecanları-
na ortak olduk. Bu vesileyle Milli Egemen-
lik ve Çocuk Bayramınızı bir kere daha 
gönülden kutluyor, çocuklarımızla birlikte 
bütün dünya çocuklarına da sevgilerimi 
sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Sizler de yakından izliyorsunuz, seçim-
lerden hemen sonra, tekrar, yoğun bir 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Nisan 2009
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diplomasi trafiği içine girdik. Bu hareket-
lilik, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı 
diplomatik dinamizmin hem gereği, hem 
sonucudur. Hükümetimizin bu dönemde 
uluslararası camiada yürüttüğü dinamik 
diplomatik çalışmalar, Türkiye’yi önemli 
bir küresel aktör haline getirmiştir. Ulus-
lararası camiada Türkiye’nin yıldızının 
her geçen gün daha fazla parlamasın-
dan, ağırlığının artmasından, itibarının 
milletimize yakışan bir seviyeye yüksel-
mesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 
Türkiye’nin dış politikasındaki barıştan 
ve çözümden yana aktif tutumunu bun-
dan sonra da aynı kararlılıkla sürdürece-
ğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 
Ülke olarak gerek geçmişten gelen, gerek 
bugünün küresel şartlarının karşımıza çı-
kardığı sorunların üstüne gitmekte karar-
lıyız. Bunun yanında bölgesel meselelerin 
çözümüne ve dünya barışına da bugüne 
kadar olduğu gibi aktif biçimde katkıla-
rımızı sürdüreceğiz. Türkiye bu birikime, 
bu tecrübeye, bu özgüvene fazlasıyla 
sahiptir. Kendi içine kapanan, dünyadan 
kopuk, bölgesine ilgisiz, sorunlarından 
korkan, çözümü çözümsüzlükte arayan 
silik ve etkisiz bir dış politika anlayışıyla 
Türkiye’nin bir yere varamayacağını çok 
iyi biliyoruz. Bunu sizler de en az bizler 
kadar iyi biliyorsunuz. Demokrasisiyle, is-
tikrarıyla, zengin tarihi tecrübesi, büyük 
ekonomik ve askeri gücüyle Türkiye ken-
dine yakışan ağırlığı her uluslararası ze-
minde layıkıyla taşımaya devam edecek-
tir. Bu çerçevede Nisan ayının Türkiye’nin 
dış politika takviminde son derece yararlı 
açılımların gerçekleştiği bir ay olarak ha-
tırlanacağını söylemek isterim. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin geleceği açısından son derece 
önemli gördüğüm bu takvimin satır başla-
rını sizlerle de paylaşmayı görevim biliyo-
rum. Öncelikle, terörle mücadele strateji-
mizin bir parçası olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Irak merkezi yönetimiyle 
birlikte yürürlüğe koyduğumuz, istihbarat 
paylaşımına ve işbirliğine yönelik üçlü 
mekanizmaya yeniden ivme kazandırdık. 
2007 yılında Türkiye’nin öncülüğünde 
başlatılan Afganistan-Pakistan-Türkiye 
Üçlü Zirvesi’nin üçüncüsünü Nisan ayı 
başında Ankara’da gerçekleştirdik. Üç ülke 
cumhurbaşkanını bir araya getiren zirve-
de, Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın tarih 
boyunca dostluk ve kardeşlik temelinde 
devam eden ilişkilerini daha da güçlen-
dirmek adına önemli kararlar alındı. Üç 
ülkenin, başta terörizm olmak üzere bölge-
de barış ve istikrarı tehdit eden her türlü 
problemin hallinde daha yakın bir işbirliği 
geliştirmeleri için mutabakat sağlandı. Bu 
zirvenin hemen ardından küresel kriz şart-
larında dünya ekonomisinin geleceğinin 
masaya yatırıldığı G-20 Londra Zirvesi’ne 
katılmak üzere İngiltere’ye gittik. Bildiği-
niz üzere küresel ekonomik kriz başta ge-
lişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeleri 
etkisi altına almış durumda. Dünya ekono-
misi, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez 
daralma gerçeğiyle karşı karşıya. Şiddeti 
değişiyor da olsa, bugün bütün ülkeler kri-
zin etkilerinden payına düşen sıkıntıları 
yaşıyor. Küresel boyutta etkili olan bu 
çapta bir krizle mücadelede ülkeler arası 
işbirliğinin önemi de çok büyük. 
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Bildiğiniz gibi, G-20 dünyanın en güçlü 
ekonomilerine sahip ülkelerini bir araya 
getiren ve küresel ekonominin gidişa-
tına yön veren bir oluşum. Aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu G-20 üyeleri, 
değişen kriz şartlarına karşı küresel ölçek-
li bir mücadele planı oluşturmak üzere 
periyodik olarak bir araya geliyor. Londra 
Zirvesi de dünya kamuoyunun beklentile-
rine uygun yoğun bir gündemle toplandı. 
Washington’da toplanan bir önceki zirve-
de alınan kararların uygulama sonuçları-
nın gözden geçirildiği bu zirvede, önümüz-
deki dönemde alınacak tedbirler de bütün 
detaylarıyla tartışıldı ve karara bağlandı. 
Türkiye adına görüş ve önerilerimizle, 
bu zirveye önemli katkılarda bulunduğu-
muza inanıyorum. Ayrıca zirve süresince 
Londra’da bulunan birçok ülke temsilcisiy-
le ikili görüşmelerimiz oldu; hem küresel 
kriz, hem de diğer dünya meseleleri ile 
ilgili yararlı temaslarda bulunduk. Dünya 
ekonomisinin nabzının attığı bu zirvenin, 
yaşanan sıkıntıların aşılmasında bütün 
ülkelere çok değerli kazanımlar getireceği 
aşikârdır. Türkiye daha önce olduğu gibi, 
bu tecrübelerden azami derecede yararla-
nıyor ve yararlanacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Yeri gelmişken burada bir parantez açıp, 
Türkiye’nin ekonomik gidişatına ilişkin 
bazı bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Şundan tüm vatandaşlarımız emin 
olmalıdır ki, Türkiye şu anda dünyada 
yaşanan kriz şartlarını mukayeseli olarak 
mümkün olan en alt seviyede yaşamakta-
dır. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerini 

ciddi ölçüde sarsan, küresel finans kuru-
luşlarını, devasa uluslararası şirketleri 
iflasın eşiğine getiren bu çaptaki bir krizin 
elbette ülkemize de ulaşan etkileri vardır, 
olacaktır. Hükümet olarak, kriz emare-
lerinin belirdiği ilk günlerden bu yana 
gelişmeleri dikkatle izledik, tedbirlerimizi 
günü gününe aldık, krizi, hem mali hem 
de psikolojik boyutuyla en iyi şekilde yö-
netmeye çalıştık. Türkiye ekonomisinin dı-
şında gelişen olumsuz şartların ekonomi-
mize, dolayısıyla da insanlarımıza vereceği 
zararı en aza indirmek için gecikmeden 
adımlar attık. Altmış civarında somut uy-
gulama başlatarak ekonomimizi özellikle 
dışarıdan gelen şok dalgalarına dayanıklı 
hale getirdik. 

Bugün hepimizin bazı sıkıntılar yaşadığı, 
ekonomimizin son altı yılda gerçekleştirdi-
ği büyümede bir miktar duraklama olduğu 
doğrudur. Ancak şu önemli gerçeği de gör-
mek durumundayız: Türkiye sadece bizim 
değerlendirmelerimize göre değil, dünya 
ekonomi otoritelerine göre de krizden en 
az hasarla çıkan nadir ülkelerden biridir. 
Bugün, bu global krizin etkilerini çok yo-
ğun bir biçimde yaşayan ülkelerin büyük 
bir kısmında, özel sektörün yaşadığı bu 
çöküntüyü belli bir noktada durdurmak 
ve topyekün iflası önlemek için devlet kay-
nakları devreye sokulmuştur. Piyasalarda-
ki durgunluğu gidermek üzere devlet büt-
çelerinden bankalara ve büyük şirketlere 
milyarlarca dolarlık kaynak aktarılmıştır. 
Bu fatura o ülkelerin vatandaşların sırtına 
yüklenmiştir, bu bedeli o toplumlar öde-
yecektir. Bugün, dünyanın en ileri ülkeleri 
arasında, bankaların, finans kuruluşları-
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nın battığı, buna bağlı zincirleme iflasla-
rın yaşandığı, üretimin durma noktasına 
geldiği, dev markaların birer birer çöktüğü 
ülkeler vardır. Şükürler olsun ki bizler ül-
kemizde bu ölçeklerde dramatik yıkımlar 
yaşamadık, yaşamıyoruz. 

Evet, altı senedir süren istikrarlı büyüme 
eğilimimizde bir duraklama olmuştur. 
Evet, bazı insanlarımız işlerini kaybetmiş, 
bazı sektörlerimiz sıkıntılı bir dönem ya-
şamıştır. Bütün bunlar doğrudur, ama bir 
doğru daha var ki Türk ekonomisi dimdik 
ayakta kalmıştır. Bütün sıkıntıları gider-
mek, mağdur insanlarımızı en kısa za-
manda çok daha iyi şartlara kavuşturmak 
için samimiyetle çalışıyoruz. Bu sıkıntılı 
zamanları da birbirimize inanarak, birbi-
rimize güvenerek sabırla, fedakârlıkla ve 
inançla aşacağız. Türkiye’nin rotasında bir 
değişiklik yoktur, ekonomimizin sağlam 
bir zeminde olduğundan asla şüpheye düş-
meyiniz. 

Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim 
ki, Türkiye’nin mutlu ve müreffeh yarınla-
ra ulaşacağına dün ne kadar inanıyorsam, 
bugün de o kadar çok inanıyorum. Ben, 
“kriz Türkiye’ye teğet geçecek” derken işte 
bunu kastediyorum; elbette bu kötü şartlar 
bize de dokunacak, elbette bizim de sıkın-
tılarımız olacak; ama biz milletçe ayakta 
kalmayı, hedeflerimizi kaybetmemeyi ba-
şaracağız. Türkiye’nin sıkıntıları vardır, çö-
zülmesi gereken meselelerimiz vardır ama 
umutsuz olmak için hiçbir sebebimiz yok-
tur. Herkesin dikkatli olması, bu ülkenin 
insanlarını ümitsizliğe, paniğe sevkedecek 
tavır ve açıklamalardan kaçınması lazım-

dır. Sıkıntılarımızın nerede olduğunu 
biliyoruz, imkânlarımızı azami derecede 
zorlayarak o sıkıntıları gidermeye gayret 
ediyoruz. Bu çerçevede özellikle ve önce-
likle, üretimi ve istihdamı teşvik edecek 
adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. 
Paranın dolaşımını hızlandıracak, iç tale-
bi canlandıracak tedbirler aldık, almaya 
devam ediyoruz. Dediğim gibi, bilhassa 
işsizliği azaltacak çareler üzerinde hum-
malı biçimde çalışıyoruz, bunların olumlu 
sonuçları da peyderpey görülecektir. 

Yaşanan sıkıntıların aşamalı olarak aza-
lacağını, önümüzdeki yıldan itibaren 
ekonomide önemli rahatlamaların yaşana-
cağını kuvvetle muhtemel görüyoruz. Cari 
işlemler açığının gerilemesi, enf lasyon 
hedefinin tutturulması gibi konularda bek-
lentilerimiz son derece olumludur. Hiçbir 
insanımız endişeye kapılmasın, bu ülke 
sahipsiz değildir, bu fırtına kesildiğinde, 
dalgalar durulduğunda gemimizin rota-
sından şaşmadığını, hedef lerinden geri 
kalmadığını inanıyorum ki hep beraber 
müşahede edeceğiz. Yeter ki bu ülkenin 
bütün insanlarının aynı gemide olduğunu 
unutmayalım, birlikte inanalım, birlikte 
yürüyelim. Yeter ki umutsuzluğu, karam-
sarlığı bu ülkenin gündeminden çıkarıp 
atalım. Türkiye, bütün olumsuz küresel 
şartlara rağmen, global ölçekte esen fırtı-
nalara rağmen, rotasından sapmadan he-
define doğru ilerlemektedir. 

Değerli vatandaşlarım…

Aslında kendi iç gündemimizden çıkıp 
dünyanın gözüyle Türkiye’ye bakmayı 
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bir başarsak Türkiye’nin nasıl parlak bir 
geleceğe doğru ilerlemekte olduğunu ra-
hatlıkla görebileceğiz. Birbirimize bağlı-
lığımızın, ülkemize sadakatimizin, büyük 
tarihi birikimimizin, zengin insani ve kül-
türel değerlerimizin bizi nasıl yıkılmaz 
kıldığını daha kolay şekilde fark edebile-
ceğiz. Türkiye’nin özgüvenini kazanarak, 
potansiyelini en iyi şekilde kullanarak 
ne büyük bir atılım gerçekleştireceğini 
olduğunu mutlaka göreceğiz. Türkiye için 
bugünün dünden farklı olduğunu, yarın-
ların çok daha farklı olacağını mutlaka 
gözleyeceğiz. 

Şuna inanınız, çıktığımız her seyahatte, 
bulunduğumuz her uluslararası zemin-
de bu fark bize açıkça telaffuz ediliyor. 
Türkiye’yi temsilen bulunduğumuz böyle 
ortamlarda ülkemize bakışın yıl yıl nasıl 
değişmekte olduğunun canlı şahidiyiz. 
Yurtdışında yaşayan ya da sık sık yurtdı-
şına gidip gelen insanlarımız da bu farkı 
çok bariz şekilde görüyorlar. Türkiye 
ağırlıklarını üstünden atıyor, sıkıntıları-
na rağmen ayakta durmayı ve medeniyet 
yürüyüşünü sürdürmeyi başarıyor. Bizim 
en önemli kazancımız işte budur, bu istik-
rardır, bu inançtır, bu kalkınma umudu 
ve heyecanıdır. Türkiye sadece kendi 
insanları için değil, bölge halklarının da, 
dünya barışının da umut kaynaklarından 
biridir. Bu ülkenin insanlarının gözleri-
ne asla keder düşmemelidir. Bu milletin 
asırlar öncesine uzanan büyük medeniyet 
mirasıyla bugünün dünyasına ispat ede-
ceği çok şey vardır, inşallah o günleri hep 
birlikte göreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Sözlerime başlarken ifade etmiştim, 
Türkiye’nin sadece Nisan ayı içinde yaşadı-
ğı uluslararası harekete şahitlik etmek bile 
bu ülkenin nereden nereye geldiğini açık 
seçik ortaya koyuyor. Yine bu ay içersinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri ve Mil-
li Savunma Bakanlarımız 60. kuruluş yılını 
da kutlamakta olan NATO Zirvesine katıl-
dılar. Almanya ve Fransa’nın ev sahipliğini 
ortaklaşa üstlendiği bu zirve, Türkiye’nin 
hassasiyetlerini ve itirazlarını açıkça dile 
getirdiği bir toplantı oldu. Dünya barışı 
için faaliyet gösteren NATO’nun yıpratıl-
maması ne kadar önemliyse, bugüne kadar 
bu teşkilatın faaliyetlerinde fedakârca 
roller üstlenen Türkiye’nin hassasiyetle-
rinin ifade edilmesi de o kadar önemlidir. 
Yapılan birtakım spekülasyonların aksine 
NATO zirvesinde, Türkiye’nin muhatapla-
rına meramını en iyi şekilde anlattığından, 
özellikle terörle mücadele konusundaki 
kimi yanlışlıkları ve ihmalleri görünür 
hale getirdiğinden şüphe duymuyoruz. 
NATO Zirvesi’nin hemen ardından yine 
yoğun bir programla Türkiye’ye döndük. 

Bu defa Türkiye’nin ev sahipliğinde bizim 
çok önem verdiğimiz bir başka önemli zir-
ve İstanbul’da toplandı. İspanya ile birlikte 
eş başkanlığını yürüttüğümüz Medeniyet-
ler İttifakı’nın İkinci Forumuna katılmak 
üzere birçok ülke lideri ve temsilcisini 
İstanbul’da misafir etmekten büyük onur 
ve mutluluk duyduk. İstanbul’un Medeni-
yetler İttifakı fikriyle özdeşleşen atmosferi 
içinde liderler arasında dünya barışı adına 
çok değerli temaslar gerçekleştirildi, ül-
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keler arasında yakınlaşmalar yaşandı. Bu 
süreçte İspanya ile zirve toplantılarının da 
ilkini gerçekleştirme imkânı bulduk, ilgili 
bakanlarımız bir araya gelerek müzakere-
leri sürdürdüler ve en son da imzalar atı-
larak bu müzakereler karara bağlandı. Bu 
buluşma vesilesiyle İstanbul’dan dünyaya, 
dünya barışı ve insanlığın esenliği adına 
çok güzel mesajlar verildi, bundan da ayrı 
bir gurur ve mutluluk duyduk. 

Aynı günlerde dünya kamuoyunun merak-
la izlediği Amerika Birleşik Devletleri’nin 
yeni başkanı Sayın Barack Hüseyin Obama 
da ülkemize bir ziyarette bulundu. Bu ziya-
ret vesilesiyle Türkiye bir kere daha dün-
yanın gözlerini çevirdiği bir ilgi merkezi 
haline geldi. Ülkemizde bulunduğu süre 
içinde bu beklentileri doğrulayan barışçı 
ve uzlaşmadan yana mesajlarıyla hem mil-
letimizde, hem dünyada olumlu izlenimler 
bıraktı. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızla 
yaptığı görüşmede, gerek TBMM’de yaptı-
ğı konuşmada, gerekse benimle bir araday-
ken, son derece yapıcı değerlendirmelerde 
bulundu. Biz de bu değerlendirmelerden 
hareketle, dünyanın, barışa savaşlardan, 
dostluklara düşmanlıklardan daha çok 
değer veren bir dünya olması gerektiğini; 
Türkiye olarak, bu süreci, bütün gücümüz-
le destekleyeceğimizi bir kere daha teyit 
ettik. Ancak, Türkiye’nin gösterdiği bu 
hassasiyetin iyi algılanmadığına da zaman 
zaman şahit oluyoruz. 

1915 olaylarıyla ilgili açıklamalar gerçeği 
yansıtmayan kabul edilemez bir tarih yo-
rumuydu. Zira açıklama metni, olayların 
bir bölümünü tek yanlı ve ağır bir yorumla 

değerlendiren mahiyette kaleme alınmıştı. 
Tarihe ve tarihçilere bırakılması gereken 
böyle hassas bir konunun, sürekli politik 
malzeme olarak kullanılması, her yıl lobi-
lerin istismar meselesi haline getirilmesi, 
halklar ve ülkeler arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesini de engelliyor. Türkiye 
olarak, 1915’te yaşanmış olayların tarih-
çiler tarafından bütün boyutlarıyla ince-
lenmesi ve gerçeğin açığa çıkarılması için 
her zaman samimi gayret içinde olduk. 
Ortak tarih komisyonu kurulması gibi iyi 
niyetli önerilerimiz maalesef karşılık bul-
madı. Her zaman geçmişe takılıp kalmak 
yerine geleceğe odaklanmamız gerektiği 
vurguladık. Siyasetçilerin görevi, geçmişi 
önyargılarla yargılamak değil, geleceği 
barış üzerine kurmaktır, dedik. Bugün de 
aynı şeyi bir kere daha söylüyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Nisan ayındaki diplomatik temaslarımız 
bunlarla da sınırlı değildi. 18-19 Nisan 
tarihlerinde yaptığımız Almanya seyaha-
tinde, orada faaliyet gösteren sivil toplum 
örgütlerimiz ve işadamlarımızla bir araya 
geldik. Hem kendilerinin görüş ve şikayet-
lerini dinleme, hem de kendi fikirlerimizi 
oradaki insanlarımızla paylaşma imkanı 
bulduk. Yine Almanya seyahatimiz sırasın-
da uluslararası medya temsilcilerinin de 
bulunduğu bir kahvaltıda basın mensup-
larımızla buluştuk. Yine geçtiğimiz hafta 
birbiri ardına İsveç Başbakanı’nı, Lübnan 
Cumhurbaşkanı’nı, Finlandiya Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nı ülkemizde 
ağırlama onurunu yaşadık. 
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Bildiğiniz gibi Nisan ayında diplomasi 
gündemimizin önemli bir maddesi de Er-
menistan ile sürdürdüğümüz ve iki ülke 
arasındaki ilişkileri normalleştirme-ye 
dönük bazı temaslar oldu. Maalesef bu sü-
reçte Türkiye’nin bölge barışı hâkim kılmak 
adına giriştiği bu çabaları yanlış değer-
lendirerek, Türkiye ile kardeş Azerbaycan 
halkı arasındaki muhabbeti zedelemeye 
dönük bazı girişimler oldu. Türkiye, tarihi 
boyunca olduğu gibi hükümetimiz döne-
minde de Azerbaycan’a daima kardeşlik 
hukukunun gereklerine uygun bir yakınlık 
içinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Azerbaycan’a, Azerbaycan Hükümeti’ne ve 
halkına zarar verecek bir girişimin içinde 
olması mümkün değildir. Aksine, Türki-
ye bulunduğu her uluslararası zeminde 
Azerbaycan’ın hak ve menfaatlerini kendi 
hak ve menfaatlerinden asla ayrı tutmamış 
ve bütün imkânlarıyla savunmuştur. 

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normal-
leştirilmesi yönündeki çabalar bölgede ba-
rışın tesisi, çatışmaların yol açtığı ortak za-
rarların giderilmesi yolundaki gayretlerdir. 
Bölgede güven ve istikrarın tesisini amaç-
layan gayretlerdir. Bundan hiç kimsenin, 
en başta da Azeri kardeşlerimizin şüphesi 
olmaması gerekir. Bu görüşlerimi yine bu 
hafta içinde misafir ettiğimiz Azerbaycan 
Savunma Bakanı Sayın Sefer Abiyev’e de 
bütün açıklığıyla ifade ettim. 

Bildiğiniz gibi, bu ay Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde de bir seçim yapıldı. 
Demokratik bir ortamda gerçekleşen bu 
seçimin KKTC için hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum. Adada, Türk tarafının, barı-

şın tesisine dönük gayretlerinin, bu yeni 
dönemde de süreceğine, Cumhurbaşkanı 
Sayın Talat’ın başlattığı görüşmelerin aynı 
esas üzerinden sürdürülerek tamamlana-
cağına inanıyoruz. 

Aziz vatandaşlarım…

Ülkemizin gündemini ve meselelerini pay-
laştığımız bu beraberliğimizin sonunda bir 
kere daha Türkiye’nin büyüklüğüne ve ay-
dınlık geleceğine inancımı yinelemek isti-
yorum. Bu umut ve heyecanı canlı tutmak 
hepimizin görevidir. Zorlukları aşmak ve 
daha güzel günlere ulaşmak için hepimiz 
ortak bir duyguda buluşmak, aynı mem-
leket sevdasıyla donanmak mecburiyetin-
deyiz çünkü bu ülke hepimizin ve başka 
Türkiye de yok. Ben Türkiye’nin, şartlar 
ne olursa olsun, büyük medeniyet hedef-
lerine ulaşacağına gönülden inanıyorum. 
Sizlerden ricam, bu büyük hedefe, benimle 
birlikte inanmanızdır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Yarın 1 Mayıs. Bildiğiniz üzere, geçen yıl 
Emek ve Dayanışma Günü ilan ettiğimiz 1 
Mayıs’ın aynı zamanda resmi tatil olmasını 
ön gören hükümet tasarısı da meclisimizce 
kabul edildi. Başta işçi ve emekçi kardeşle-
rim olmak üzere bütün milletimizin Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Allah 
Türkiye’nin yolunu ve bahtını açık etsin. 
Bu duygularla sözlerime son veriyor, siz-
lere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla…
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Sayın başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çok değerli mensupları, saygı-
değer katılımcılar, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 64. Genel Kurulu’na başarılar 
diliyor, ülkemiz için, ekonomimiz için ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

TOBB genel kurullarının, reel sektör başta 
olmak üzere ekonomimizin tüm alanları 

için çok değerli bir buluşma ve istişare ze-
mini olduğunu biliyorum. Adeta ekonomi-
nin nabzının attığı bu buluşma zeminine 
başbakanlığım süresince katılım noktasın-
da azami özen gösterdim. Zira TOBB’un 
genel kurullarında ve yine bugün bu genel 
kurulda, Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen oda ve borsa temsilcilerimiz bulunu-
yor. Van’dan Edirne’ye, Ağrı’dan Muğla’ya, 
Diyarbakır’dan Samsun’a, Hatay’a kadar 
81 vilayetimizden ve birçok ilçemizden 

TOBB 64. Genel Kurulu

Ankara | 2 Mayıs 2009
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ekonominin aktörleri burada buluşuyor 
ve Türkiye ekonomisini istişare ediyor-
lar. Gerek benim, gerek bakan arkadaş-
larımın böyle geniş katılımlı bir istişare 
ortamından uzakta kalmamız elbette 
düşünülemez. Bu yüzden TOBB’un genel 
kurullarına, burada tartışılan konulara, 
dile getirilen meselelere, alınan kararlara 
çok büyük bir hassasiyetle yaklaştığımızın 
bilinmesini isterim. 

Biz, “istişare” gibi, “diyalog” gibi, “müza-
kere” gibi kavramları içi boş birer slogan 
olarak algılamadık, bu kavramların içini 
doldurmak için, bu kavramları tüm bo-
yutlarıyla somutlaştırmak için önemli 
adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 
Sosyal taraflarla, meslek kuruluşlarıyla, 
konunun muhataplarıyla her zaman bir-
likte olmaya, istişare etmeye, meseleleri 
uzlaşı zemininde ele almaya gayret göster-
dik. Çünkü biliyoruz ki, diyalog, istişare, 
müzakere, uzlaşı demokratik kültürün 
olmazsa olmazıdır. Göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren güven ve istikrar ortamı-
nın ancak toplumsal ve kurumsal bir mu-
tabakatla sağlanabileceğine inandık, tüm 
adımlarımızı bu hassasiyetle attık. Geri-
lim, çatışma ve krizin, güven istikrarın en 
önemli düşmanı olduğu düşüncesiyle her 
zaman uzlaşının, diyaloğun, katılımcı bir 
yaklaşımın taraftarı olduk. Hiçbir zaman 
kavganın, kutuplaşmanın tarafı olmadık, 
bundan sonra da bunun ülkemize ve ikti-
darımıza bir faydası olacağını düşünmü-
yoruz. 

Ekonomik Sorunları Değerlendirme Ku-
rulu (ESDK), Ekonomik Sosyal Konsey, 

Üçlü Danışma Kurulu, Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu gibi sos-
yal diyalog mekanizmalarını bu amaçla 
düzenli olarak çalıştırdık, her sorunun 
aşılması için meselenin taraflarıyla güven 
zemininde ilişki geliştirmeye çalıştık. 
Eğer Türkiye geçen 6.5 yılda tarihi ba-
şarılara imza attıysa, sessiz devrim diye 
adlandırılan reformlar gerçekleştirdiyse, 
dünya genelinde dikkat çeken, övgüyle 
bahsedilen bir performans sergilediyse, 
iktidarımızın ortaya koyduğu yaklaşım 
bunda etkili olmuştur. 

Ancak bizim dışımızda her zaman gerili-
mi, krizi, felaket tellallığını tercih eden, 
süreçlerin sağlıklı işlemesini akamete 
uğratmaya çalışan kesimler olmadı mı? 
Elbette oldu ve oluyor. Oysa güven ve 
istikrarı koruma sorumluluğu sadece ikti-
dara düşen bir görev değildir. Toplumun 
tüm kesimleri, bu hassasiyeti gözetmek, 
Türkiye’nin kazanmasını öncelikli amaç 
haline getirmek durumundadır. Çünkü 
biz inanıyoruz ki, bu gemide ortak bir he-
defe doğru yol alıyoruz ve kimse tek başı-
na kazanma veya kaybetme lüksüne sahip 
değil. Bir her zaman “Türkiye kazanacak-
sa, biz kaybetmeye razıyız” dedik. Hiçbir 
zaman kendi kazancımız için, Türkiye’nin 
kaybetmesine rıza göstermedik. Türkiye, 
2007 yılında yaşanan bir kısım hadise-
lerle gelişme ve büyüme yolunda önemli 
yaralar almıştır. Yaşananların Türkiye’ye 
maliyeti hiç de küçümsenmemelidir. Biz, 
önümüzdeki dönemde de sorumluluk 
duygusuyla hareket etmeye, mutabakat 
ve meşruiyet temelinde yol almaya devam 
edeceğiz. 
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Bakınız, Türkiye ekonomisi 2003-2008 
arasında ortalama 5.9 oranında büyüme 
kaydetti. Gayri safi yurt içi hasılamız 232 
milyar dolar seviyesinden 742 milyar do-
lar seviyesine ulaştı. İhracatımız 36 milyar 
dolar seviyesinden 132 milyar dolar sevi-
yesine yükselerek tarihi bir rekor kırdı. Biz 
görevi devraldığımızda enflasyon yüzde 
30 seviyesinde idi. 2004 yılından itibaren 
Türkiye çok uzun bir sürenin ardından 
tek haneli enflasyon oranlarıyla tanıştı. 
En son Mart ayında enflasyon yüzde 7.9 
olarak gerçekleşti. Faiz oranlarını yüzde 
62.7’den devraldık, şu anda yüzde 12-15 
aralığına kadar çektik. Bu ve buna benzer 
birçok başarıyı biz özel sektörümüzün, reel 
sektörün gücü, dinamizmi, hayalleri ve 
umutları sayesinde elde ettik. 2002 yılında 
özel sektörün yatırımları 43.4 milyar TL 
düzeyinde idi, 2008 yılında bu rakam tam 
156.2 milyar TL’ye yükseldi. Yani, rekor 
düzeydeki büyümemiz, özel sektörümü-
zün büyük katkı ve çabalarıyla gerçekleşti. 
Türkiye’nin 81 vilayeti bu büyümeye katkı 
verdi. Türkiye’nin 81 vilayeti yatırım yaptı, 
üretti, istihdam sağladı ve ihracat yapar 
konuma geldi. Özellikle, on yıllar boyunca 
ihmal edilen, Marmara ve Ege Bölgemiz 
karşısında haksız bir rekabete maruz ka-
lan diğer bölgelerimiz, kendi yağlarında 
kavruldu, kendi imkanlarını oluşturdu ve 
dünyaya örnek olacak bir atılımın altına 
imza attı. Bu yeni tablo son derece önemli-
dir, son derece anlamlıdır ve aynı derecede 
heyecan vericidir. 

Bugün artık Kayseri, Konya, Gaziantep, De-
nizli, Uşak, Çorum, Afyon ve benzeri birçok 
ilimiz dünya çapında birer üretim merkezi-

ne, sanayi ve ticaret merkezine dönüştüler, 
dünya kentleriyle rekabet edebilir hale 
geldiler. Bugün artık Van da üretiyor, Kas-
tamonu da üretiyor, Rize, Adıyaman, Tokat 
da üretiyor. Bugün artık Muş ilimiz ihracat 
yapıyor. Elbette yeterli değil, elbette henüz 
arzu ettiğimiz seviyede değil. Ancak, bu 
bir başlangıçtır ve inanıyorum ki devamı 
da gelecektir. Bu vesileyle, Anadolu’nun, 
Trakya’nın tüm illerinde, ilçelerinde, ka-
sabalarında, hatta köylerinde imkanlar öl-
çüsünde üretim yapan tüm kardeşlerimizi 
kutluyorum. Türkiye ekonomisine sağla-
dıkları katkıdan dolayı hepsine şükranla-
rımı iletiyorum. Çorum’da leblebi üreten 
kardeşimizden, Eskişehir’de uçak yan 
sanayi çalışanlarına; Erzurum’da ambalaj 
üreten küçük sanayicimizden Denizli’deki 
tekstil sektörü temsilcilerine kadar herke-
se, alın terlerinden, girişimlerinden, heye-
canlarından, coşkularından dolayı ülkem 
adına, milletim adına teşekkür ediyorum. 
Hükümet olarak 6.5 yıl boyunca biz yol 
açan, yoldaki engelleri temizleyen olduk. 
Yeter ki yatırım yapılsın, yeter ki istihdam 
sağlansın, yeter ki ihracat yapılsın…

Değerli arkadaşlarım…

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum: Demokrasi ve hukuk, bizim her türlü 
hedefe ulaşmamızda en önemli kriterler-
dir. Elbette, tarihte olsun, bugün olsun, 
bazı ülkelerde demokrasi ve hukuk ekseni 
dışında kalkınma modelleri olabilir, bun-
lar geçici başarılar da sağlamış olabilir. An-
cak, Türkiye olarak, cumhuriyeti özümse-
miş, demokrasi ve hukuku benimsemiş; bu 
kavramları Anayasa’ya yazmanın ötesinde 
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içselleştirme noktasında önemli mesafeler 
almış bir ülkeyiz. 1946 yılında çok partili 
siyasi sisteme, diğer adıyla demokrasiye 
geçtik, kimi badireler atlatmakla birlikte 
63 yılda çok büyük mesafe kaydettik. Hiç 
kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse 
alternatifsiz değildir. Hepimizin oturduğu 
bu koltuklar, bu makamlar fanidir, gelip 
geçicidir. 

Değişim, hayatın temel dinamiklerinden 
biridir. Değişimi yakalayamadan gelişi-
mi sağlamak mümkün olmuyor. Herkes 
değişim olgusuyla yüzleşmek, zamanın 
ruhunu kavrayacak bir tekamüle ulaşmak 
durumundadır. Değişimi yakalamayanları, 
değişim yakalar, değişim rüzgârları önü-
ne alır sürükler. Soğuk savaş döneminin 
kalıplarıyla bugün dünyayı nasıl algıla-
yamazsak, evrensel kriterlerden nasibini 
alamayan, çağdaş normları kavrayamayan 
“kendine özgü” anlayışlarla da dünyayı al-
gılayamaz, dünyayla rekabet edemeyiz. Bu 
ekonomide de böyledir, siyasette de böyle-
dir, dış politikada da böyledir. Bu yüzden 
seçimlerde milletimizin verdiği mesajı her-
kesin doğru okuması, değişim-dönüşüm 
taleplerini iyi analiz ederek politikalarına 
yansıtması gerekiyor. Seçimler yoluyla 
Türkiye hem yerel, hem genel idarecilerini 
seçiyor, politikalarını beğenmediği takdir-
de de yine seçim yoluyla bu idarecileri kol-
tuklarından indirip yerlerine başkalarını 
getiriyor. 

Aynı şekilde hukuk ve adalet noktasında 
da Türkiye çok önemli ilerlemeler kay-
detti, kaydediyor. Özellikle Avrupa Birliği 
katılım sürecinde gerçekleştirdiğimiz atı-

lımlarla hukuk sisteminin hızlı, sağlıklı, 
adil şekilde işlemesi için önemli atılımlar, 
önemli reformlar gerçekleştirdik. Türkiye 
ekonomisinin başarılı bir performans ser-
gilemesinde demokratikleşme ve hukuk 
alanında attığımız adımlar son derece 
önemli ve hayati rol oynadılar. Ayrıntılara 
girmek istemiyorum, ancak şuraya da dik-
katlerinizi çekiyorum: Türkiye bugün hem 
kendi içinde, hem de bulunduğu coğrafya-
da sanal düşmanlar üreten bir ülke değil; 
tersine, dostlar üreten, dostluklar üreten, 
dostlarıyla ilişkilerini geliştiren bir ülke. 

Türkiye bugün Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürüten, Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nde temsil edilen, 
Medeniyetler İttifakı’na eşbaşkanlık yapan 
bir ülke. Türkiye, bugün bölgesel mesele-
lerde arabuluculuk yapan, görüşüne, ha-
kemliğine, ağırlığına başvurulan bir ülke. 
Türkiye bugün dünya’da 17’inci, Avrupa’da 
6’ıncı en büyük ekonomiye sahip ülke. Bu 
liste uzayıp gidiyor… Türkiye’nin bu yeni 
çehreye kavuşması, bu yeni imajı elde 
etmesi, dünya genelinde farklı bir ülke ko-
numuna yükselmesi, hiç kuşkusuz demok-
ratikleşme ve hukuk alanında attığı adım-
lar, yaptığı reformlar sayesinde olmuştur. 
Demokrasi ve hukuktan taviz veremeyiz, 
verdiğimiz anda bütün kazanımlarımızı 
kaybeder, yeniden geriye gideriz. 

Bakınız, Anayasa’ya yönelik tartışmalar 
uzun zamandır sürüp gidiyor. Toplumun 
taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir kısım anayasal düzenlemelerin gün-
deme alınması kaçınılmazdır. İyi niyet 
ve samimiyetle bu meseleleri konuşmak, 
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tartışmak, ortak akılla meseleleri ele al-
mak durumundayız. Yoksa ne bugün hal-
kımızın beklentilerini karşılayabiliriz, ne 
de gelecek kuşaklara bunu izah edebiliriz. 
Türkiye’de toplum düzeyinde birçok konu-
da mutabakat zemini de vardır. Türkiye, 3 
Kasım 2002 seçimleriyle ortaya koyduğu 
değişim iradesini, dönüşüm iradesini, iler-
leme, kalkınma, refah ve huzura kavuşma 
iradesini muhafaza ediyor. Bütün kurum-
larımızla, demokrasinin tüm unsurlarıyla, 
sivil toplum örgütlerimizle, özellikle de 
bizzat milletimizin kendisiyle el ele, omuz 
omuza, tam bir mutabakat zemininde gele-
ceğe doğru ilerliyoruz. 

Türkiye’de mutabakat zemini asla ve asla 
bozulmamıştır. Bir takım çıkar çevreleri-
nin, şahsi kayıplarından dolayı bir kaos 
manzarası çizmeye çalıştıklarını görüyo-
ruz. Ancak Türkiye azimle, kararlılıkla 
ve mutabakat zemininde yoluna devam 
ediyor. Türkiye’de on yılların ardından ni-
hayet oluşan bu mutabakat zeminini tahrif 
etmeye, tahrip etmeye yönelik girişimler 
olduğunu, teşebbüslerde bulunulduğunu 
da biliyoruz. İşte onun için hukuk diyo-
rum, işte onun için demokrasi diyorum. 
İstikrara, güven ortamına kastedenler, 
Türkiye’nin mutabakat zeminini bozmaya 
çalışanlar, huzur ortamını provoke etmeye 
çalışanlar, demokrasi ve hukuk içinde ge-
reken cevabı buluyorlar, bulmalılar. Bunu 
engellemeye çalışmak, Türkiye’nin ilerle-
mesini, Türkiye’nin istikrarını engelleme-
ye çalışmaktır. 

Bir kez daha ve altını çizerek ifade ediyo-
rum: Türkiye demokratik bir hukuk devle-

tidir. Demokratik olgunluğa erişmiştir ve 
hukuk sağlam bir zeminde görevini yap-
maktadır. Bize düşen, her bir ferde, her bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen, 
demokrasi ve hukukun tüm boyutlarıyla 
işlemesine yardımcı olmaktır. Süreçle ilgili 
sorunlar olabilir, soru işaretleri olabilir, ak-
saklıklar, noksanlar olabilir. Fakat tüm bu 
sorunlar da yine bizzat hukuk tarafından 
çözüme kavuşturulur. Hukuka dil uzat-
mak, hakimlerimizi, savcılarımızı töhmet 
altında bırakmak, toplumsal mutabakatı 
bozmaya çalışarak buradan rant elde etme 
gayretine girmek, hiç kimseye fayda sağ-
lamaz. Siyasetçinin faaliyet alanı bellidir. 
Nasıl ki sanayicinin, tüccarın, üreticinin, 
borsacının, çiftçinin, memurun, işçinin ilgi 
alanı, faaliyet alanı belliyse, siyasetçinin 
de, hakimin de, savcının da faaliyet alanı 
bellidir. 

Bakınız, ortada son derece vahim iddialar 
var. Her hafta bir yerden, içi, nereden gel-
diği belli olmayan silahlarla dolu çukurlar 
açılıyor. Her gün, tarihimizin karanlık bir 
noktasını, meçhul bir anını aydınlatma-
ya yönelik iddialar ortaya atılıyor. Altını 
çizerek söylüyorum, bu iddialar, sadece 
ve sadece benim hükümetime, benim 
partime, benim arkadaşlarıma yönelik 
saldırıları dile getiren iddialar da değil. Bu 
iddialar, Türkiye ekonomisinin, Türkiye 
siyasetinin, istikrarın, huzurun, barışın, 
kardeşliğin hedef alındığına yönelik iddi-
alar… O zaman bırakalım, hukuk işlesin. 
Bırakalım, ak ile kara ortaya çıksın. Bıraka-
lım, suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın. 
Sadece bırakmakla da kalmayalım, sürece 
yardım edelim, süreci destekleyelim, süreç 
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içinde sorumluluklarımızı yerine getire-
lim. Susmak gerekiyorsa susalım, bekle-
mek gerekiyorsa bekleyelim. Bu, iddialara 
destek vermek, taraf olmak demek değil-
dir. Herkesin yapması gereken bu meseleyi 
taraftarlık meselesi olarak değil, bir hukuk 
meselesi olarak görerek, hukuki süreçlerin 
sağlıklı işlemesine destek olmaktır. Aksi 
takdirde ne geçmişin karanlık noktalarına 
ışık tutabilir, ne de geleceğimizi aydınla-
tabiliriz. Tüm aktörlerden, siyasetin, eko-
nominin, sivil toplumun, hukukun, med-
yanın, bürokrasinin tüm aktörlerinden bu 
hassasiyeti göstermelerini beklediğimi bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Tarihte eşine az rastlanan bir finans kri-
zinin içinden geçiyoruz. Bütün ülkelerde 
üretim, tüketim ve yatırım yavaşlama 
eğilimine girdi. Dünya ticaretinde önemli 
ölçüde daralma gözleniyor. Küresel kriz 
karşısında ülkemizde olduğu gibi dünyada 
da merkez bankaları ve hükümetler geniş 
kapsamlı ve koordineli önlemler aldılar. 
Alınan önlemlerin de etkisiyle son dönem-
de dünya genelinde ekonomik aktivitenin 
daralma hızının yavaşladığına yönelik ilk 
işaretler de görülmeye başlandı. Ancak, 
kalıcı bir iyileşmenin başladığını ve görü-
nümün tam olarak netleştiğini söylemek 
şu anda zor görünüyor. 

Bakınız, IMF, Nisan ayında yayınladığı 
Ekonomik Görünüm Raporunda, 2009 
yılında küresel ekonominin yüzde 1.3 
oranında daralacağını tahmin ettiğini 
açıkladı. Gelişmekte olan ülkelerin ise, 

pozitif büyümeye devam etmekle birlikte, 
büyüme oranlarının geçtiğimiz yıllardaki 
performanslarının oldukça altında kalaca-
ğı yine tahminler arasında. Türkiye olarak 
da küresel krizin etkilerini 2008’den itiba-
ren hissetmeye başladık. Burada bulunan 
çok değerli sanayici ve işadamları bunu 
en yakından izleyen, gözlemleyen ve yaşa-
yan kişiler. Ancak, krizin küresel boyutlu 
olduğu noktasında da bugün artık tam bir 
mutabakat içindeyiz. 

Dikkat ediniz, 2008 yılının son çeyreğinde 
küresel ekonomi yüzde 6.3 oranında daral-
dı. Aynı dönemde Türkiye ekonomisindeki 
küçülme de yüzde 6.2 oldu. Türkiye’de 
sanayi üretimi 2009 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde yüzde 22.5 oranında daraldı. Sa-
nayi üretimindeki daralma aynı dönemde 
Japonya’da, lütfen dikkat ediniz, yüzde 
34.7, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 27.5, 
Almanya’da ise yüzde 22.3 oldu. 2009 yılı 
Ocak-Şubat döneminde ihracat daralma-
sı Türkiye’de yüzde 25.4 iken, Rusya’da 
yüzde 47.7, Macaristan’da yüzde 42.5, 
Japonya’da ise yüzde 41 oldu. 

Evet, ülkemizde işsizlik yüzde 15.5 gibi 
yüksek bir orana ulaştı ancak, bu da sade-
ce bize özgü değil. Dikkat ediniz, ABD’de 
işsizlik, 1983 yılından bu yana en yüksek 
seviyeye ulaştı ve Mart sonu itibariyle yüz-
de 8.5 oldu. Aynı şekilde İspanya’da yine 
Mart sonu itibariyle işsizlik yüzde 17.4 
oldu. İzlanda’da yıllardır yüzde 2 seviyele-
rini geçmeyen işsizlik oranı, kriz nedeniyle 
Mart sonunda yüzde 8.2’ye ulaştı. Yani 
kriz, gelişmiş ekonomileri de gelişmekte 
olan ekonomileri de derinden etkiliyor. 
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Söz konusu gelişmeler, yüksek miktarda 
faiz indirimlerinin yapılmasına da imkan 
sağladı. 

Merkez Bankamız, politika faiz oranını 
2008 yılı Kasım–2009 Nisan döneminde 
700 baz puan düşürdü. Bu durum Hazine 
borçlanma maliyetlerine olumlu yönde 
yansıdı ve ikincil piyasalarda faiz oranları 
yüzde 12-13 aralığına kadar geriledi. Şim-
di, krizin sinyallerinin alınmaya başlandığı 
ilk günden itibaren, Hükümet olarak, Mer-
kez Bankası olarak gerekli tedbirleri aldık, 
almaya da devam ediyoruz. Ben, her fır-
satta, krizin Türkiye üzerindeki etkisinin 
sınırlı olacağını vurguladım, asgari zararla 
bu krizi atlatacağımızı ifade ettim. Nitekim 
şu an itibariyle, biraz önce de bir kaçını 
verdiğim göstergeler, Türkiye’nin bu küre-
sel krizde farklı bir yerde durduğuna işaret 
ediyor. Nereden baktığınız, nasıl baktığınız 
ve ne amaçla baktığınız son derece önemli. 

Bakın, çok güncel ve çarpıcı bir örneği 
sizlerle paylaşmak istiyorum: Merkez Ban-
kası Para Politikası Kurulu’nun toplantı 
özeti birkaç gün önce yayınlandı. 5 say-
fadan oluşan, 19 madde içeren geniş bir 
özet. Bu özette, Para Politikası Kurulu’nun 
Türkiye ekonomisine ilişkin çok sayıda 
değerlendirmesi bulunuyor. Ancak özet ya-
yınlandı, hemen ertesi gün, bazı gazeteler 
manşetten, bazıları birinci sayfadan veya 
büyük puntolarla iç sayfalardan bütün bir 
özetten bir cümleyi cımbızla çekerek öne 
çıkardılar. Üstelik ifadenin önünü arkasını 
almadan, sadece ve sadece kendi işlerine 
gelen bölümü vurguladılar. Raporda, 2009 
yılının ilk çeyreğinde büyüme hızındaki 

daralmanın çift haneli olabileceği belirtili-
yor. Ancak bunun hemen arkasından, yılın 
ikinci çeyreğinden itibaren bir toparlan-
manın başlayacağı ifade ediliyor. Merkez 
Bankası diyor ki, iç talep artık olabileceği 
en düşük seviyeye gelmiştir, bundan daha 
aşağıya gitmesi mümkün değildir, dolayı-
sıyla Nisan-Mayıs’tan itibaren özel tüketim 
harcamaları artacak, bu da olumlu bir 
gelişme diyor. Ama bunlar görülmüyor. 
8 sütuna manşet, çift haneli daralmadan 
bahsediliyor. Değerli arkadaşlarım, bu 
nedir? Bunun anlamı nedir? Bu bakış açı-
sının, bu felaket tellallığının altında yatan 
his, duygu, dinamik nedir? Biz hiç kimseye 
“İlla ki bardağın dolu tarafını göreceksin” 
demiyoruz, diyemeyiz de… Ama ısrarla, 
inatla, bardağın boş tarafını gösterip, ka-
ramsarlık pompalamanın altında yatan 
amaç, hedef nedir?

Bakın… Bankacılık sistemimiz global kri-
zin en şiddetli günlerinin yaşandığı aylar-
da en küçük bir sarsıntı yaşamadı. Çünkü 
krizin sinyalleri alınır alınmaz bankaların 
likiditesi yükseltildi, açık pozisyonda 
çalışmalarının önüne geçildi, bankacı-
lık sistemine şüpheli, zararlı ürünlerin 
girmesine izin verilmedi. Tüm dünyada 
minimum sermaye oranı yüzde 8 olarak 
istenirken BDDK sermaye yeterliliğini yüz-
de 12’ye çekti. Hepsinde önemlisi önceki 
dönemlerin aksine, bakkal dükkanı açar 
gibi yeni banka açılmasına izin verilmedi. 
Sonuçta hiçbir bankamız batmadı, finans 
sistemimiz sapasağlam ayakta ve Türkiye 
bu boyutuyla da krizde farklı, ayrıcalıklı 
bir yerde duruyor. Şimdi dün biliyorsunuz 
yeni kabinemizi açıkladık. Ekonominin 
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koordinasyonu ile görevlendirdiğimiz 
arkadaşımız bankalardan da sorumlu 
olacak ve tüm kamu bankalarını kendisi-
ne bağlıyoruz. Uyguladığımız ekonomik 
programın en önemli unsurlarından biri 
olan mali disiplin sayesinde kamu kesimi 
borçlanma gereğinde önemli bir iyileşme 
sağladık. Kamu borç stokunun milli geli-
re oranı biz geldiğimizde yüzde 61.4 idi, 
2008 sonunda yüzde 28.6’ya çektik. Kamu 
net borç stoku 2000 yılında 71 milyar TL 
seviyesinde idi. 2002 yılına kadar net borç 
tam 215 milyar TL’ye ulaştı. 2004 yılından 
itibaren Hazine tarihinde ilk kez borç sto-
ku gerilemeye başladı ve şu anda küresel 
krize rağmen 271.6 milyar TL seviyesinde. 
G 20 içinde yer alan gelişmiş ekonomilerde 
borç yükünün 2007 yılına göre yaklaşık 15 
puan artacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de 
ise bizim beklentimiz sadece 4 puan. 

Bir başka çarpıcı gösterge… Finansal krizin 
derinleştiği 12 Eylül 2008 tarihinden 29 
Nisan 2009 tarihine kadar olan süre içeri-
sinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
yüzde 17 oranında düşüş kaydetti. Aynı 
dönemde Rusya’da yüzde 39.5, ABD’de 
yüzde 28.8, Brezilya’da ise yüzde 10.9 
oranında düşüş oldu. Yine aynı dönemde 
Türk Lirası yüzde 28.9 oranında değer kay-
bederken para birimlerindeki değer kaybı 
Polonya’da yüzde 42.2, Rusya’da yüzde 30, 
Brezilya’da ise yüzde 22.7 olarak gerçek-
leşti. 12 Eylül 2008 tarihinden 29 Nisan 
2009 tarihine kadar olan süre içerisinde, 
gelişmekte olan ülkelerin ortalama risk 
primi 216 baz puan artarken, söz konusu 
artış Türkiye’de sadece 100 baz puan oldu. 

Dikkat ediniz, Hazinemiz, Perşembe günü 
tahvil ihracı yaptı. Tahvil ihracına, dünya-
nın birçok ülkesinden çok sayıda yatırımcı 
tarafından 7 milyar doların üzerinde talep 
geldi ve yüzde 7.5 faizle 1.5 milyar dolar tu-
tarında satış yapıldı. Buna benzer daha çok 
sayıda örnek bulunuyor. Türkiye’de, krize 
rağmen, kriz ortamına rağmen iyi gelişme-
ler de oluyor, sevindirici gelişmeler de olu-
yor. Ve saydığım tüm bu gelişmeler, krizin 
geçmesinden itibaren de Türkiye’nin farklı 
bir kulvarda olacağına işaret ediyor. Ardın-
dan çok daha hızlı, çok daha sağlıklı biçim-
de büyümeye devam edecek, Türkiye’yi 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
görebilmek için çok daha kararlı bir tutum 
izleyeceğiz. Kriz sürecinde Hükümet, ya-
pılması gereken neyse ve ne zaman yapıl-
ması gerekiyorsa onu yapmıştır, yapmaya 
da devam ediyor. Her türlü tedbiri, her 
türlü önlemi aldık, kararlılıkla ve başarıy-
la uyguladık. Hükümetin geciktiği ya da 
tepkisiz kaldığı yönündeki tüm ithamları, 
kusura bakmayınız, insafsızca ithamlar 
olarak görüyorum. 

Şunu da belirtmek istiyorum: Hüküme-
timizde, ekonominin öncelik sırası asla 
değişmedi, değişmeyecek. Başta da belirt-
tim, özellikle 2007’den sonra demokrasiye 
yönelik müdahaleler nedeniyle Türkiye 
istemediğimiz tartışmalar içine girdi. Yine, 
2007’de bir genel seçim, ardından bir 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir referandum 
ve geçen ay da bir mahalli seçim yaşadık. 
Bütün bunlara rağmen, ekonomide öncelik 
sırasını değiştirmedik, para politikaların-
da, mali politikalarda taviz vermedik. Bu 
tür tartışmaların, siyasete yönelik müda-
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halelerin, sanal gündemlerin, özellikle de 
seçim süreçlerinin geçmişte ekonomiye 
nasıl darbe vurduğunu hatırlıyoruz. Ama 
biz buna müsaade etmedik, bundan sonra 
da etmeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Kriz sürecinde 60’dan fazla tedbir aldık. İç 
talebi canlandırmaya yönelik olarak değişik 
mal gruplarında ÖTV ve KDV oranlarını 
düşürdük, vergi borçları ve cezaları ile 
ilgili yeni düzenlemeler getirdik. Finansal 
kazançlara uygulanan bazı vergilerde in-
dirim ya da muafiyet sağladık. İstihdamı 
teşvik ettik, kadın-genç istihdamını destek-
ledik, yatırımı teşvik ettik. Mesleki Eğitim 
Kursları’nı başlattık ve şu ana kadar 30 
bin kişiye meslek eğitimi verdik. Her bir 
kursiyere kurs süresince 360 TL ödeme 
yapıyoruz. Hedefimiz, 100 bin kişinin bu 
kurslardan yararlanarak meslek sahibi ola-
bilmesi. Üretim ve ihracata yönelik olarak 
Eximbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası 
ve KOSGEB gibi kuruluşlar aracılığıyla ya 
da doğrudan reel sektöre kredi imkanları 
sağladık, kredilerin vadelerini uzattık, faiz 
oranlarını düşürdük. Kredilerin yeniden 
yapılandırılmasını sağladık. Ayrıca Merkez 
Bankası da döviz ve TL likiditesini artırmak 
için çeşitli önlemler aldı. Bankalarımız kre-
di vermek konusunda bu süreçte çekingen 
davrandılar. Bu çekingenliğin son haftalar-
da kırıldığını, kredilerde bir artış olduğunu 
görüyoruz. Yine de, bu çekingenliği aşmak 
için Kredi Garanti Fonu uygulamasını 
yeniden düzenlemeye yönelik çalışmalar 
başlattık, bunu da önümüzdeki günlerde 
tamamlayıp uygulamaya başlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli katılım-
cılar…

Türkiye bugüne kadar çok badire yaşadı, 
tüm badireleri de birlik içinde, bütünlük 
içinde, sağduyuyla, soğukkanlılıkla aştı. 
Özellikle iş dünyasının temsilcileri, biz-
den önceki dönemde her iki üç yılda bir 
yaşanan krizleri tecrübe ettiler. Bugün 
çok farklı bir Türkiye’de bulunuyoruz, 
bugün çok farklı şartları tecrübe ediyoruz. 
Ulusal ya da küresel krizlerin ekonominin 
tüm dengelerini altüst ettiği dönemlerden 
geliyoruz. Bugün ise, küresel ölçekte ve 
çok büyük boyutlu bir krize rağmen emin 
adımlarla yolumuzda yürüyoruz. Kriz or-
tamlarını çok iyi analiz ederek, geleceğe 
bakmalıyız. Zaman, krizden korunmak 
için kabuğumuza çekilme zamanı değil, 
birbirimize güvenme, kendimize güvenme 
zamanıdır. 

Hükümet olarak bu krizin Türkiye’ye 
etkisinin en az olması için alınması gere-
ken tüm önlemleri aldığımız konusunda 
kimsenin şüphesi olmasın. Üstelik bu ön-
lemleri, sizlerle, TOBB ile TOBB’un siz de-
ğerli mensuplarıyla istişare ederek aldık ve 
bundan sonra da bu istişare mekanizmala-
rını işletmeye devam edeceğiz. Sizler Türk 
ekonomisinin baş aktörüsünüz. Biz sizin 
önünüzü açacak düzenlemeleri yaptık, siz-
ler de, yatırım yaptınız, istihdam oluştur-
dunuz, ihracatımızı artırdınız. Türkiye’yi 
2002’den bu yana birlikte büyüttük. 

Biz biliyoruz ki, fabrikaların nabzını tut-
mazsak, çarşının pazarın kalp atışlarını 
dinlemezsek; sanayicinin, tüccarın, işada-
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mının, esnafın söylediğine kulak vermez-
sek; bir arpa boyu bile yol alamayız. Bu 
yüzden, hep yanınızda olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. İşte en son, ekonomimi-
zin temel taşını oluşturan KOBİ’lerimizin 
birleşmelerini teşvik edici bir düzenlemeyi 
TBMM’ye getiriyoruz. Küçük küçük, tek 
başına olan işletmelerimizin bir araya 
gelmelerini, birleşmelerini, güçbirliği yap-
malarını hedefliyoruz. Birleşen KOBİ’lere 
Kurumlar Vergisi’nin 3 yıl süreyle yüzde 
75’e kadar indirimli uygulanması konu-
sunda Bakanlar Kurulumuza yetki veriyo-
ruz. Bu düzenleme, Türk ekonomisi için, 
KOBİ’lerimiz için çığır açan bir düzenleme. 
Buna benzer tedbirleri, buna benzer dü-
zenlemeleri yine hep birlikte, konuşarak, 
istişare ederek, müzakere ederek alacak ve 
uygulamaya koyacağız. 

Hep söylüyorum… Yeter ki Türkiye’ye 
inanalım, yeter ki Türkiye’ye güvenelim, 
yeter ki Türkiye’nin gücünü, potansiyelini 
iyi anlayalım. Özgüvenimiz tam olduğu 
sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 64. 
Genel Kurulu’na bir kez daha başarılar 
diliyorum. Genel Kurul’un ülkemiz için 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum…
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Çok değerli üyeler, değerli başkanlar, say-
gıdeğer katılımcılar… Sizleri sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyor, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin Meclis Toplantısı’nın ülkemiz 
için, yerel kalkınmamız ve tüm belediyele-
rimiz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Yine, konuşmamın hemen başında, 
29 Mart seçimlerinde görev alan tüm 

belediye başkanlarımızı da tebrik ediyor, 
görevlerinde başarılar temenni ediyorum. 

Türkiye genelinde 2 bin 947 birimde va-
tandaşlarımız tercihlerini yaptılar ve önü-
müzdeki 5 yıl için yerel idarecilerine görev 
tevdi ettiler. Bazı birimlerde seçimler iptal 
edildi, bazılarında hukuki süreç devam 

Türkiye Belediyeler Birliği 
Meclis Toplantısı

Ankara | 28 Mayıs 2009
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ediyor… Ancak bu istisnai durumların, 
Türkiye’nin ulaşmış olduğu demokratik ol-
gunluğu gölgede bırakmayacak kadar cüzi 
olduğu aşikardır. Türkiye, bir kez daha, 
hür iradesiyle, şeffaf bir şekilde, demokrasi 
ve barış içinde seçimlerini tamamlamış; 
hem bulunduğu bölgede, hem de katılım 
sürecini yürüttüğü Avrupa Birliği içinde 
ulaştığı demokratik seviyeyi bir kez daha 
ortaya koymuştur. Şu anda görevi devral-
mış tüm belediye başkanlarımızın, seçim 
sürecindeki tartışma ve polemikleri bir 
kenara bırakarak geleceğe odaklanmaları-
nın, hizmete odaklanmalarının son derece 
önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapmış, yerel yönetimlerden gelmiş bir 
arkadaşınız olarak, seçim sonrasındaki ilk 
ayların büyük önem taşıdığını da hatırlat-
mak isterim. Barış içinde, uzlaşma içinde, 
kendisine oy veren ya da vermeyen tüm ke-
simleri kucaklayarak, kararlı bir şekilde iş 
başı yapan arkadaşlarımız 5 yıl boyunca bu 
performansı devam ettirecek ve hizmet et-
tikleri mahalli birimlere önemli hizmetler 
kazandırmanın gayreti içinde olacaklardır. 
Seçimin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına 
rağmen, çizmelerini giyerek, baretlerini 
takarak, kollarını sıvayarak şehirlerinin so-
runlarına eğilmeleri gerekenler, eğer hala 
siyasi polemik peşinde koşuyorlarsa, açık 
söylüyorum oradan hizmet sadır olmaz. 
Nasıl başlarsa öyle gider. Belediye başkan-
larımızın vazifesi, siyasi polemiklerle, sağ 
sola laf yetiştirerek, demeç vererek, karala-
yarak, iddia ve ithamlar üreterek bundan 
iyi ya da kötü şöhret elde etmek değildir. 

Zira bizim köylerimizden büyük şehirle-
rimize kadar her bir mahalli merkezimiz 
seçmiş olduğu başkanlardan hizmet bekli-
yor. 21. yüzyılda, 2009 yılında Türkiye’nin 
hangi bölgesinde olursa olsun, hala yolu 
olmayan, suyu olmayan, kanalizasyonu 
olmayan, alt yapısı, üst yapısı ciddi noksan-
lar ihtiva eden yerleşim birimleri istemiyo-
ruz, bu tür manzaralarla karşılaşmayı arzu 
etmiyoruz. 

Şunu da burada özellikle ifade etmek 
istiyorum: Mazeret üretmek, bahaneler 
türetmek, gerekçelere sığınmak siyaset 
yapmanın en kolay ve en basit yoludur. 
“Kaynak bulamadım, enkaz devraldım, 
elim bağlandı, kolum bağlandı” gibi ge-
rekçelere sığınarak hiç kimse vatandaşı 
hizmetten mahrum edemez, etmemelidir. 
Belediye Başkanı, gerektiğinde işletmeci 
olarak, gerektiğinde projeci olarak, gerek-
tiğinde eline kazma küreği alarak, iş maki-
nesinin direksiyonuna geçerek, finansman 
üreterek, kaynak üreterek yoluna devam 
etmelidir. Zira bizim her bir belediyemiz, 
hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi 
görüşe sahip olursa olsun, Türkiye’nin hı-
zına yetişmek zorundadır. 

Türkiye dünyanın 17’inci ekonomik gücü 
haline gelirken, dünyanın saygın bir ülke-
si olarak, güçlü bir ülkesi olarak, yıldızı 
parlayan bir ülkesi olarak küresel arenada 
yerini alırken, içme suyu sıkıntısı çeken 
beldelerimizin, ilçelerimizin varlığını ka-
bullenemeyiz. Türkiye 742 milyar dolarlık 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamına ulaşır-
ken, 132 milyar dolar ihracat yaparken, 
hala kanalizasyon sorunu olan belediye-
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lerimizin bulunmasını açıkçası anlayışla 
karşılayamayız. Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürüten, Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi, Medeniyetler İtti-
fakı, G-20 gibi uluslararası platformlarda 
ağırlık koyan bir ülkenin, çöplerini dahi 
toplayamayan, halkını çağdışı şartlara 
mahkum eden bir hizmet anlayışına sahip 
olması hiçbir mazeretle açıklanamaz. Hiç 
kimsenin, Türkiye fotoğrafını lekelemeye, 
karalamaya hakkı yoktur, olamaz. Yanı 
başındaki belediye kaliteli, hızlı, yaygın 
hizmet üretirken, atalet içinde vatandaşı-
nı ihmal eden belediye başkanı, evet, her 
şeyden önce tarih önünde, insanlık vicda-
nında mahkum olur. Yerel yönetimlerimiz 
geçmişe göre bugün daha fazla imkanlara 
sahiptir, daha geniş yetkilerle donatılmış-
tır, daha büyük bir öneme kavuşmuştur. 
Yerel kalkınmayı başarmamız, Türkiye’nin 
topyekün gelişimi için de bir zorunluluk-
tur. 

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer başkan-
lar…

Yerel yönetimlerimizin sorunları oldu-
ğunu elbette biliyoruz. Ancak şunu da 
bilmenizi isterim: Yerel yönetimlerin 
önemini azami derecede benimsemiş, ye-
rel kalkınmayı ulusal kalkınmanın loko-
motifi olarak gören, anlayan bir iktidar 
bugün işbaşındadır. Biz, yeni bin yılın te-
mel dinamiğinin yerel yönetimler oldu-
ğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz 
siyasi ve ekonomik küresel yapıda artık 
ülkelerden ziyade şehirlerin öne çıktığı-
nı, şehirlerin birbiriyle rekabet ettiğini 
görüyoruz. Mahalli idarelerin ihmal edil-

diği, geri plana itildiği, önemsenmediği 
bir süreçte Türkiye’nin hedeflerine ula-
şabilmesi de mümkün olmayacaktır. 

6.5 yıl  içinde bu alanda tam 7 yasa 
çıkardık. Devrim niteliğinde düzenle-
meleri Türkiye’ye kazandırdık. İl Özel 
İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediye-
si Kanunu, Belediyeler Kanunu, İller 
Bankası Kanunu’nda değişiklik, bugün 
çatısı altında bulunduğumuz kurumun 
yasal yapısını oluşturan Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu’nda değişiklik, 5747 
Sayılı Büyükşehirlerle ilgili Kanun ve İl 
Özel İdareleri’ne ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun. Bu 7 önemli Kanunu 
çıkardık ve Türkiye genelindeki tüm be-
lediyelerimizi rahatlatacak, hizmetlerini 
artıracak önlemleri aldık. Yerel Yönetim-
lerde Reform sürecimizi Köy Kanunu’nu 
da çıkararak devam edeceğiz. 

Şurası da son derece önemli: Hükümet 
olarak her alanda adımlarımızı atarken 
istişareye önem verdik, ilgili kesimlerin 
fikirlerini, önerilerini dikkate aldık ve 
çalışmalarımızı buna göre şekillendir-
dik. Bu noktada Türkiye Belediyeler 
Birliği’ne, tüm bu yasaların çıkarılması 
sürecindeki katkılarından dolayı da bu 
vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bun-
dan sonraki süreçte de işbirliği içinde, 
istişare içinde, dayanışma içinde hep bir-
likte Türkiye’nin yolunu açacak, mahalli 
idarelerimizin on yıllardır konuşulan 
meselelerini tek tek hal yoluna hep bir-
likte koyacağız. 
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Açık söylüyorum. Hükümet olarak bu 
noktada en küçük bir kompleksimiz, çekin-
cemiz, endişemiz yok. Şahsım Başbakan 
olarak, Hükümetim ve tüm bakanlarım, 
Türkiye genelindeki 2 bin 947 belediyenin 
tamamına eşit mesafedeyiz. Ben belediye 
başkanlığım sırasında bana yapılan ayrım-
cılığın ağırlığını üzerimde taşıdım. Ancak 
bunu ben hiçbir belediye başkanına reva 
görmem, göremem. Bu tür çağdışı yakla-
şımlara asla prim vermedik, bundan sonra 
da asla vermeyeceğiz. Zira bizim yüzümüz 
geleceğe dönük. Türkiye’de demokrasinin, 
hukukun, laikliğin ve sosyal devlet anla-
yışının kalitesini artırmanın; Türkiye’yi 
sürekli atılımlarla yarışta öne çıkarmanın 
gayreti içindeyiz. Gereksiz tartışmalarla, 
hayali sorunlarla, incir çekirdeğini doldur-
mayacak meselelerle Türkiye’nin dinamiz-
mini biz heba edemeyiz. Çünkü durduğu-
muz anda ülke olarak düşmeye başlarız, 
gerilemeye başlarız. 

Bu vesileyle yine şu hususu da dikkatleri-
nize arzetmek isterim: Bakınız, Türkiye, bi-
rilerinin muhayyilesinin çok çok ötelerin-
de büyük bir ülkedir. Öncelikle bu ülkede 
yaşayan 71 buçuk milyon vatandaşımızın 
her birinin bu özgüvene sahip olması ge-
rekir. İstediğimiz zaman yapabiliyoruz. Az-
mettiğimiz zaman hedefleri yakalıyoruz. 
Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz za-
man Türkiye’yi çok farklı seviyelere taşıya-
biliyoruz. İşte şu son 6.5 yılda Türkiye’nin 
kaydettiği mesafe bunun en somut, en mü-
şahhas göstergesidir. İstikrar içinde, güven 
içinde, birbirimize güvenerek, Türkiye’ye 
inanarak ülkemizi farklı bir kulvara taşı-
dık. Türkiye’nin büyüklüğü, son dönemde 

elde ettiği rakamsal başarılardan da ibaret 
değildir. 

Evet, dünyanın 17’inci büyük ekonomisi 
haline geldik, Avrupa’da 6’ıncıyız. İhracat-
ta tarihi seviyeleri yakaladık. Uluslararası 
yatırımlarda, yurtdışı müteahhitlik hiz-
metlerinde, yurtdışındaki yatırımlarda 
dünya genelinde ilk sıralarda yer alıyoruz. 
Ekonomik göstergelerde tarihi seviyede 
iyileşmelere şahit oluyoruz. Ancak tüm 
bunların ötesinde, biz, köklü bir tarihin, 
köklü bir medeniyetin, her alanda dünya-
da eşine az rastlanır bir tarih birikiminin 
ve tecrübesinin sahipleriyiz. 

Şunu artık görmemiz gerekiyor: Evham 
üreterek Türkiye’ye kazandıramayız… 
Sanal korkular üreterek, Türkiye’nin, 
milletimizin önüne hayaletler çıkararak 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine 
çıkaramayız. Hükümet olarak attığımız 
her adımda, Türkiye’nin tartışmasız ya-
rarına olacak her konuda bakıyorsunuz 
birileri sahte düşmanlar, sahte korkular, 
evhamlar üretiyor. Bunlar Soğuk Savaş dö-
neminin taktikleridir. Bunlar 1940 model, 
50 model, 60 model siyasetin tortularıdır. 
Bunlar, zihinlerini bugünlere taşıyamamış, 
bir noktada takılıp kalmış anlayışların re-
aksiyonudur. Türkiye’nin her meselesini, 
her sorununu, her şeyini açık açık, şeffaf 
bir şekilde ve nezaket dairesinde, hoşgörü 
dairesinde konuşmak zorundayız, konuş-
malıyız. Büyük devletler cüce sorunlardan 
korkmazlar, küçük meselelerden çekin-
mezler. Büyük devlet ve büyük devlet anla-
yışı, tam bir özgüvenle tesis edilir. 
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Dikkat ediniz, son 30-40 yıldır belli mese-
leler açıldığında, Türkiye bölünüyor, Tür-
kiye çöküyor, göçüyor, bitiyor, tükeniyor 
diyerek her türlü reformun, her türlü yeni-
liğin önünü anında kestiler. İhanet diyerek, 
hıyanet diyerek, namus ve şeref kavramla-
rını inanılmaz şekilde ucuzlatarak güya va-
tanseverlik kisvesi altında Türkiye’yi kro-
nik sorunlara adeta mahkum ettiler. Hiç 
kimsenin bu ülkeyi bu kadar küçük düşür-
meye ve bu kadar küçük göstermeye hakkı 
yoktur. Türkiye’yi, rüzgarda sallanacak, ha-
fif bir rüzgarda kopacak çelimsiz, zayıf bir 
ülke olarak lanse etmeye kimsenin hakkı 
yoktur, olamaz. Onlarca örnek var… Kıbrıs 
meselesinden tutunuz, Azerbaycan’a… Sos-
yal Güvenlik Yasası’ndan tutunuz, Avrupa 
Birliği sürecine kadar her alanda engelle-
melerle karşılaştık. 

Sadece bir örneği hatırlatmak isterim: Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü kapattık, 
görevlerini İl Özel İdarelerine devrettik. O 
günlerde aynı şekilde ihanetle suçlandık, 
Türkiye’nin bölünmesine kadar meseleyi 
götürdüler. Bugün Türkiye yerel ölçekte 
çok daha kaliteli, çok daha hızlı hizmet 
alabiliyor, iş gücünü, iş makinelerini, po-
tansiyelini çok daha verimli şekilde insanı-
mızın hizmetine sunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, siyasetin dili değiş-
tirmek, siyaseti bir çözüm aracına dönüş-
türmek, siyasete ve siyasetçiye güveni mu-
hafaza etmek hepimizin görevidir. Hangi 
partiden olursa olsun, hangi siyasi anlayışa 
sahip olursa olsun, herkesin bu konuda ba-
şını öne eğip düşünmesi artık zorunlu hale 
gelmiştir. Türkiye’nin hiçbir çözümsüz 

meselesi yoktur. Türkiye’nin hiçbir alanda, 
hiçbir yönde ufkunda bir tıkanıklık yok-
tur. Yeter ki Türkiye’ye inanalım, yeter ki 
Türkiye’nin büyüklüğüne inanalım…

Değerli başkanlar, değerli üyeler…

Türkiye Belediyeler Birliği’nin, belediye-
lerimizin her türlü sorununda, her türlü 
ihtiyacında güçlü bir dayanışma mekaniz-
ması olduğunu biliyorum. Hiçbir ayrım 
gözetmeden, birikimlerine yenilerini ekle-
yerek, daha aktif, daha dinamik biçimde, 
yerel yönetimlerimizi ve yerel demokrasiyi 
güçlendiren bir Türkiye Belediyeler Birliği 
görmek hepimizin ortak arzusu. Tüm bele-
diyelerimizi ortak bir çatı altında toplayan 
bu kurum, bütün mahalli birimlerimiz için 
olduğu kadar Türkiye için de çok önemli 
bir şans. Birliğin, dayanışmayı, işbirliğini, 
istişareye, tecrübe ve bilgi transferini artı-
rarak yoluna devam edeceğine gönülden 
inanıyorum. Sözlerime son verirken, yapı-
lacak seçimler sonucu görev alacak arka-
daşlarıma da şimdiden başarılar diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Ülkemize ve 
milletimize bereketler getireceğine inan-
dığımız yaz mevsimini karşılamaya hazır-
lanırken, Türkiye’nin meselelerini sizlerle 
paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Zorlu bir dönemi geride bırakarak güzel 
günlere her gün biraz daha fazla yak-
laşmanın umudu ve heyecanı içindeyiz. 
Ekonomik göstergelerde hepimizi sevin-
diren iyileşmeler, canlanmalar yaşanıyor. 
Baharla birlikte başlayan bu güzel geliş-
meler, yaz aylarıyla birlikte inşallah daha 
sağlıklı, daha kalıcı bir atılımın müjdecisi 
olacaktır, buna bütün samimiyetimizle 
inanıyoruz. Bu global krizi tümüyle aşma-
nın tek yolunun ileri hedeflere odaklan-
mak ve yaşanan birtakım olumsuzluklara 
takılmadan, atılım irademizi zedelemeden 
yola devam etmek olduğunu biliyoruz. 
Türkiye’nin 2002 yılı sonunda başlattığı 
değişimin devamı ve istikrarın korunması 
için toplum olarak yönümüzü, rotamızı, 
istikametimizi kaybetmememiz hayati de-
recede önemlidir. 

Şunu açık yüreklilikle herkesin kabul et-
mesi gerekir; Türkiye ekonomisi olumsuz 

etkileriyle bütün dünyayı sarsan bu ağır 
kriz sürecinde çok başarılı bir imtihan ver-
miştir. Krizle mücadelede sadece ekonomi 
yönetiminin değil; özel sektörümüzün 
dirayetli duruşunun ve çabalarının da çok 
önemli katkıları olmuştur. Aynı şekilde va-
tandaşlarımızın güven ve istikrarı koruma 
yönündeki bilinçli ve soğukkanlı yakla-
şımları da çok önemlidir. İnşallah millet 
olarak bu global badireyi de en az hasarla 
atlatacak; yaşadığımız bütün bu zorlukları 
da bir kararlılık vesilesi kılacağız. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye genç nüfusun çoğunlukta olduğu 
çok dinamik bir ülke. Türkiye’de 15-19 yaş 
arası nüfus 20 milyona yaklaşıyor, nüfu-
sumuzun yarısı 28 yaş sınırının altında. 
Bu gerçek, sadece yaşadığımız zorluklarla 
mücadele bakımından değil; milletimizin 
medeniyet ideallerini nesilden nesile taşı-
yarak gerçekleştirme bakımından da bü-
yük bir avantajımızdır. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladığımız 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda, bu gerçeği, bir kere daha 
idrak ettik. Gözünü yarınlara çevirmiş, eği-
timli, donanımlı, dinamik, önyargılardan 
arınmış, ülkemizin ve dünyanın meselele-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mayıs 2009
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rini çok yönlü değerlendirme kabiliyetine 
sahip pırıl pırıl gençlerimizle bir kere daha 
iftihar ettik. O gençler, Türkiye’nin, yarınla-
rından neden endişe duymaması gerektiği 
sorusunun canlı birer cevabıdır. Bugünün 
kuşakları olarak büyük bir gururla taşıdı-
ğımız büyük emaneti, günü geldiği zaman, 
gözümüz arkada kalmadan genç nesillere 
devretmekte asla tereddüt yaşamayacağız. 
Bu genç nüfusu en iyi şekilde yarınlara ha-
zırlamak, onlara en yüksek standartlarda 
eğitim imkânları sunmak ve istihdamları-
nı sağlamak bu ülkeyi yönetenlerin daima 
en öncelikli görevi olacaktır. 

Bu çerçevede elimizdeki bütün imkânları 
seferber ederek bu genç dimağları destek-
lemenin, gelişimlerine katkıda bulunma-
nın, önlerini açmanın çabası içindeyiz. 
Geçmiş kuşakların yaşadığı olumsuzluk-
ların yeni kuşaklara sirayet etmemesi için; 
bu ülkenin geleceğinin korku ve nefret 
senaryolarıyla karartılmaması için dik-
katimizi ve kararlılığımızı asla kaybetme-
yeceğiz. Gençlerimizi demokrasi kültürü 
içinde, özgürlüklerinin değerini bilen, açık 
zihinli, geniş ufuklu, çok yönlü kişilikler 
olarak geleceğe hazırlayacağız. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden beri, çocuklarımıza ve gençleri-
mize yapılan yatırımların bu ülke için asla 
lüks olmadığını, aksine en temel öncelik 
olduğunu daima ifade ettik. Bu hassasiye-
timizin gereği olan her adımı da tereddüt 
etmeden attık. Sembolik anlamı maddi an-
lamından da büyük olan bir uygulamayla, 

bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. 
Bu karar çok temel bir değişimin en somut 
ifadesidir. Elbette bütçeden pay ayırmakla 
işler kendiliğinden olmuyor, bu hedefleri 
hayata geçirmek, bu atılıma altyapı kazan-
dırmak gerekiyor. İşte bu kararlılıkla, ge-
çen 6.5 yılda Türkiye’nin neresinde ihtiyaç 
gördüysek, oraya okullar, derslikler inşa 
ettik. Türkiye sathına yayılan 133 bin yeni 
dersliği çocuklarımızın, gençlerimizin hiz-
metine sunduk. Okullarımıza, geleceğin 
dünyasına açılan birer aydınlık pencere 
olacağı inancıyla, tam 710 bin, evet yanlış 
duymadınız, 710 bin bilgisayar gönderdik. 
Gençlerimiz için, yüksek öğretim tarihi-
mizin en büyük atılımını gerçekleştirerek, 
41’i devlet, 15’i vakıf üniversitesi olmak 
üzere toplam 56 yeni üniversite kurduk. 
Mevcut üniversitelerimize de 255 yeni fa-
külte, 66 yüksek okul ve 141 enstitü ilave 
ettik. 

Bugün Türkiye’nin üniversitesi olmayan 
tek bir ili yoktur. Nitekim bu sayede, Yük-
sek Öğretim Kurulumuz da, bu yıl, üniver-
site kontenjanlarını, devlet üniversitele-
rinde yüzde 15, vakıf üniversitelerinde de 
yüzde 20 oranında artırmıştır. Sadece ge-
leceğimiz açısından değil, eğitimde fırsat 
eşitliğinin tesisi bakımından da, bunu çok 
önemsiyoruz. Sadece üniversite kurmak 
yetmiyor, orada öğrenim gören gençlerimi-
zin başka ihtiyaçları da var, bu konularda 
da çare üretmeyi görevimiz bildik. Bu dö-
nemde üniversite öğrencilerimizin gerek 
barınma, gerek burs ihtiyaçlarının karşı-
lanmasın da geçmişe oranla çok büyük iyi-
leşmeler yaşanmıştır. Aşamalı olarak hem 
öğrencilerimizin aldığı burs miktarı, hem 
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de bu burslardan yararlanan öğrenci sayısı 
önemli oranda artmıştır. 2002’de 450 bin 
öğrencimiz aylık 45 TL burs alırken, bugün 
750 bin öğrencimiz aylık 180 TL burs alı-
yor. Bu öğrencilerimizin barınma ihtiyacı-
nı temin için, bu dönemde 86 yeni yurt bi-
nasını hizmete açtık, 35 bin 400 ilave yatak 
kapasitesi sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, son 
altı yılda 2 bin öğrencimiz yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları için yurtdışına gönde-
rildi. İmkânlarımız ölçüsünde, önümüzde-
ki yıllarda, bu sayıyı daha da artırmak için 
çalışıyoruz. Bu umut ve heyecanla, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize 
armağan ettiği bu anlamlı günü bir kere 
daha kutluyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Biliyorsunuz Türkiye dış ilişkilerinden son 
birkaç senedir çok aktif, çok dinamik, çok 
yoğun bir dönem yaşıyor. Mayıs ayı da bu 
konuda çok önemli temasların gerçekleş-
tiği, ülkemiz adına son derece hayırlı geliş-
melerin yaşandığı bir ay olmuştur. Büyük 
bir kısmı Asya toprakları üzerinde bulunan 
Türkiye için, bu geniş coğrafya pek çok ba-
kımdan hayati önemi haiz bir coğrafyadır. 
Mayıs ayı içinde önce çok yakın dostluk 
ve kardeşlik ilişkileri içinde olduğumuz 
Azerbaycan’a, ardından ilişkilerimizi her 
geçen gün daha da iyi seviyelere taşıdığı-
mız Polonya’ya ve Rusya Federasyonu’na 
bir ziyarette bulunduk. Azerbaycan ve 
Rusya’da, başta Kafkasya’daki son geliş-
meler olmak üzere bölgesel meseleler ile 
başta enerji projeleri olmak üzere çeşitli 
ortak gündem maddeleri etrafında çok ya-

rarlı temaslarda bulunduk. Özellikle 12-13 
Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan 
seyahati, iki ülke arasındaki bağların ne 
kadar güçlü olduğunu bir kere daha ortaya 
koyması bakımından çok yararlı olmuştur. 

Başta Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev olmak 
üzere, Azeri kardeşlerimize, Türkiye’nin 
Azerbaycan konusundaki dikkat ve hassa-
siyetini, iki ülke arasındaki derin bağlara 
verdiğimiz önemi, bir kere daha anlatma 
imkânı bulduk. Azerbaycan Milli Mecli-
si’ndeki konuşmamızda da bu konudaki 
hissiyatımızı yine en güçlü şekilde ifade 
ettik. Son dönemde, her iki ülkenin yetkili 
makamlarınca defalarca düzeltilmesine 
rağmen, ısrarla sürdürülen birtakım de-
zenformasyon faaliyetlerinin, bu ziyareti-
mizle, tümüyle boşa çıkartıldığını görmek-
ten de karşılıklı olarak büyük memnuniyet 
duyduk. Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da, Azerbaycan’la ka-
derini, mecraını, istikametini bir görmeye 
devam edecektir. Başta Karabağ sorunu 
olmak üzere Kafkasya’da huzur ve istikrarı 
tesis edecek her çabanın destekçisi olmaya 
bundan sonra da devam edeceğiz. Ama 
bunu yaparken, Azerbaycan’ın menfaatle-
rini de en az kendi menfaatlerimiz kadar 
büyük bir hassasiyetle koruyacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Bölgede herkesin menfaatine olacak bir ba-
rış ve huzur ortamının tesisi ve ülkeler ara-
sındaki anlaşmazlıkların akılcı çözümlerle 
tatlıya bağlanması noktasındaki gayreti-
mizin temel değişmezi budur. Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok yönlü 
olarak ve çıtası sürekli yükselen bir çizgide 
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devam ediyor. İkili ticaret hacmimiz son 
dört yıldır ortalama yüzde 40 oranında art-
mış, Eylül 2008 sonu itibariyle 2 milyar do-
ları aşmış durumda. Azerbaycan’ın petrol 
dışı sektörlerine yaptığımız 3 milyar dolar 
seviyesindeki yatırımla Azerbaycan’ın pet-
rol dışı sektörlerinde en büyük yatırımcı 
ülke durumuna geldik. Bildiğiniz üzere 
Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı pro-
jesini ortak bir heyecanla yakın bir zaman 
önce faaliyete geçirdik. Bakü-Tiflis- Erzu-
rum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni yine 
bu dönemde gerçekleştirdik. Bir diğer 
önemli bölgesel işbirliği projesi olan Bakü-
Tif lis-Kars Demiryolu projesi, üstünde 
önemle durduğumuz bir projedir, inşallah 
hayata geçirildiğinde tarihi “İpek Yolu”nu 
canlandıracak stratejik bir projedir. Bu 
projeler iki ülkenin birlikte ilerlemesi an-
lamına gelen projelerdir, Türkiye ile Azer-
baycan arasındaki kardeşliğin nişanesi 
olan ortak adımlardır. İlişkilerimiz daima 
bu dostluk ve kardeşlik temelinde sürecek-
tir, bunun aksi düşünülemez. Bu vesileyle, 
iki ülke arasındaki dostluğu, kardeşliği 
zedelemek, asılsız iddialarla ilişkileri so-
ğutmak gayretinde olanlara karşı aziz mil-
letimizi ve bilhassa Azeri kardeşlerimizi 
uyarmak istiyorum. 

Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde yükse-
len bir değer olması, uluslararası mesele-
lerde sözünü dinletmesi, şüphesiz bazı çev-
releri rahatsız edecektir. Türkiye’nin ileri 
hedeflerini kovalarken yoluna çıkarılan bu 
engelleri aşması, böylesi akıl dışı iddialara 
karşı aklıselimin yürürlükte tutulması ile 
mümkündür. 

Değerli vatandaşlarım…

Azerbaycan’ın ardından Başbakan Sayın 
Donald Tusk’un nazik davetiyle gerçekleş-
tirdiğimiz Polonya ziyaretiyle de, iki ülke 
arasında geçmişi çok eskilere dayanan 
dostluk ilişkisine anlamlı bir yeni sayfa 
eklemiş olduk. 2014 yılında Polonya ile 
Türkiye ilişkilerinin 600. yılını kutlama-
ya hazırlanıyoruz. Avrupa’nın bu önemli 
ülkesi ile çok eski ve derinlikli bir dostluk 
ilişkisi içindeyiz. Ama ne yazık ki, bu köklü 
geçmişe rağmen, bu ülkeye, 1923’ten bu-
güne kadar, Başbakan düzeyinde hiç resmi 
ziyaret yapılmamıştır. Bu ziyaretimiz ve-
silesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha 
da geliştirmek ve siyasi, askeri, kültürel 
ve ekonomik temasları sıkılaştırmak için 
görüş birliğine vardık. İnanıyorum ki bu 
ziyaretimiz Türk ve Polonya halklarının 
daha da yakınlaşmasını sağlayacak çok 
hayırlı sonuçlar doğuracaktır. 

Türkiye’nin AB üyeliğine sürecine ba-
şından beri çok büyük destek veren 
Polonya’ya bu ziyaret vesilesiyle bir 
kere daha şükranlarımızı sunmaktan da 
memnuniyet duyduk. Yine Mayıs ayında 
bir başka önemli dış gezimizi de Rusya 
Federasyonu’na yaptık. Rusya Federas-
yonu da son dönemde ilişkilerimizi en 
yüksek seviyeye taşıdığımız, hem böl-
gede, hem dünyada ağırlığı olan önemli 
bir ülke. 16 Mayıs’ta yaptığımız Rusya 
ziyareti, gerek dünya gündemi, gerek 
bölge meseleleri ve gerekse ülkeler arası 
işbirliği imkânlarının bütün boyutlarıyla 
ele alındığı çok yararlı görüşmelerle geçti. 
Başbakan Sayın Vladimir Putin ve diğer 
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yetkililerle, başta Kaf kasya bölgesinde 
barış ve istikrarın tesisi, ekonomik iliş-
kiler ve enerji projeleri olmak üzere pek 
çok konuda ortak yaklaşımlar geliştirdik. 
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bölgesel 
istikrara önemli katkılarda bulunacağına 
olan inancımız bu ziyaret vesilesiyle daha 
da pekişti. 

Son yıllarda Rusya Federasyonu ile ekono-
mik ilişkilerimizde büyük bir canlanma 
yaşanıyor, özel sektörümüzün Rusya ile 
sıkı bağları, kayda değer bağlantıları var. 
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 
sonu itibariyle 38 milyar dolar seviyesi-
ne ulaşmış durumda. Ne var ki, bölgesel 
potansiyelin, bundan çok daha büyük 
olduğu bir gerçek... Geleceğe dönük ola-
rak, her iki ülke de, bu potansiyeli en üst 
seviyede harekete geçirmek ve birlikte 
kazanmak yönünde bir kararlılık içinde. 
Bu seyahatimiz sırasında özellikle işa-
damlarımızın yaşadıkları bazı sıkıntıla-
rın da ivedilikle çözüme kavuşturulması 
yönünde bir mutabakat sağlandı. Bütün 
bu gelişmeler doğrultusunda, iki ülke 
arasında, önümüzdeki döneme damgasını 
vuracak, bölge barışına ve istikrarına da 
çok boyutlu katkılar sağlayacak gelişme-
ler yaşanmasını muhtemel görüyoruz. 
Bölgedeki ülkelerin birbirlerini anlayabil-
meleri, ortak menfaatler doğrultusunda 
işbirliği imkânlarını geliştirmeleri sadece 
Kaf kasya’nın huzuru için değil, dünya 
barışı için de önemli fırsatlar getirecektir. 
Çünkü bizim de içinde bulunduğumuz 
bu bölge, dünyanın enerji kaynaklarının 
önemli bir kısmının bulunduğu bir coğ-
rafyadır. 

Aziz vatandaşlarım… 

Enerji meselesinin bugünden geleceğe 
uzanan tarihi seyir içinde insanlığın en 
önemli gündem maddelerinden biri olaca-
ğı şimdiden bellidir. Türkiye bu gerçeğin 
farkındadır ve coğrafi konumunun getirdi-
ği avantajları en iyi şekilde kullanmak üze-
re stratejiler geliştirmiştir. Bulunduğumuz 
bölge, ülkemize Orta Doğu, Hazar Denizi 
ve Batı enerji pazarları arasında bir enerji 
koridoru ve terminali olma fırsatı sunuyor. 
Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Hav-
zası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış 
gaz ve petrol rezervlerinin yüzde 72’sinin 
bulunduğu bir bölgede, çok önemli bir 
konumda yer alıyor. Bu tablo, doğal ola-
rak, Türkiye’yi stratejik açıdan hem bu-
gün, hem de gelecekte son derece önemli 
bir ülke haline getiriyor. Bize düşen, bu 
stratejik konumun gerektirdiği bütün 
adımları zamanında atmak; bu fırsatı bir 
kazanca dönüştürmektir. Hükümetimizin 
son yıllarda yürüttüğü başarılı stratejiler 
neticesinde, ülkemiz kaynak ve güzergâh 
çeşitlendirilmesi yoluyla enerji güvenliği-
nin sağlanmasında önemli bir role sahip 
olmuştur. 

Doğu-Batı enerji koridoru kapsamında, Av-
rupa ve dünya enerji piyasalarında enerji 
güvenliğine katkı sağlayacak iki önemli 
projede Türkiye başrollerdedir. Bu pro-
jelerden Bakü-Tif lis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı Mayıs 2006’dan bu yana faal 
haldedir. Yakın zamanda hattın günlük no-
minal 1 milyon varil olan kapasitesinin 1.6 
milyon varile çıkarılması planlanıyor. Bir 
diğer önemli proje olan Bakü-Tiflis-Erzu-



239

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

rum Doğal Gaz Boru Hattı, Doğu-Batı ener-
ji koridorunun ikinci bileşeni konumunda-
dır. Bu hat, hem ülkemizin enerji talebinin 
karşılanmasına, hem de Avrupa Birliği’nin 
hızla artan gaz talebinin karşılanmasına 
çok büyük katkılar sağlayacak. Şahdeniz 
sahasında üretilen doğalgazı, Gürcistan 
üzerinden Türkiye sınırına ulaştırmakta 
olan boru hattından yılda 6.6 milyar metre-
küp doğalgaz taşınması öngörülüyor. 

Bu hat aynı zamanda Türkmenistan ve 
Kazakistan’da bulunan zengin gaz rezerv-
lerini Avrupa pazarlarına taşıyacak Hazar 
Geçişli Doğalgaz Boru Hattı projesinin 
de ilk ayağıdır. Bir diğer dev proje olan 
Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hat-
tı tamamlanmış durumda. Bu projenin 
ikinci fazı olan İtalya bağlantısı da 2012 
yılında işletmeye girecek. Hattın nihai gaz 
kapasitesi 12 milyar m3 olarak öngörülü-
yor. Güney Avrupa Gaz Ringi projesi çer-
çevesindeki bu projelerle Hazar petrol ve 
doğalgaz kaynaklarının, çoklu boru hatları 
ile Avrupa’ya taşınması sağlanmış olacak. 

Değerli vatandaşlarım…

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı hesa-
ba katılırsa, bu projelerin, başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere dünyanın enerji can 
damarı demek olduğu rahatlıkla anlaşılır. 
Türkiye bugün konumu ve istikrarıyla bu 
kritik haritanın en önemli adresi haline 
gelmiş bulunuyor. Bunlara ilaveten, do-
ğalgazın Türkiye-Bulgaristan-Romanya 
ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya 
taşınmasını öngören Nabucco Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’ne ilişkin çalışmalar da 

bütün hızıyla devam ediyor. Boru hattının 
yapımına ilişkin anlaşmayı, ilgili ülkelerle 
birlikte inşallah Haziran ayında imzala-
yacağız. Beklentimiz, bu hattın da 2012 
yılında yıllık 31 milyar metreküp kapasite 
ile faaliyete geçmesidir. AB ülkelerinin gaz 
tedarikinde hem kaynak, hem de güzergâh 
olarak çeşitlilik sağlaması ve Türkiye’nin 
konumunu pekiştirmesi nedeniyle, Nabuc-
co projesini çok önemsiyoruz. Yine Mısır 
doğalgazını Ürdün ve Suriye üzerinden 
Türkiye’ye ulaştıracak olan Arap Doğal 
Gaz Boru Hattı ve Irak gaz kaynaklarının 
Türkiye’ye taşınmasına yönelik projeler 
de hükümetimizin enerji gündeminde 
yer alıyor. Bu projelerin bütünüyle hayata 
geçirilmesiyle birlikte Türkiye; Norveç, 
Rusya ve Cezayir’den sonra, Avrupa’ya 
gaz sağlayan en büyük dördüncü arter ola-
caktır. Bu durumun, bölgede yeni işbirliği 
imkânlarının gelişmesine, Avrupa ile Asya 
ülkeleri arasındaki bağların güçlenmesine 
de çok önemli katkılar sağlayacağı umudu-
nu taşıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin 
yaklaşık yüzde 3,7’si Türk Boğazları yoluy-
la taşınıyor. İstanbul Boğazı’ndan geçen 
petrol ve petrol ürünlerinin miktarı 1996 
yılında 60 milyon ton iken, 2007 yılında 
olağanüstü bir artış yaşandı ve bu miktar 
150 milyon tona ulaştı. Bu rakamın, 2009 
yılında Hazar Denizi’nden Karadeniz’e 
ulaştırılması beklenen Rus petrolüyle, 
yaklaşık 190-200 milyon tonu bulacağını 
tahmin ediyoruz. Yoğun tanker trafiği 
ve Boğazların fiziksel özellikleri dikkate 
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alındığında, tehlikeli yük taşıyan tanker-
lerin neden olabileceği kazaların insani 
ve çevresel riskleri rahatlıkla anlaşılır. 
Bunun yanı sıra uzmanlar, petrolün dün-
ya pazarlarına akışında yaşanacak böyle 
bir kesintinin, global ekonomi için de bir 
felaket olabileceğini öngörüyorlar. Bütün 
bu sebeplerle, Boğazları by-pass edecek 
alternatif petrol ihraç kanallarına ihtiyaç 
olduğu bir gerçektir. Bu noktada, diğer 
alternatif lere göre çok daha güvenli ve 
avantajlı olan Trans-Anadolu, yani bilinen 
adıyla Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı 
projesi, bariz biçimde öne çıkıyor. 

Bütün bu projelerle birlikte, 2012 yılı iti-
bariyle dünya petrol arzının yüzde 6 ila 
7’sinin Türkiye üzerinden geçeceğini söy-
leyebiliriz. Böylece Ceyhan’ın önemli bir 
enerji dağıtım merkezi ve Doğu Akdeniz’in 
en büyük petrol satış terminali niteliği 
kazanacağı bugünden görülebiliyor. Genel 
hatlarıyla bir panoramasını çıkarmaya 
çalıştığım bu projeler ağı, daha bugünden, 
dünyanın en önemli ve en büyük enerji ha-
ritalarından birini ortaya çıkarmıştır. Tür-
kiye konum olarak, bu haritanın tam mer-
kezindedir. Bu gelişmelerin, Türkiye’nin 
ekonomik ve stratejik önemine yapacağı 
katkılar, önümüzdeki yüzyıla yayılacak 
büyüklükte ve değerde olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye, kalkındıkça enerji ihtiyacı sürekli 
artan bir ülke. Bu sebeple, geleceğe dönük 
enerji planlamamızı, en ince ayrıntılarına 
kadar, bugünden yapmak mecburiyetin-
deyiz ve yapıyoruz. Günü kurtarmakla 

yetinemeyiz, geleceğin ihtiyaçlarını karşı-
layacak projeleri peşpeşe hayata geçirmek 
zorundayız. Ülkemizin enerji talebinin 
yaklaşık yüzde 30’u yerli kaynaklardan, 
geri kalan bölümü ise çeşitli ithal seçenek-
lerden karşılanıyor. Enerji ithalatımızda, 
ülke ve güzergah çeşitliliğini arttırmaya 
öncelik veriyoruz. Bunun yanında, iç kay-
nakları harekete geçirmek üzere, kömür, 
petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını 
ve üretim yatırımlarını önemli seviyede 
arttırdık. Elektrik sektöründe, üretim ve 
dağıtım alanlarındaki özelleştirilmelerle, 
rekabetçi bir elektrik piyasası oluşturma 
yolunda önemli mesafeler alındı. Alterna-
tif enerji kaynakları konusundaki çalışma-
larımız çok yönlü sürdürülüyor. Mevcut 
enerji kaynaklarının en verimli biçimde 
kullanılması için etkin tedbirler alıyor, AR-
GE çalışmalarını da teşvik ediyoruz. Türki-
ye, geleceğin en önemli sorunlarından biri 
olması beklenen enerji ihtiyacı konusun-
da, bugünden harekete geçen, planlaması-
nı yapan, gerekli tedbirleri alma yolunda 
ilerleyen ülkelerden biridir. 

Değerli vatandaşlarım…

Dünyadaki bütün olumsuz gelişmelere 
rağmen, Türkiye emin adımlarla yolunda 
ilerlemeye devam ediyor. Dünyadaki ve 
bölgemizdeki ağırlığımızı ve itibarımızı 
sürekli olarak arttırıyoruz. Son olarak, 
geçtiğimiz günlerde, Silahlı Kuvvetlerimi-
zin büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği 
Efes ve Denizkurdu tatbikatlarını yerinde 
izleyerek Türkiye’nin ne kadar önemli bir 
güç olduğunu bir kere daha müşahede 
ettik. Kızılötesi ve lazer güdümlü mühim-
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matın kullanıldığı İzmir’deki Efes 2009 
Tatbikatı’na 6 bin 600 personelimiz katıldı. 
Bu tatbikat sırasında Silahlı Kuvvetlerimi-
zin ulaştığı üst seviyedeki ateş gücünü ve 
koordinasyon yeteneğini dosta düşmana 
gösterme imkanı bulduk ve iftihar ettik. 
Hemen ardından gerçekleştirilen Deniz-
kurdu 2009 deniz tatbikatında da aynı ba-
şarıyı, aynı etkileyici tabloyu bir kez daha 
müşahede ettik. 

Bir kere daha gördük ki, Türk Ordusu, 
sadece ülke savunmasında değil, dünya 
barışına katkı sağlama noktasında da, çok 
önemli bir güçtür. Bu vesile ile, Genelkur-
may Başkanımız nezdinde Silahlı Kuv-
vetlerimizin bütün mensuplarını tebrik 
ediyorum, başarılarının artarak devamını 
diliyorum. Bu tatbikatlar da göstermiştir 
ki, Türkiye’nin aydınlık yarınlara doğru 
çıktığı yolculukta yaşadığı değişim, her 
alanı kapsayan çok yönlü bir değişimdir. 
Türkiye yaşanan şartlar ne olursa olsun, 
belirlediği milli hedefler doğrultusunda 
kararlılıkla yürümektedir. İçeride global 
krizin yaralarını hep birlikte sarıyor, bü-
yüme hedeflerini yeniden canlandırmanın 
mücadelesini veriyoruz. 

Bütün bu sıkıntıların geçici olduğunu, 
aslolanın bizim birlik ve beraberliğimiz 
olduğunu iyi biliyoruz. Çok daha büyük 
sıkıntıları aşarak, çok daha büyük badire-
leri atlatarak bugünlere geldik. Biliyoruz 
ki bu mücadeleden de alnımız ak, başımız 
dik çıkacağız. Ülkemizi aydınlık yarınlara, 
mutlu ve müreffeh bir geleceğe hep birlik-
te taşıyoruz, taşıyacağız. Türkiye’nin ya-
rınlarının, bugünlerinden çok daha güzel 

olacağından hiç kuşkumuz yok. Ülkemize 
güveniyor, birbirimize inanıyoruz. Bu duy-
gularla sözlerime son veriyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli basın mensupları… Basın toplantı-
mıza hoş geldiniz. 

Bugün, öncelikle dünya ve Türkiye eko-
nomisindeki gelişmeleri kısaca değerlen-
direcek; ardından yeni hazırladığımız, 
yatırımları teşvik, istihdam ve KOBİ’lere 
kredi garantisi desteği uygulamalarımızı 
sizlerle paylaşacağız. Hepinizin malumu 
olduğu üzere bugün tüm dünya, tarihin 
en derin ve en büyük finansal krizlerinden 
birini yaşıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler eko-
nominin çarklarını yeniden döndürecek 
hamleler yapmak mecburiyetinde kaldılar, 
kalıyorlar. Açıkçası, ekonomi politikaları 
konusunda küresel işbirliğine, ortak akıl 
yürütmeye ve ortak politikalar oluşturma-
ya en yoğun şekilde ihtiyaç duyulduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Nitekim krizin baş-
langıcından bu yana Türkiye’nin de üyesi 
olduğu G-20 platformunun, IMF, Dünya 
Bankası ve OECD gibi kuruluşların temel 

gündem maddesi dünya ekonomisinin bi-
ran önce bu krizden çıkması olmuştur. 

Bu süreçte, ülkeler arasında mutabakata 
varılan en temel husus, hükümetlerin des-
tekleyici müdahaleleri olmaksızın dünya 
ekonomisinin kendi kendine bu krizden 
çıkamayacağı, ya da, bunun tahammül 
edilemeyecek kadar uzun bir zaman alaca-
ğıdır. Bu nedenle, ülkeler kendi imkanları 
ölçüsünde hem Merkez Bankası politikala-
rıyla hem de kamu maliyesi tedbirleriyle 
üretimi, istihdamı ve talebi destekleyici 
politikaları hayata geçirmişlerdir ve halen 
de yeni tedbirler alınıyor. Hemen hemen 
tüm ülkelerin bu dönemde talebi destek-
lemek üzere faiz indirimleri yaptığını ve 
zorda kalan finansal kuruluşlara sermaye 
aktardığını gördük. Para politikası önlem-
lerinin tek başına yeterli olmayacağı açık-
ça ortaya çıktığından, hükümetler arka 
arkaya mali önlem paketlerini devreye al-
dılar. Bu yoğun çabaların sonucunda piya-

Yeni Yatırımları Teşvik, 
Istihdam Paketi ve Kredi 

Garantisi Desteğine Ilişkin 
Basın Toplantısı

Ankara | 4 Haziran 2009
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salarda dalgalanmalar azalmış, beklentiler 
olumluya dönmeye başlamış ve üretim ile 
istihdamdaki daralma hızı yavaşlamıştır. 

Elbette son birkaç yıldır gözlenen yüksek 
üretim artışlarının yakalanması zaman 
alacaktır. Ancak, sürecin olumlu bir yön-
de seyretmeye başladığı da artık küresel 
ölçekte ifade edilmeye başlanmıştır. Ulus-
lararası Para Fonu’nun son tahminlerine 
göre, Hükümetlerin piyasaya verdiği des-
teklerin olumlu katkısıyla, 2009 yılında 
küresel ekonominin daralma hızının yüz-
de 1.3 ile sınırlı kalacağı ve 2010 yılında 
ılımlı da olsa bir toparlanma gerçekleşece-
ği öngörülmektedir. 

Değerli basın mensupları…

Türkiye ekonomisi, son 6.5 yılda küresel 
ekonomiye tam olarak entegre oldu, hem 
ticaret hem de finans noktasında küresel 
ekonomi ile bağlarını güçlendirdi. Özel-
likle ihracat ve uluslararası doğrudan ya-
tırımlarda kaydettiğimiz tarihi başarılar, 
Türkiye’nin artık küresel bir aktör haline 
gelmeye başladığının bariz göstergeleridir. 
Dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
seviyesine yükselen, tüm dünya tarafın-
dan gelişimi ilgiyle ve takdirle izlenen 
Türkiye’nin, böyle büyük çapta bir küresel 
krizden etkilenmemesi tabii ki söz konu-
su olamazdı. Şunu da bu vesileyle bir kez 
daha açıklamakta fayda görüyorum: Biz, 
hiçbir zaman, Türkiye’nin bu krizden etki-
lenmediği ve etkilenmeyeceği iddiasında 
olmadık. Türkiye’nin bu krizden etkilene-
ceğini, ancak, gerek sağlam yapısı, gerek 
aldığı tedbirlerle mümkün olan en az de-

recede etkileneceğini ifade ettik. Nitekim 
Türkiye, eğer geçmiş dönemlerdeki eko-
nomik yapısıyla bu krize yakalansaydı, bu-
nun nasıl bir olumsuz sonuç doğuracağını, 
ekonomiyi yakından takip eden çevreler 
çok iyi takdir edecektir. 

Hükümetimiz döneminde gerçekleştirdi-
ğimiz reformlar, uyguladığımız politikalar 
ile ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya 
kavuşmuştur. Elbette, ihraç mallarımıza 
olan dış talebin azaldığı, tüketici ve üretici 
güveninin düştüğü, iç talebin daraldığı ve 
üretim ile istihdamın bu süreçten olumsuz 
etkilendiği bir gerçektir. Ancak şuraya da 
dikkatinizi çekmek isterim: Diğer ülkeler-
de finans sektöründe iflaslar, banka kurtar-
maları ve sektöre finansal destekler günde-
mi meşgul ederken ülkemizde bankacılık 
sektöründe ciddi bir sıkıntı yaşanmamış-
tır. Bu durum iktidarımız döneminde 
bankacılık sektörünün sermaye yapısını, 
denetim ve izleme çerçevesini iyileştirmiş 
olmamızın bir sonucudur. 

Başka bir önemli konu ise mali disiplin… 
2002 yılından sonra mali disipline önem 
verdik, kamunun borç yükünü azalttık. 
Böylece finansal kaynakların daraldığı bu 
ortamda piyasalardaki baskıyı hafiflettik. 
Bakınız, “Hükümet önlem almadı,” şeklin-
de eleştiri getirenler hükümetimize karşı 
ciddi haksızlık yapıyorlar. Bizim, 6.5 yıl 
boyunca ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
dönüşüm, cesaretle yaptığımız ve uygula-
dığımız reformlar zaten başlı başına tedbir 
olmuştur. Ortalama 2-3 yılda bir krizlerle 
sarsılan, dengeleri alt üst olan Türkiye, 
6.5 yıldır, üstelik de çok sayıda ulusal ve 
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uluslararası belirsizlik ortamına rağmen 
sapasağlam ayakta kalmıştır. 

Hatırlayınız… ABD’de, Japonya’da, Çin’de 
en küçük bir ekonomik sarsıntı olduğun-
da bu Türkiye’ye adeta bir Tsunami gibi 
yansıyordu. Deyim yerindeyse, Hong Kong 
piyasaları hapşırdığında Türkiye ekono-
misi ağır gribal enfeksiyon geçirmeye baş-
lıyordu. Bütün bu dönemleri artık geride 
bıraktık… Geçmişe göre daha sağlam, sağ-
lıklı, güçlü bir ekonomik yapıyı Türkiye’ye 
kazandırdık ve içinden geçtiğimiz devasa 
boyutlu finans krizine rağmen de güçlü 
bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Çünkü 
biz kendimize inandık, Türkiye’ye inandık, 
Türkiye’nin ekonomik potansiyeline inan-
dık… Tam bir özgüven içinde Türkiye’yi bu 
güçlü yapıya kavuşturduk ve güçlendirme-
ye, büyütmeye de devam edeceğiz. 

Elbette bununla yetinmedik, “Bize bir şey 
olmaz,” anlayışına teslim olmadık, “bekle-
gör” politikasını benimsemedik. Krizin 
ekonomimize ve vatandaşlarımıza etkisini 
sınırlandırmak için, krizin ilk anından 
itibaren çeşitli tedbirler aldık, çeşitli dü-
zenlemeleri hayata geçirdik. KDV ve ÖTV 
indirimleri yoluyla iç talebin canlanması-
na katkıda bulunduk. İstihdama yönelik 
yapılan düzenlemelerle iş kayıplarını sınır-
landırdık. İşsiz vatandaşlarımızın İŞKUR 
imkanlarından daha fazla yararlanmasına 
yönelik düzenlemeler yaptık. Özellikle 
altyapı yatırımları ve yerel yönetimlere 
aktarılan kaynaklar yoluyla yatırımları 
desteklemeye çalıştık. KOBİ’lerimize dü-
şük faizli kredi imkanları sunduk. 60’tan 
fazla değişik tedbiri başarıyla uyguladık ve 

bu tedbirlerin olumlu neticelerini de aldık, 
almaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün de, yine bu krizin etkilerini azalt-
mak amacıyla devreye alacağımız 3 yeni 
çalışmayı sizlere açıklayacağım. Bu üç ça-
lışmayı tüm sivil toplum kuruluşlarımızın 
yakın destek ve katkılarıyla gerçekleştir-
dik. Başta TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, 
YASED ve TİSK olmak üzere sivil toplum 
kuruluşlarımız yatırım teşvik ve kredi 
garanti mekanizması çalışmamıza destek 
sağladılar. Başta işçi ve işveren sendikala-
rımız olmak üzere ilgili taraflar istihdamla 
ilgili çalışmalarımıza görüş, değerlendir-
me ve önerileriyle katkıda bulundular. Bu 
vesileyle tüm bu sivil toplum örgütlerine 
de katkılarından dolayı teşekkür ediyo-
rum. 

Yeni teşvik sistemi çalışması, yeni yatırım-
ları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Yeni teşvik sistemi ile ülkemizin rekabet 
gücünü artıracak, üretim potansiyelini 
yükseltecek, kalıcı istihdam alanları oluş-
turacak ve bölgesel gelişmişlik farklarını 
en aza indirecek olan yatırımlar destek-
lenecektir. Yeni teşvik sistemimiz aynı 
zamanda sektörel kümelenmeyi de destek-
leyecektir. Yeni teşvik sistemimizi; Büyük 
Proje Yatırımları, Bölgesel ve Sektörel Teş-
vik Sistemi ve Genel Teşvik Sistemi olmak 
üzere üç gruba ayırdık. Kullanacağımız 
teşvik araçlarını ise, bölgelere ve büyük 
proje yatırımlarına farklı uygulanmak 
üzere; kurumlar veya gelir vergisi indirimi, 
yeni istihdama yönelik SSK primi işveren 
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hissesinin belirli bir süre Hazine tarafın-
dan karşılanması, az gelişmiş bölgelerde 
yatırım için kullanılacak kredilerin faizi-
nin bir bölümünün karşılanması, bölgesel, 
sektörel ve büyük proje bazında belirlenen 
ilkeler çerçevesinde yatırımlara yatırım 
yeri tahsis edilmesi ve makine teçhizat 
alımlarında KDV istisnası ile gümrük ver-
gisi muafiyeti olarak belirledik. Yüksek 
teknoloji ve sermaye gerektiren, ülkemizin 
teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve 
ülkemizi üretim yapısı açısından bir ileri 
aşamaya götürecek Büyük Proje Yatırımla-
rı için 12 sektör belirledik. 

Özellikle dış ticaret açığımızın yoğun ol-
duğu kimyasal madde ve ürünleri imalatı 
ile rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
sektöründeki büyük yatırımları destekle-
yeceğiz. Diğer taraftan, ülkemizin enerji 
koridoru olması ve bu çerçevede yüksek 
yatırım gereksinimi olan transit boru hat-
tıyla taşımacılık hizmetleri de Büyük Proje 
kapsamında teşvik edilecektir. Motorlu 
kara taşıtları imalatı ülkemizin uluslarara-
sı rekabette önemli bir sektörüdür. Özellik-
le yeni modellerin ülkemizde imal edilmesi 
ve bölgedeki iddialı konumunu sürdürme-
si amacıyla bu sektörde en az 250 milyon 
TL tutarındaki yatırım projelerini Büyük 
Proje kapsamında destekleyeceğiz. 

Bildiğiniz gibi son yıllarda ulaştırma alt 
yapısında önemli ilerlemeler kaydettik. 
Bu kapsamda demiryolu taşımacılığına ve 
liman hizmet yatırımlarına özel önem ve-
riyoruz. Hızlı tren ile başta İstanbul olmak 
üzere bir çok ilimizde metro ve hafif raylı 
sistem yatırımlarımız sürüyor. Bu amaçla 

lokomotif ve vagon imalatını ve liman hiz-
met yatırımlarını da desteklenecek büyük 
yatırım projeleri kapsamına dahil ettik. 
Elektronik sanayi, ülkemizin nitelikli iş-
gücü ve deneyimiyle iddialı sektörleri ara-
sındadır. Bu sektörde katma değeri daha 
yüksek ürünlerin imalatı için geliştirilecek 
büyük proje yatımlarını teşvik edeceğiz. 
Sağlık sektörü ülkemizde gittikçe gelişen 
ve büyük potansiyeli olan bir sektördür. 
Bu sektörde dışa bağımlılığımızı azalt-
mak ve bölgemizde bir üretim merkezi 
oluşturmak amacıyla ilaç ve tıbbi aletler 
yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizde 
altyapısı mevcut olan ve yüksek teknoloji 
gerektiren hava araçları imalatı ile belirli 
büyüklükteki makine imalatı yatırımlarını 
büyük proje kapsamında teşvik edeceğiz. 

Son olarak yapısı itibarıyla yüksek tekno-
loji ve sermaye gerektiren ve ülkemizin 
bu sektördeki potansiyelini harekete ge-
çirecek madencilik sektörü yatırımlarını 
da büyük yatırım projeleri kapsamına 
dahil ettik. Yeni Teşvik Sistemimizin 
ikinci ayağını oluşturan Bölgesel Teşvik 
Sistemi ile bölgesel gelişmişlik farklılık-
larını azaltmayı ve sektörel kümelenmeyi 
öne çıkararak uygun bir yatırım ortamını 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 
Avrupa Birliği tarafından da kullanılan İs-
tatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’nı 
esas aldık. Bu sınıflandırma çerçevesinde 
sosyo-ekonomik gelişme düzeylerini esas 
alarak illerimizi 4 bölgeye ayırdık. Ağırlıklı 
olarak Doğu ve Güneydoğu illerimizin yer 
aldığı 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde tarım ve 
tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, 
deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek 
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yoğun sektörler teşvik edilecektir. Ayrıca 
bu bölgelerde, turizm, sağlık ve eğitim yatı-
rımları da desteklenecektir. İkinci bölgede 
nispeten teknoloji yoğun sektörler destek-
lenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, 
makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu teks-
til, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt, 
gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edi-
lecektir. Birinci bölgede ise, ağırlıklı olarak 
motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elekt-
ronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas 
ve optik alet yatırımları gibi yüksek tekno-
loji gerektiren yatırımlar desteklenecektir. 
Büyük yatırım ve bölgelerde belirlenen 
sektörler kapsamına girmeyen yatırımlar 
ise Genel Teşvik Sistemi kapsamında KDV 
istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti ile 
desteklenecektir. 

Değerli basın mensupları…

Yeni teşvik sistemimizle yatırımlara ne ka-
dar katkı vereceğimiz konusunda da kısaca 
bilgi vermek istiyorum. Yatırımcılarımız, 
yeni yatırımlarından kaynaklanan faaliyet-
leriyle ilgili olarak elde edecekleri kardan, 
yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, 
ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü bölgede 
yüzde 4 ve dördüncü bölgede ise yüzde 2 
oranında kurumlar vergisi ödeyecekler. 
İndirimli kurumlar vergisi oranlarından 
yararlanma süresi, bölgelere ve yatırım 
büyüklüğüne göre değişecek. Az gelişmiş 
bölgelerde yatırım yapanlar daha uzun 
süreyle bu imkandan faydalanacaklar. Ya-
tırım yapanlar, sağladıkları yeni istihdam 
için SSK işveren primini birinci bölgede 
2 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölge-
de 5 yıl, dördüncü bölgede 7 yıl boyunca 

ödemeyecekler. Üçüncü ve dördüncü böl-
gelerde yatırım yapanların kullandıkları 
Türk Lirası kredi faizinin üçüncü bölgede 
3 puanını, dördüncü bölgede 5 puanını 
Hazinemiz karşılayacak. Bu oranlar döviz 
cinsi krediler için sırasıyla 1 ve 2 puan 
olarak belirlendi. Kredi faiz desteğinin üst 
limitleri, Ar-Ge ve çevre yatırımları için 
300 bin TL, diğer yatırımlarda ise 500 bin 
TL olacaktır. 

Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sek-
törel bazda belirlenmiş yatırımlar, yatırım 
yeri tahsisi desteğinden faydalanacaktır. 
Bölgesel farklılıkları gidermek ve 3’üncü 
ve 4’üncü bölgelerde istihdamı artırmak 
amacıyla tekstil, konfeksiyon ve hazır gi-
yim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde 
1’inci ve 2’inci bölgelerde üretim yapan 
girişimcilerimize yeni bir fırsat sunuyo-
ruz. Bu kapsamda, 2010 yılı sonuna kadar, 
1’inci ve 2’inci bölgeden 3’üncü ve 4’üncü 
bölgeye taşınacak firmaların, en az 50 istih-
dam sağlamak koşuluyla, 5 yıl süreyle SSK 
işveren primi Hazine tarafından karşılana-
cak, bu firmalara kurumlar vergisi yüzde 
20 yerine yüzde 5 olarak uygulanacak 
ve nakliye masrafları da karşılanacaktır. 
Burada önemli bir hususu hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Biz, bu teşvik paketini, 
kriz ortamını fırsata çevirmek ve rekabet 
gücümüzü artırmak amacıyla yürürlüğe 
koyuyoruz. Dolayısıyla, bu sistemden 
faydalanacak yatırımların en kısa sürede 
hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu çer-
çevede, yeni yatırım teşvik sisteminden 
sadece 2010 yılı sonuna kadar başlanmış 
olan yatırımların faydalanacağını önemle 
vurgulamak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar…

Bugün açıklayacağım ikinci paket ise istih-
dama yönelik. Bildiğiniz üzere son iki yılda 
istihdama yönelik önemli tedbirleri hayata 
geçirdik. Sosyal güvenlik işveren priminin 
5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşı-
lanıyor. Mevcut istihdama ilave olarak işe 
alınan gençlerimiz ile tüm kadınlarımızın 
işveren primlerinin ilk yıl tamamı olmak 
üzere 5 yıl boyunca belli oranlarda İşsizlik 
Sigortası Fonu’nca karşılanmasını daha 
önce getirmiştik. Özürlülerimizin işveren 
primleri Hazine tarafından ödeniyor. İş-
sizlik ödeneğini yine yüzde 11 oranında 
artırmış ve işsiz kalan vatandaşlarımıza ek 
destek sağlamıştık. Geçici mali sıkıntı için-
deki işyerlerinin işçilerini çıkarmak yerine 
istihdama devam etmeleri halinde işçilerin 
ücretlerinin belirli bir kısmını 6 aya kadar 
ödemeyi de yine üstlenmiştik. Tüm bu 
tedbirlere ek olarak, bugün de, aktif işgücü 
programlarının güçlendirilmesi çalışma-
mızı uygulama safhasına geçiriyoruz. 

Bu çalışma ile: İşsizlerimize, toplum yara-
rına yapılacak işler yoluyla 6 aya kadar iş 
imkanı oluşturacağız. Bu çerçevede yakla-
şık 120 bin işsizin, başta okullarımızın ve 
sağlık kuruluşlarımızın bakım ve onarım-
ları olmak üzere, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü, çevre düzenlemesi gibi toplum 
yararına işlerde istihdamını hedefliyoruz. 
İstihdam piyasamızın önemli bir eksiği 
olan vasıflı işgücü ihtiyacının giderilme-
sini teminen, mesleki eğitim faaliyetlerini 
genişleterek, açılacak kurslar vasıtası ile 
200 bin işsizimize mesleki beceriler kazan-
dırıp, meslek edinme imkanı getiriyoruz. 

10 bin işsizimize girişimcilik eğitimi ve da-
nışmanlığı vererek, işsiz vatandaşlarımıza 
kendi işini kurma yolunda destek olacağız. 
Lise ve üstü eğitim aldığı halde işsiz olan 
100 bin gencimizin stajyer olarak istihdam 
edilmesini sağlayarak, iş tecrübesi olma-
yan gençlerimizin deneyim kazanarak 
iş bulmalarının önünü açıyoruz. Bu kap-
samda özel sektörde staj yapacaklara 6 ay 
boyunca maddi destek sağlayacağız. 

30 Nisan 2009 tarihi itibariyle firmaları-
mızın yıl sonuna kadar mevcut istihdam-
larına ilave olarak işe alacakları personelin 
sosyal güvenlik primlerini 6 ay boyunca 
devlet tarafından karşılıyoruz. Başvuru ile 
yaralanma sürelerini 6 aya kadar uzatma-
ya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. Böyle-
ce, işsizlerimizin bir an önce işe dönmeleri 
ve işgücü piyasasına yeni katılanların işe 
kavuşma imkanlarını artırmış oluyoruz. 
Gençlerimiz ve kadınlarımız, geçtiğimiz yıl 
başlattığımız genç ve kadın istihdamı des-
teğinden 5 yıl süreyle belli oranlarda yarar-
lanmaya devam edecekler. Diğer taraftan 
bu tedbirlerin etkinliğini artırmak için, 
istihdam piyasası ile ilgili değerlendirme 
çalışmalarımız devam edecek, kamu tara-
fından ayrılan kaynağın işsizlerimiz için 
en verimli şekilde harcanması sağlanacak-
tır. Bu çerçevede, özel istihdam bürolarına 
geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecek, 
geçici işçilerimizin sosyal güvenlik ve üc-
ret haklarının özel istihdam bürolarınca 
karşılanmasına imkan tanınacaktır. İşve-
renlerimizin, özel istihdam bürolarınca 
sağlanacak işçilerin hizmetinden geçici 
olarak sözleşme karşılığında yararlanması-
nın önü açılacaktır. İl İstihdam ve Mesleki 
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Eğitim Kurulları’nın etkinliği artırılarak 
çalışmaları hızlandırılacaktır. 

En kısa sürede İstihdam Şurası toplana-
rak, uzun vadeli istihdam politikalarının 
geliştirilmesi hususunda tüm kesimlerin 
katkıları sağlanacaktır. İşsizlik Fonu’ndan 
yararlanan vatandaşlarımız hakkında bir 
çalışma yapılarak, yapılan yardım ve ve-
rilen eğitimlerin daha doğru planlanması 
hususunda gerekli adımlar atılacaktır. 
Ayrıca, getirilen teşviklerin ve mesleki 
eğitimler kapsamında kullanılan kaynağın 
etkinliği incelenecektir. Bu paketle, yak-
laşık 500 bin kişiye mesleki, uygulamalı 
ve girişimcilik eğitimi veya doğrudan is-
tihdam imkanı oluşturuyoruz. İstihdam 
piyasasındaki gelişmeleri yakından takip 
edecek, gerektiğinde alınan tedbirleri göz-
den geçirileceğiz. 

Değerli basın mensupları…

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda kabul edilen tasarı ile KOBİ’lere 
kredi garanti desteği sağlanmasına yö-
nelik bir düzenlemenin adımlarını attık. 
Bildiğiniz gibi KOBİ’ler, istihdam, katma 
değer ve ihracatımız içinde çok önemli bir 
paya sahiptir. Mart ayı itibariyle 367 mil-
yar TL düzeyinde olan toplam nakdi kredi 
hacmimizin yüzde 23’ü, yani 84 milyar TL 
KOBİ’lere aittir. Özellikle istihdam açısın-
dan bu denli öneme sahip olan KOBİ’lere 
yönelik olarak kredi garanti sistemini baş-
latıyoruz. Bu sistem ile: KOBİ’lerin finans-
man imkanlarına daha kolay ulaşmasını, 
üretim, istihdam ve ihracatta devamlılı-

ğın sağlanmasını ve kefalet sisteminin 
etkin biçimde çalışmasını Amaçlıyoruz. 

Bu sistemden, yıllık cirosu 25 milyon 
TL’nin altında ve en fazla 250 çalışanı 
olan KOBİ’lerimiz yararlanacaklar. Sistem-
den yararlanacak firmaların 30 Haziran 
2008 tarihinden önceki iki yıl içinde ta-
kibe düşmüş borcu olmaması ve bu tarih 
itibarıyla kamuya vadesi geçmiş borcu 
bulunmaması şartı aranacak. KOBİ’ler 
bu sistem sayesinde bankalardan yeni 
krediler sağlayabilecekler. Ayrıca, mevcut 
kredilerinden yenilenenler ile ilave olarak 
sağlayacakları krediler de sunulan bu im-
kandan yararlanabilecek. Bu krediler TL 
cinsinden olabileceği gibi döviz geliri olan 
KOBİ’ler için döviz cinsinden de olabile-
cek. KOBİ’ler için sağladığımız bu destek 
önümüzdeki iki yıl boyunca sağlanacak 
krediler için uygulanacak. Mali sektör tara-
fından KOBİ’lere sağlanan kredinin yüzde 
65’ine Hazine’nin sağlayacağı destekle Kre-
di Garanti Kurumu’nca kefalet verilecek, 
kredi riskinin yüzde 35’i ise bankalarca 
üstlenilecektir. Bu noktada Hazine Müste-
şarlığımız, sistemin etkin biçimde işlemesi 
için kredi garanti kurumlarına ilk etapta 1 
milyar TL kaynak aktaracaktır. 

Söz konusu kaynak, kefalet nedeniyle olan 
tazminat taleplerinin karşılanmasında 
kullanılacaktır. Böylelikle, sağlayacağımız 
1 milyar TL’lik kaynağa karşılık en az 10 
milyar TL tutarındaki bir krediye kefalet 
sağlanmasını bekliyoruz. Yeterli teminatı 
olmadığı için bankalardan kredi alamayan 
ve finansman sıkıntısı çeken KOBİ’lere 
böylece büyük destek sağlıyoruz. Bunun-
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la birlikte, sistemin uzun vadede etkin 
ve verimli biçimde çalışması noktasında 
bankalarımızın ve reel sektörü temsil eden 
kurumlarımızın da gerekli katkıyı yapa-
caklarına gönülden inanıyorum. 

Değerli katılımcılar…

Bu açıkladığımız yeni teşvik sistemi, aktif 
işgücü programlarının güçlendirilmesi 
çalışması ve kredi garanti fonu düzenleme-
leri özellikle bu kriz sürecinde ekonomi-
mize önemli bir katkı sağlayacak. Yatırımı, 
istihdam sağlamayı cazip hale getiriyoruz. 
Yine, finansmana erişimi kolaylaştırıyor, 
bu yolla da üretimi ve istihdamı destekliyo-
ruz. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak 
istiyorum: Türkiye bu krizi aşacak, Tür-
kiye, istikrarlı büyüme sürecini yeniden 
yakalayacak. Kriz ve krizin etkileri geride 
kaldığında, her açıdan daha da güçlenmiş, 
daha sağlam, daha sağlıklı bir ekonomiyle 
geleceğe doğru ilerlemeye devam edeceğiz. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse 
tereddüt taşımasın… Hükümet olarak Tür-
kiye ekonomisini son derece korunaklı bir 
limanda tutuyoruz ve fırtına sonrasında 
rotamızda ilerlemeye devam edeceğiz. 

Bugün güçlü bir iktidar iş başında, uyum 
içinde, koordinasyon içinde çalışan bir 
ekonomi yönetimi işbaşında… Ekonomi-
nin tüm taraf larıyla, sanayicilerle, işve-
renlerle, işçilerimizle diyalog halindeyiz, 
ihtiyaç hasıl oldukça yoğun istişareler 
yapıyoruz. Bu milletin azmi, bu ülkenin 
kararlılığı, Türkiye’nin zenginliği her tür-
lü hedefi yakalamak noktasında bize güç 
veriyor. Bugün açıkladığımız tedbirlerle 

bu hedeflerimize bir adım daha yaklaşa-
cağımıza inanıyorum. Tüm bu tedbirlerin, 
bu teşviklerin ve desteklerin ülkemize, 
milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını 
diliyor, teşekkür ediyorum.
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Sayın kurul üyeleri, değerli katılımcılar, 
değerli basın mensupları… Hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Yaklaşık altı ay önce 
18’ncisini yaptığımız, Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’na bir kere daha başkanlık 
etmekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Kurulumuz son beş yıl içinde hiç aksatma-
dan, her altı ayda bir toplandı. Bu, başkan-
lığını yaptığım 10. toplantıdır. Kuruluşun-
dan 2004 yılına kadar, 20 yılda sadece 9 
kere toplanan Kurul, son beş yılda 10 kez 
toplandı. Bunu özellikle vurgulamamın 
nedeni, Hükümet olarak bilim, teknoloji 
ve yenilik çalışmalarına ne kadar önem 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 19. Toplantısı Açılış 

Konuşması

Ankara | 17 Haziran 2009
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verdiğimizin altını bir kez daha çizmektir. 
Kurulumuz, ilgili bakanları, YÖK ve üni-
versite temsilcilerini, özel sektör temsilci-
lerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerini, kısacası konuyla ilgili tüm 
paydaşları bir araya getirmektedir. Bu özel-
liğiyle de kurulumuz, ülke çapında bilim 
teknoloji ve yenilik politikalarının gözden 
geçirildiği, ülkemiz için önemli stratejik 
kararların alındığı bir platformdur. Bugün 
daha önce alınan kararların sonuçlarını, 
etkilerini ve yeni alınacak kararları görü-
şeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Uluslararası finans piyasalarından kaynak-
lanan ve tüm dünyaya yayılan tarihi kriz, 
ülkemizi de belli bir ölçüde etkiledi. Krizin 
etkilerini azaltmaya yönelik tedbirleri, 
ilgili tüm taraflarla istişare ederek hayata 
geçirdik, geçiriyoruz. Geldiğimiz nokta-
da, akıl, gönül ve elbirliği ile yapmamız 
gereken şey, yeni oluşan koşullarda yeni 
fırsatları yakalamaktır. Kriz ortamında 
olsak dahi, ülkemizi, sadece bölgesi için de-
ğil, küresel bir güç haline getirmemiz için 
çok önemli fırsatlara sahip olduğumuzu 
biliyor ve buna inanıyoruz. Krizin taşıdığı 
tehditler yerine fırsatları ön plana çıkarma 
hususunda kararlılığımız artarak devam 
edecektir. Kriz ortamından çıkış ve yeni 
fırsatları değerlendirmede Ar-Ge ve yeni-
lik çalışmalarının çok önemli olduğuna 
inanıyoruz. Bu, hem bilimsel olarak, hem 
de daha önce dünyada yaşanan küresel 
krizlerden başarı ile çıkmış ülkelerin tec-
rübeleriyle ispatlanmış bir husustur. 

Ar-Ge ve yeniliğe yapılan yatırımlarla orta-
ya çıkan yeni teknolojiler, yeniden oluşan 
uluslararası pazarlarda ülkelerin rekabet 
gücünü artırarak, onlara önemli fırsatlar 
doğuruyor. Ülkeler kriz ortamından çıkma 
mücadelesi verirken, aynı zamanda bu 
ortamı değerlendirip, “Rekabet gücümü 
nasıl artırabilirim?” sorusuna cevap arı-
yorlar. Örneğin Finlandiya ve Güney Kore, 
yaptıkları akıllı Ar-Ge ve yenilik yatırımla-
rıyla 1990 krizinden çok daha güçlü olarak 
çıkmayı başardılar. Biz de, ekonomik kriz 
ortamını, sürdürülebilir gelişimin planlan-
ması için fırsat olarak görüyoruz. Sürdü-
rülebilir ekonomik gelişim için de Ar-Ge 
ve yenilik çalışmalarının sonuçlarına her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu inançla, daha önceki 
yıllarda da olduğu gibi, kamu kaynakların-
dan Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına verdi-
ğimiz desteği artırmaya devam edeceğiz. 
Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi ara-
sına girme hedefimize ulaşmada Ar-Ge ve 
yenilik çalışmaların yaşamsal bir önemi 
olduğunu düşünüyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki araştır-
macı ve araştırma personeli sayısındaki ar-
tış hızı umut vericidir. Son birkaç yılda, bu 
alanlardaki artış hızında Türkiye dünyada 
ilk üç sırada yer alıyor. Bunu, 2005 yılında 
2010 yılı için konan 40 bin tam zaman 
eşdeğer araştırmacı hedefine 2006 yılın-
da ulaşılmasından da anlayabiliyoruz. Bu 
hedefi 2006 yılında revize edilerek, 2013 
yılı için 150 bin tam zaman eşdeğer Ar-Ge 
personeli olarak değiştirdik. Bu umut ve-
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rici gelişmelere rağmen ülkemizdeki araş-
tırma personeli ve araştırmacı sayısının, 
gelişmiş ülkelerdekilerle karşılaştırıldı-
ğında yetersiz olduğunu görüyoruz. Halen 
ülkemizde 10 bin çalışan başına düşen 
Ar-Ge personeli sayısı sadece 30’dur. Aynı 
rakamın Almanya’da 125, İngiltere’de 107 
ve Finlandiya’da 226 olduğunu göz önüne 
alırsak, yukarıdaki hedefe ulaşmak için bu 
alanda daha büyük atılımları gerçekleştir-
memiz gerektiğini görüyoruz. 

Kurulumuzun 16. toplantısında Bilim ve 
Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Ey-
lem Planı’nın hazırlanması kararı almıştık. 
Bu karar kapsamında ve TÜBİTAK koordi-
nasyonunda, üniversitelerimiz, özel sektör 
ve kamu kesimindeki genç ve deneyimli 
araştırmacıların katılımıyla bir dizi çalış-
ma toplantısı düzenlendi. 

Son olarak, geçtiğimiz Şubat ayında, Dev-
let Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın 
başkanlığında YÖK Başkanı ve üst düzey 
yöneticileri ile yaklaşık 100 üniversitenin 
rektörünün katıldığı bir toplantı yapıldı. 
Bu toplantıda, rektörlerimiz, daha önce 
gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen 
sorunları öncelik sıralamasına tabi tut-
tular. Kendileri açılarından belirledikleri 
öncelikli sorunlar doğrultusunda çözüm 
önerileri ürettiler. Böylece Türkiye Araş-
tırma Alanında (TARAL) faaliyet gösteren 
bilim insanlarının bakış açısıyla, bilim 
insanları için en uygun iklimin oluşturul-
ması yönünde önemli bir adım atıldı. Bu 
toplantıda, belirlenen sorunların çözümü 
ve önerilerin hızla hayata geçirilmesi için, 
ilgili taraf ve kuruluşların sürece katılı-

mını sağlayacak bir koordinasyon kurulu 
kurulmasını planlamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım… 

İnsan gücü bilgi üretiminde dolayısı ile 
teknolojik ve ekonomik gelişmede en 
önemli rolü oynuyor. Bilgi tabanlı toplum-
lar, nitelikli işgücüne gereksinim duyu-
yorlar. Esasen, nitelikli işgücü, sadece ileri 
teknolojiler gerektiren sektörler değil, tüm 
sektörler için elzemdir. Günümüzde gide-
rek artan bilgi yoğunluğu nedeniyle, ülke-
ler için, bu bilgileri anlayabilecek, kullana-
bilecek ve yeni bilgiler üretebilecek yüksek 
nitelikli insan gücü, en kritik unsurlardan 
biri haline dönüştü. Söz konusu atılımla-
rı gerçekleştirebilmek için, ülkemizdeki 
özgün kaynakların yanı sıra, uluslararası 
kaynakları da kullanmamız gerekiyor. 

Devlet okullarında eğitim gören bir araş-
tırmacının, doktora derecesi alana, kadar 
kamu kaynaklarından kendisine yapılan 
yatırım, ortalama 150 bin ile 200 bin lira 
arasındadır. Ülkemizden bir araştırmacının 
yurtdışına göç etmesi halinde, çalıştığı ül-
keye sağladığı katma değeri de göz önüne 
alırsak, bu kaybın kişi başına milyonlarca 
liraya ulaşacağı açıktır. Bu kayıp, sosyal ma-
liyetler de hesaba katıldığında, milyarlara 
ulaşabiliyor. Türkiye, çok uzun bir süredir 
bu kayıpların maliyetini üstlenmektedir. 
Ama bu durumu, kendileri için kazanç ha-
line getirmiş ülkeler de var. Bunlar, dışarıda 
yetişmiş bir araştırmacıyı istihdam ettikle-
rinde, söz konusu rakamların kendi kazanç 
hanelerine yazıldığının bilincinde olan 
ülkelerdir. Örnek vermek gerekirse, ABD’de 
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çalışan doktoralı araştırmacıların yüzde 
33’ü ABD sınırları dışında doğmuştur. Yine 
bu ülkede çalışan yabancı uyruklu araş-
tırmacıların oranı yüzde 13 civarında. Bu 
oran İsviçre’de yüzde 20’yi buluyor. 2006 
yılı itibariyle, AB-27 ülkelerinde çalışan 25-
65 yaşlardaki uluslararası araştırmacıların 
toplam araştırmacılara oranı yüzde 6 düze-
yinde. YÖK kaynaklarına göre, ülkemizde 
üniversitelerde görev alan konuk öğretim 
elemanları toplamı 700 civarındadır. Bunla-
rın çoğunluğu da araştırmadan çok eğitim 
faaliyetlerinde yer alıyor. 

Konuk öğretim elemanlarının alanlarına 
bakıldığında ise önemli bölümünün sanat 
dallarında ve yabancı dil alanlarında yo-
ğunlaştığı görülüyor. Uluslararası konuk 
bilim insanı niteliğini taşıyanların sayısı 
sadece 100 civarındadır. Bunların tamamı-
na yakınının da eş durumunda ülkemizde 
bulunduğu anlaşılıyor. Daha açık bir ifa-
deyle, ülkemizde uluslararası araştırmacı 
yok denecek kadar az. Bu durumu tersine 
çevirmek için, bir önceki toplantımızda, 
bu alandaki sorunların çözümüne yönelik 
olarak bir Uluslararası Araştırmacılar Ko-
ordinasyon Komitesi’ni kurmuştuk. Yapılan 
çalışmalar sonunda, kısa vadede çözülebi-
lecek sorunlar için düşünülen öneriler, bu 
toplantıda Kurulumuza sunulacak. Amacı-
mız, Türkiye’mizi uluslararası yatırımcı için 
cazip hale getirirken, uluslararası yetenekli 
beyinleri de ülkemize çekmektir. 

Değerli arkadaşlar… 

Hükümet olarak, 2005 yılından itibaren 
kamu kaynaklarından Ar-Ge ve yenilik 

çalışmalarına ciddi miktarlar ayırıyoruz. 
Bununla da kalmayıp, özel sektör Ar-Ge ve 
yenilik çalışmalarını teşvik amacıyla, 5746 
Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkında Kanun’u 2008 yılı içinde 
Meclis’ten geçirdik. Bu çerçevede, Ocak-
Aralık 2008 döneminde, sadece kurumlar 
vergisi olarak, yaklaşık 590 milyon TL’lik 
teşvik gerçekleşti. Yine aynı dönemde, ge-
lir vergisi olarak 65 mükellef 6. 7 milyon 
TL teşvik aldı. Kanun çıktığından beri, Sa-
nayi Bakanlığımıza başvuran 52 firma, bu 
kapsamda toplam 8.538 Ar-Ge personeli 
çalıştırma ve 3 milyar 160 milyon TL yatı-
rım yapma taahhüdünde bulundu. 

Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki, 
özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini teşvik 
etmek için ayırdığımız kamu kaynakları 
meyvelerini vermeye başladı. Özgün tek-
noloji, araştırma ve yenilik faaliyetleri, ar-
tık özel sektörümüzün gündeminde daha 
fazla yer almaktadır. Zira işadamlarımız 
ve girişimcilerimiz de çok iyi biliyorlar ki, 
özgün teknoloji olmadan, bilgiyi üretip 
kullanma yetkinliğini geliştirmeden, değil 
küresel bazda, kendi sınırlarımız içinde 
rekabet etmek bile mümkün değil. Aslın-
da Ar-Ge, yatırım için en kârlı alanlardan 
birisidir; uzun vadelidir, sabır ister ama 
sonra, kar olarak, yeni pazarlar olarak size 
geri döner. Yapılan gözlemlere göre, Ar-Ge 
yatırımlarının ekonomik getirisinin dün-
ya ortalaması, firma düzeyinde yüzde 28 
iken, sosyal getiri ise en az bu rakamın iki 
katıdır. Onun için devlet olarak bu alana 
kaynak ayırıyoruz, onun için bilim ve tek-
noloji bizim öncelikli alanlarımızdan biri. 
Bugün, ülkemizdeki öncü sektörlerden biri 
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olan otomotiv sektöründeki araştırma ve 
yenilik faaliyetlerindeki gelişmeleri, bizzat 
sektör liderlerinden dinleyeceğiz. Yapılan 
bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin sonuç-
larının istihdama, ihracata, dolayısıyla, 
ülkemizin gelişmesine olan katkılarını 
inceleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bilenlerle, bilmeyenlerin aynı tutulmadığı 
bir kültürden geliyoruz. Milliyeti ve cinsi-
yeti ne olursa olsun, dünyanın neresinde 
doğmuş veya yetişmiş olursa olsun, iyi 
bilim insanlarını kendi topraklarımızda 
ağırladığımız dönemlerde, çağına imza at-
mış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bilim 
insanları için en uygun ortamın oluşturul-
ması ve onların kazanılması, bizim de bi-
rinci önceliğimizdir. Burada kazanımdan 
kastettiğim, sadece o ülkede mevcut bilim 
insanlarının korunması veya yenilerinin 
yetiştirilmesi değil, diğer ülkelerdeki bilim 
insanları için de Türkiye’nin cazip hale ge-
tirilmesidir. 

Bilim, teknoloji ve yeniliğin ülkemizin ge-
leceği açısından vazgeçilmez öneme sahip 
olduğu bilinciyle, bu konuya her zaman-
kinden fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. 
Kamu kuruluşları, üniversitelerimiz ve 
sanayi işbirliğiyle ülkemizin aydınlık gele-
ceğini şimdiden planlamalı ve planlanan-
ları yaşama geçirmek için var gücümüzle, 
elbirliği ile çalışmalıyız. Bu doğrultuda 
emek veren tüm bilim insanlarımıza ve ku-
ruluşlarımıza en içten şükranlarımı sunu-
yorum. Bu alana daha fazla kaynak aktar-
mamızın önemli olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü biliyorum ki, bilim ve teknolojiye 
yatırım, bugüne dermandır, yarına arma-
ğandır. Bu yatırımın, gelecek nesillerimiz 
için en iyi bir miras olduğunu düşünüyo-
rum. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 19. 
Toplantısı’nın ülkemiz için, milletimiz 
için, insanlık için yararlı olmasını diliyor, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli valilerimiz, değerli arkadaşlarım… 
Sizleri saygıyla selamlıyor, ilk kez vali 
olan arkadaşlarıma yeni görevlerinde, yer 
değiştiren valilerimize de yeni görev yerle-
rinde başarılar diliyorum. 

Şehirlerimizin üst düzey mülki amirleri 
olarak büyük bir sorumluluk yüklenmiş 
durumdasınız. Bu sorumluluğu en iyi 
şekilde taşıyacağınıza gönülden inanıyo-
rum. Hem ilk defa vali olarak atanan hem 
de görev yeri değişen arkadaşlarımızın 
yeni görevleri dolayısıyla nasıl bir heyecan 
içinde olduklarını çok iyi biliyorum. Zira 
milletimize bu seviyede hizmet üretmek, 
şehirlerimizin kalkınmasına, insanımızın 
refahına, huzuruna katkı sağlamak bizim 
için en büyük heyecan vesilesidir. 

Esasen, son 6.5 yılda, devlet-millet kay-
naşmasının sağlanmasında valilerimizin 
çok büyük katkıları oldu. Bizler, valileri-
mizi devletin temsilcileri olmakla birlikte, 
milletin hizmetkarları olarak gördük ve 
bu şekilde görmeye de devam ediyoruz. 
Valilerimiz, soğuk, somurtkan ve katı bir 
devletin şehirlerimizdeki yansıması değil; 

tam tersine, devletin şefkatini, kucaklayıcı 
ve kuşatıcı tavrını milletimize yansıtan gö-
nül erleridir. Ben, her birinizin bu anlayış 
doğrultusunda hareket edeceğinize, mil-
letimizin gönlünü kazanmak için yoğun 
gayret göstereceğinize inanıyorum. 

Milleti, vatandaşı, halkı kendisine rakip 
gibi, hasım gibi gören; sadece ve sadece 
otorite olarak varlık gösteren; sürekli 
“alan”, sürekli “toplayan” bir devlet anlayışı 
artık çağın gerisinde kalmıştır. Günümü-
zün devlet anlayışı sosyal devlet ilkesini 
hayata geçiren, insanlarımıza “imkan 
oluşturan”, “refahı ve adaleti tesis etmek 
için çaba gösteren”, yeni fırsatlar sağlayan 
devlet anlayışı olmalıdır. Şu hususu her za-
man göz önünde bulundurmanızı bilhassa 
rica ediyorum: Anayasamızda Türkiye 
Cumhuriyeti, “demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır. 
Bu dört ilkeden hiç biri diğerinden daha 
az mühim değildir. Bu dört ilke arasında 
bir öncelik veya sonralık sıralaması ya-
pılamaz, yapılmamalıdır. Ancak, geçmiş 
dönemlerde, Anayasamızın 2’nci madde-
sinde yer almış olmasına rağmen, sosyal 

Yeni Atanan Valileri Kabul 
Töreni

Ankara | 23 Haziran 2009
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devlet ilkesinin yeterince hayata geçiril-
mediğini, ihmal edildiğini, ötelendiğini 
üzülerek gördük. Bunu telafi etmek için de 
6.5 yıldır çok yoğun çaba gösterdik. 

Süreç içinde, gerek hükümetimiz, gerek 
valilerimiz, sosyal devlet ilkesine pratik 
karşılıklar ürettikleri için zaman zaman 
haksız şekilde eleştirildi. Valilerimizi, mil-
letten kopuk, millete tepeden bakan, tebes-
sümü, şefkati, merhameti milletimizden 
esirgeyen devlet görevlileri olarak algıla-
yan zihniyet, çağın gereklerine uyum sağ-
layan vali profilini yeterince hazzedemedi. 
İdare ettiği şehirde ihtiyaç sahiplerini 
tespit eden, yoksullarla dayanışan, kamyo-
nun önüne geçerek soğuk kış gecelerinde 
ailelere kömür dağıtan vali portresini ki-
mileri kabullenmek istemedi. Valilerimizi 
tahkir eden, şevklerini kırmayı amaçlayan 
bu siyasi anlayış karşısında bugüne kadar 
sarsılmadan durduk, bundan sonra da va-
lilerimizi savunmaya devam edeceğiz. Zira 
dünya çok hızlı değişiyor… Türkiye, bu 
değişimi yakalamak ve bu değişime ayak 
uydurmak zorunda. 

Demokrasinin yerelde başladığına inanan 
bir Başbakan olarak, Türkiye’nin çağdaş-
laşma ve demokratikleşme merkezleri ola-
rak şehirlerimizi görüyor ve yerel birim-
lerimizi değişim yönünde sürekli teşvik 
ediyoruz. Şuraya da dikkatinizi çekmek 
isterim: Katılım sürecini yürüttüğümüz 
Avrupa Birliği’ne sadece İstanbul, sadece 
Ankara, sadece İzmir girmeyecek. 81 vi-
layetimizi eş zamanlı ve adil biçimde kal-
kındırmak, her birisini AB standartlarına 
ulaştırmak zorundayız. Daha da önemlisi, 

Avrupa Birliği’ne katılım sürecimiz, şehir-
lerimizin kaydedeceği değişimin ülkemize 
hakim olmasıyla mümkün olacak. Muasır 
Medeniyetler seviyesini kendisine hedef 
olarak belirlemiş bir ülke olarak, şehirleri-
mizi çağdışı bir idare anlayışına mahkum 
edemeyiz. 

Değerli valilerimiz…

Ekonomik ve demokratik kalkınmayı 
güçlendirerek, hukuk devleti zeminini 
muhafaza ederek, adaleti yaygınlaştırarak, 
bölgesel farkları en aza indirerek bugüne 
kadar önemli adımlar attık, atıyoruz. Sizler 
de, şehirlerimizin fiziki kalkınmasından 
ekonomik potansiyelini harekete geçirme-
sine kadar her alanda sorumluluk üstlen-
melisiniz. Zira modern şehir idaresi klasik 
hizmet alanlarını aşarak şehri bir bütün 
olarak ele almayı gerektiriyor. Şehirlerin 
yatırım çekmesi, tanıtımı, ihracat yapması, 
toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal 
yapısının güçlenmesi gibi her konu bizim 
hizmet alanımıza dahildir. Şehirlerimizin 
taşıdıkları bu potansiyeli açığa çıkarmak, 
görev yaptığınız şehirleri yukarılara taşı-
mak için var gücünüzle çalışmalısınız. Bu 
çalışmalarda gerek mesai arkadaşlarınızla 
gerek vatandaşlarımızla uyum ve istişare 
içinde hareket etmelisiniz. 

Bakınız, bir gözlemimi burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın 
büyük çoğunluğu yaşadıkları ilin valisinin 
ismini bilmiyor, fotoğrafını görse tanımı-
yorlar. Elbette iş yapmadan gösteriş yap-
manın, tanınmanın bir önemi yok; ancak 
vatandaşımızdan kopuk bir şekilde, vatan-
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daşla kaynaşmadan iş yapmakta yeterli 
değil. Burada bir denge tutturmamız gere-
kir diye düşünüyorum. Valilerimiz sokağa 
çıkmalı, esnafla, çiftçiyle, köylüyle, işçiyle 
tokalaşmalı, sorunları makamından, otur-
duğu yerden değil, bizzat kaynağından 
teşhis etmeli, çözüm üretmeli. 

Şunu unutmayalım ki, bu koltuklar gelip 
geçicidir, bu makamlar hizmet makamları-
dır. Esas amacımız milletimizin gönlünde 
bir makam kazanmak olmalıdır. Şerefli bir 
görevi şerefle, insanımızın hayır dualarını 
alarak tamamlamak, en büyük idealimiz, 
en derin arzumuz olmalıdır. Bir şehrin 
kaderini değiştirmek, yıllar sonra bile o 
şehirde hatırlanmak, hayırla yad edilmek 
sizin elinizdedir. Ben başbakan olarak, 
sürekli şehirlerimizi ziyaret ediyor, ba-
rajlardan tutun da köy yollarımıza kadar 
bütün projelerimizi yerinde inceliyorum. 
Zira kaybettiğimiz yılları telafi etmek için, 
normalin üzerinde bir mesai ortaya koy-
mak durumundayız. Sizlerin bu anlayışla 
hareket edeceğinize, fotoğrafın bütününü 
asla kaybetmeden, hiçbir sorunu küçüm-
semeden dertlere derman olacağınızı dü-
şünüyorum. 

Şehir yönetiminde vatandaşlarla iyi iliş-
kiler kadar, şehirdeki diğer yöneticilerle, 
belediye başkanlarıyla, sivil toplum ör-
gütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, diğer 
önemli aktörlerle ilişkiler de önem taşıyor. 
Bu ilişkileri devletimizin saygınlığına ve 
hassasiyetlerine uygun olarak sürdürece-
ğinize eminim. KÖYDES, BELDES, duble 
yol, toplu konut, kentsel dönüşüm, Yatırım 
Teşvik uygulamaları, sosyal dayanışma 

ve asayiş konularını çok önemsiyoruz. 
Yaz aylarını, imkanlardan azami derece-
de istifade ederek yatırım ve hizmetler 
noktasında değerlendiriniz. Yine, asayiş 
konusuna özel ehemmiyet göstermelisiniz. 
Vatandaşlarımızın huzur ve emniyet için-
de günlük yaşamlarını idame ettirmesi için 
gereken tüm tedbirler alınmalı. Terörle 
mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Valilerimiz, terörle mücadele ile insan hak-
ları arasındaki ince dengeyi hassasiyetle 
gözetmeyi sürdürmelidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Milletimiz sizden hizmet bekliyor, ülke-
miz sizden hizmet bekliyor… Bir an önce 
illerinize vasıl olmanızı, kollarınızı sıvaya-
rak şehirlerimize hizmet üretmenizi rica 
ediyorum. Hükümet olarak, milletimizin, 
şehirlerimizin ve ülkemizin menfaatine 
her türlü çabanızın destekçisi olacağımızı 
bilmenizi isterim. Zorlu fakat bir o kadar 
da hayırlı yolculuğunuzda sizlere başarılar 
diliyorum. Şehirlerimize selam ve sevgile-
rimi iletmeniz dileğiyle hepinizi muhab-
betle selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Yaz mevsiminin bütün güzellikleriyle et-
kisini hissettirmeye başladığı şu günlerde; 
ülkemizin yoğun gündemini ana başlıkla-
rıyla değerlendirmek ve önemli gördüğüm 
bazı hususları sizlerle paylaşmak üzere hu-
zurunuzdayım. Öncelikle ifade etmeliyim 
ki, Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği 
büyük değişim atılımını büyük bir kararlı-
lıkla sürdürmektedir. Büyük hedeflerimiz 
var; bu hedeflere ulaşmak için de büyük 
bir dikkat ve kararlılıkla atmamız gereken 
bütün adımları gecikmeden atıyoruz. Son 
bir yıl içinde dünyanın içine sürüklendiği 
son derece olumsuz şartlara rağmen ne 
hedeflerimizde, ne bu hedeflere yönelik 
icraatlarımızda bir sapma yaşamadık, bir 
tereddüt yaşamadık. 

Bugün yola çıktığımız günkü kadar ka-
rarlı ve azimliyiz; ülkemizi, milletimizin 
fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müref-
feh yarınlara ulaştırmak için bu azim ve 
kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Milletimizle birlikte inanç ve dirayetle 
yürüttüğümüz bu çalışmaların doğruluğu 
her geçen gün biraz daha fazla ortaya çı-
kıyor. Türkiye zorlukları aşma konusunda 

önemli eşikleri atlamış, tünelin ucunda 
ışığı bütün parlaklığıyla görmüş durumda-
dır, bu bizim için büyük bir sevinç ve mut-
luluk kaynağıdır. Yine sevindirici olan bir 
başka husus da, yaşanan büyük global kri-
zin dünyadaki etkilerinin de yavaş yavaş 
hafiflemeye başladığını görmek olmuştur. 
Bugün dünyanın saygın otoriteleri krizden 
en hızlı ve en hafif hasarla çıkacak az sa-
yıdaki ülke arasında Türkiye’yi öne çıkar-
maktadır. Bizim de hem tespitlerimiz bu 
yöndedir, bunu da güzel bir haber olarak 
buradan sizlere müjdelemek istiyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hem ülkemizde, hem dünyada global kriz-
den çıkış yolunda bir seyir içine girilmiş 
olması ne kadar önemliyse, bundan sonra 
alınan tedbirlerin, uygulanan politikala-
rın aynı titizlik ve dikkatle uygulanması 
da o kadar önemlidir. Hükümet olarak 
bu krizin başladığı ilk günden bugüne iyi 
bir kriz yönetimi uyguladığımız kanaati-
ni taşıyorum. Nitekim son günlerde bazı 
uluslararası değerlendirme kuruluşlarının 
yaptıkları açıklamalar da bu kanaatimizi 
teyit etmektedir. Krizin ilk işaretlerinin 
ortaya çıkmasıyla birlikte tedbirlerimizi 
almaya başladık, birçok önemli adım attık, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Haziran 2009
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70 ayrı uygulama başlattık, bugün de bu 
atılan adımların meyvesini alıyoruz. Ama 
asla rehavete de kapılmıyoruz, krizin her 
aşamasını yakından takip ediyor, her aşa-
mada yapmamız gerekenleri gecikmeden 
yapıyoruz. 

Krizin aşılmasında bütün dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de en etkili tedbirler, da-
ralma seyrine giren ekonomileri yeniden 
canlandırmaya dönük teşvik tedbirleri 
olmuştur. Biz ülke olarak bu teşvik uy-
gulamalarının faydalarını büyük ölçüde 
gördük. Ekonomideki daralmanın sıkın-
tılarını belli bir seviyede tutmayı başar-
mamızda bu teşvik hamlelerinin büyük 
payı olmuştur. Şimdi daralmayı yeniden 
gelişmeye, ekonomik durgunluğu yeniden 
canlandırmaya dönük teşvik adımlarını 
atmaya devam ediyoruz. Haziran ayının 
başında bildiğiniz gibi üç kısımdan oluşan 
yeni ve kapsamlı bir teşvik paketini uy-
gulamaya koyduk. Bu paket Cumhuriyet 
tarihimizin en kapsamlı teşvik paketidir. 
Bu paketin ekonomimize ve bölgelerimize 
getirdiği çeşitli kazanımlarla 500 bin va-
tandaşımıza iş sağlamayı öngörüyoruz. 

Yine bu paketle KOBİ’lerimize çok önemli 
avantajlar getirdik. Bu paketi hazırlarken 
ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarımızın 
yakın destek ve katkılarını aldık. TOBB, 
TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve TİSK 
başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum 
kuruluşlarımız yatırım teşvik ve kredi ga-
ranti mekanizması çalışmamıza katkıda 
bulundular. İşçi ve işveren sendikalarımız 
da istihdamla ilgili hazırlıklarımıza fikir ve 
önerileriyle çok değerli katkılarda bulun-

dular. Bu fikir ve önerilerden azami ölçüde 
yararlandık ve teşvik paketimizi bu bilgi-
ler ışığında hazırladık. Umudumuz odur 
ki, alınan bu tedbirler krizin etkilerini 
bertaraf etmekle kalmayacak, kriz sonrası 
şartların Türkiye lehine şekillenmesinde 
de büyük pay sahibi olacaktır. Hem bizim 
yatırımcılarımızın, hem de yabancı giri-
şimcilerin projeleri için en uygun zemini 
Türkiye’de bulabilecekleri şartları tesis 
etmeye gayret ettik. 

Değerli vatandaşlarım… 

Önemine binaen teşvik paketinin, yatırım-
cılarımızdan istihdam bekleyen insanları-
mıza kadar, ekonomimize neler getirdiğini, 
hangi imkanları sunduğunu ana başlıkla-
rıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu pa-
ket kapsamında 12 sektörde, Büyük Proje 
Yatırımları adını verdiğimiz yatırımları 
Türkiye genelinde teşvik kapsamına alan 
önemli bir uygulama başlatıyoruz. Bu uy-
gulamayla sadece sektörel yatırımları de-
ğil, bölgesel yatırımları da teşvik ediyoruz. 

Burada özellikle dikkat çekmek istediğim 
husus, bölgesel teşviklerde Türkiye’nin 
tamamının bu kapsam içine alınmış ol-
masıdır, bu önemli ve ileri bir adımdır. 
Bölgelerimizi gelişmişlik kriterine göre 
4 gruba ayırdık; bu 4 bölgeye farklı oran-
larda, farklı şekillerde teşvikler getirdik. 
Mesela birinci bölgede olan Ankara, İstan-
bul, İzmir ya da Kocaeli gibi illerimizde ku-
rumlar vergisini yüzde 20’den yüzde 10’a 
düşürürken, yatırıma katkı oranını yüzde 
20 olarak tespit ettik. Yine ikinci bölgede 
yeni yatırımlara yüzde 30 oranında katkı 
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sağlarken, kurumlar vergisini de yüzde 
8 olarak belirledik. Üçüncü bölgede yatı-
rıma katkı oranı yüzde 40’a yükselirken, 
kurumlar vergisini yüzde 4 olarak tespit 
ettik. Son olarak dördüncü bölgede yatı-
rıma yüzde 60 oranında katkı sağlarken, 
kurumlar vergisini de yüzde 2 oranında 
tuttuk. Bölgelere yapılacak yeni yatırımlar-
da Türkiye genelinde Sigorta Primi işveren 
hissesi yine Hazine tarafından ödenecek. 
Birinci bölgede 2 yıl süreyle bu muafiyeti 
sağlarken, dördüncü bölgede bu uygula-
mayı 7 yıl süreyle devam ettireceğiz. Üç ve 
dördüncü bölgelerde yapılacak yatırımlara 
kredi faiz desteği veriyoruz. 

Büyük Proje Yatırımları ile bölgesel ve sek-
törel olarak desteklenecek diğer yatırım-
lara yatırım yeri tahsis ediyoruz. Bunlara 
ilaveten, yatırımlarını 1. ve 2. bölgeden 3. 
ve 4. bölgeye taşıyacak olanlara da kurum-
lar vergisi, istihdam ve taşınma noktasında 
önemli kolaylıklar getiriyoruz. Yatırımcılar 
31 Aralık 2010 tarihine kadar yapacakları 
yatırımlarda bu avantajlardan faydalana-
bilecekler. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Yatırımları teşvik için getirdiğimiz bu 
avantajlar, ilgili kesimlerde genellikle 
olumlu karşılandı, yatırımlar noktasında 
bizi memnun eden bir hareketliliğin başla-
dığını da söyleyebiliriz. Ama tabii bu süreç-
te kamuoyunca merak edilen bazı hususlar 
da ortaya çıkabiliyor. Bu paketi hazırlarken 
bizim amacımız, kaliteli, işlevsel ve özel-
likle de adaleti gözeten bir teşvik sistemi 
oluşturabilmekti. Bunun önemli ölçüde 

başarılmış olduğuna inanıyorum. Elbette 
böyle büyük kapsamlı düzenlemelerde, 
herkesi aynı anda memnun etmek müm-
kün olmuyor. Grupları oluştururken, sek-
törleri belirlerken kullandığımız kriterler 
tartışma konusu yapılabiliyor, bunlar do-
ğaldır. Ama bizim de her başlıkta bir vasat 
belirlememiz, resmin bütününü gözden 
kaçırmamamız gerekiyor. Somut, bilimsel 
veriler, istatistik gerçeklerle hareket edi-
yor, imkanları en verimli biçimde harekete 
geçirmeye çalışıyoruz. Mesela illerimizin 
gelişmişlik oranlarını belirlerken 52 farklı 
kriterden yola çıkarak karar veriyoruz. Bu 
52 kriter arasında illerimizdeki okul sayı-
sından hastane sayısına, öğretmen sayısın-
dan doktor sayısına, yol durumundan su 
durumuna, nüfustan okur-yazarlığa kadar 
pek çok veri yer alıyor. Bu kriterler yine ta-
mamen objektif biçimde değerlendiriliyor 
ve neticeye ondan sonra ulaşılıyor. 

Böyle uygulamalardan fayda sağlanabil-
mesi için bu değerlendirmenin yapılması 
şart; hiçbirimizin duygusal ya da keyfi 
davranma lüksümüz yok. Eğer bu paketten 
ekonomimiz fayda sağlayacaksa, nihaye-
tinde Türkiye’nin tamamı yine bundan 
fayda görecektir, bu noktada her insanı-
mızdan anlayış bekliyoruz. Aldığımız her 
mesafe Türkiye’nin hanesine yazılan bir 
kazanım olacaktır, bu gerçeği her insanı-
mızın görmesi, bu şuurla hareket etmesi 
bir mecburiyettir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu teşvik paketiyle ülkemizin önemli sı-
kıntılarından biri olan işsizliğe çare olacak, 
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istihdamı arttıracak bazı önemli yenilikler 
de getiriyoruz. Bu kapsamda 120 bin işsizi-
mize çeşitli sosyal programlarda çalışmala-
rı karşılığında istihdam imkanı sağlıyoruz. 
200 bin işsizimize günde 15 TL ödeme ya-
pılmak üzere meslek eğitimi, 10 bin kişiye 
girişimcilik eğitimi veriyoruz. Yine günlük 
15 TL ödeme yapmak suretiyle 100 bin 
gencimizi mesleki becerilerini geliştirme-
leri amacıyla stajyer olarak istihdam ediyo-
ruz. Nisan 2009 sonundaki istihdama ilave 
istihdam sağlayan işyeri sahiplerine 6 ay 
boyunca işveren primi muafiyeti getiriyo-
ruz. Bu açılımlarla, yaklaşık 500 bin işsizi-
mizin istihdam edilmesi, meslek edinmesi, 
becerilerini geliştirmesi ve en önemlisi bir 
gelire sahip olması sağlanacak. 

Bu uygulamaları yaşadığımız şu sıkıntılı 
dönemde işsizlik derdine belli ölçüde 
çare olacak çok önemli bir açılım olarak 
görüyoruz. Bu noktada KOBİ’lerimizin et-
kinliği de çok önemli… Teşvik paketimizde 
KOBİ’leri de unutmadık. Yeni uygulamayla 
yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan, 
en fazla 250 işçi çalıştıran KOBİ’lerimiz 
kredi garanti desteğinden yararlanabile-
cekler. KOBİ’lerimizin alacakları kredinin 
yüzde 65’ine Hazine desteği ile Kredi Ga-
ranti Kurumu’nca kefalet sağlanacak. İlk 
etapta Kredi Garanti Kurumu’na 1 milyar 
TL kaynak aktarılacak ve böylece 10 mil-
yar TL’lik bir kredi hacmine destek veril-
miş olacak. 

Bütün bu teşvik uygulamalarının global 
krizin getirdiği olumsuz şartların aşıl-
masında, ülkemize, insanımıza önemli 
kazanımlar getireceği konusunda umut 

ve beklentilerimiz büyüktür. Uygulama 
aşamasında eğer aksaklıklar ortaya çıkarsa 
yine ilgili taraflarla görüşerek bunları da 
telafi etme imkanımız var. Burada önemli 
olan Türkiye’nin menfaatleridir, Türkiye’yi 
aydınlık yarınlara taşıma azmiyle gayret 
gösteren insanlarımızın menfaatleridir. 

Aziz vatandaşlarım… 

Yaşadığımız olumsuzlukların gündelik 
hayatınıza getirdiği külfetleri en aza indir-
mek için hükümet olarak bundan sonra da 
tedbirler almaya devam edeceğiz. Dünyayı 
sarsan bu büyük krizin ülkemizi etkileme-
diğini elbette söyleyemeyiz. Ancak dünya 
ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin 
bu zor dönemi en az hasarla atlatan ülkeler 
arasında olduğu da bir gerçektir. Bizim ba-
şından beri söylediğimiz bu husus, şimdi 
dünyanın önde gelen ekonomistleri ve kre-
di değerlendirme kuruluşlarının yetkilileri 
tarafından da ifade ediliyor. 

Ekonomik göstergeler, bu sıkıntılı dö-
nemin etkilerinin yavaş yavaş azalmaya 
başladığını ortaya koyuyor, bu son derece 
sevindirici bir gelişmedir. Mesela kapasite 
kullanım oranlarında son gelen veriler bir 
ay önceye göre 3.6’lık bir artış yaşandığını 
ortaya koyuyor. Mart ayı işsizlik rakamları 
yüzde 15.8 olarak açıklandı ve orada da 
bir önceki aya göre az da olsa bir düşüş 
kaydettiğimiz görülüyor. Şubat ayından 
Mart ayına işgücü arzı yaklaşık 342 bin 
kişi artmış, buna rağmen işsiz sayımız 25 
bin kişi azalmış, bu son derece sevindirici 
bir gelişmedir. Umudumuz önümüzdeki 
dönemde bu eğilimin sürmesi, hatta bu 
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iyimser tablonun daha da güzel seviyelere 
yükselmesidir. Biz bu olumlu seyri koru-
mak için çok yönlü olarak gerekli düzen-
lemeleri yapıyoruz, vatandaşlarımızın her 
türlü mağduriyetlerine çözüm getirmeye 
gayret ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi çok sayıda vatandaşımız 
kredi kartlarıyla ilgili çeşitli sıkıntılar ya-
şıyorlardı. Bu sıkıntıları gidermek için hü-
kümet olarak çok köklü bir düzenleme ya-
pıyoruz. Hazine Müsteşarlığımız, Merkez 
Bankamız, BDDK ve Bankalar Birliği’nin 
ortak çalışmasıyla, 874 bin 657 kredi kartı 
borçlusu vatandaşımızı rahatlatacak çok 
önemli bir fırsat sunuyoruz. Kredi kartı 
ödemelerinde sıkıntı yaşayan vatandaş-
larımızın bu fırsatı en iyi şekilde değer-
lendireceklerine inanıyorum, inşallah bu 
sıkıntılar bu yeni düzenlemeyle gideri-
lecektir. Ekonomik durgunluğa bir çare 
olarak bildiğiniz gibi ÖTV ve KDV’yi 3 ay 
süreyle indirmiştik. Piyasalardaki canlan-
mayı teşvik amacıyla otomobil, beyaz eşya, 
bilgisayar ve mobilyada farklı oranlarda 
indirimler yaparak bu süreyi 30 Eylül 
2009 tarihine kadar bir kez daha uzattık. 
Bütün bu tedbirlerin amacına ulaşacağını, 
ekonomik canlanmanın kısa zamanda her 
alanda etkisini hissettirmeye başlayacağını 
tahmin ediyoruz. Burada hepimize düşen 
görev Türkiye’nin istikrarını korumak, fe-
laket senaryolarına itibar etmeden bütün 
enerjimizle yola devam etmektir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye sadece ekonomide değil, her alan-
da değişim hedeflerini kovalamaya karar-

lılıkla devam ediyor. Bu hedeflerimizin en 
önemli olanlarından biri Avrupa Birliği 
tam üyeliğidir. Müzakerelere başlama tari-
hi aldığımız 2004 yılında ve müzakerelere 
başladığımız 2005 yılında bu konuda ne 
kadar arzulu ve istekli isek bugün de aynı 
duygular içerisindeyiz. Hükümet olarak 
müzakereleri ilk günden bugüne kararlı-
lıkla yürütmenin gayreti içinde olduk. Av-
rupa Birliği üyeliği, bugün de milletimizin 
büyük bir kısmının benimsediği, önemse-
diği, değer verdiği bir hedeftir. Bu duygu 
birliğinden aldığımız güçle geçen 4 yıllık 
zaman zarfında ülkemizde çok önemli 
reformlar gerçekleştirdik, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği yolunu kısaltacak 
mesafeler aldık. 

Bu süreç boyunca insanlarımızın bu hede-
fe yoğunlaşması ve Avrupa Birliği üyeliği 
konusundaki toplumsal mutabakatın güç-
lü kalması için çaba gösterdik. Ülkemizin 
zorluklar ve sıkıntılar yaşadığı dönemler-
de bile bu konuyu gündemimizden eksik 
etmedik. Ancak üzülerek ifade ediyorum 
ki, aynı özeni, aynı hassasiyeti Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerden göremediğimiz 
zamanlar oldu. Bazı Avrupalı liderlerin ve 
siyasetçilerin Türkiye’ye karşı ortaya koy-
dukları bazı davranış ve söylemler zaman 
zaman hem milletimizi yaraladı, hem de 
şevkimizi kırdı. 

Son olarak Avrupa Parlamentosu seçimle-
rinde bu olumsuz tavra bir kere daha şahit 
olduk. Bazı Avrupalı siyasilerin iç politika 
hesaplarıyla Türkiye’nin AB üyeliği konu-
sunu istismar etmesi bizi üzüyor, ülkeleri-
miz arasındaki ilişkilere de maalesef zarar 
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veriyor. Biz inanıyoruz ki, Türkiye’nin 
AB üyeliği, farklı inanç ve kültürlerdeki 
toplumların birbirine yakınlaşması ve 
dünya barışı için bulunmaz bir imkandır. 
Birliği tek boyutlu, tek kimlikli, tek kültür-
lü olmaktan çıkaracak, medeniyetleri AB 
çatısı altında buluşturacak çok değerli bir 
fırsattır. Bu çerçevede Türkiye’nin büyük 
bir heyecan ve samimiyetle sahiplendiği 
AB üyeliği sürecinin her türlü istismardan, 
küçük menfaatler elde etmeye yönelik her 
türlü popülist hesaptan korunması gerekir. 
Bu hedef sadece Türkiye’nin değil, Avrupa 
Birliği’nin de hedefidir, böyle görülmeli, 
üyelik müzakerelerine bu hassasiyetle yak-
laşılmalıdır. 

Türk tarafı olarak, bütün bu yadırgadığı-
mız tutum ve davranışlara rağmen, mü-
zakere sürecinin gereklerini behemehal 
yerine getiriyoruz, getirmeye de devam 
edeceğiz. Avrupa Birliği’nin, insan hakla-
rı, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi 
ortak değerler etrafında şekillenen bir me-
deniyet zemini olduğuna inanmaya devam 
ediyoruz. Burada önemli olan insanlığın 
geleceği için yegane umut olarak gördü-
ğümüz bu medeniyet değerlerini canlı 
tutmaktır. Bunu başarma gayreti içindeyiz; 
bizi üzen bu yanlışların da zaman içinde 
ortadan kalkacağına inanmak istiyoruz. 
Ancak bu iyi niyetli yaklaşımı, bu samimi 
çabayı Avrupalı dostlarımızdan da bek-
liyoruz. Bu sürecin başında bize verilen 
sözlerin tutulmasını beklemek bizim hak-
kımız. Bizim bu müzakerelerin sonucunda 
beklentimiz “tam üyelik”tir, “katılım”dır, 
Nitekim Türkiye’nin AB ile üyelik süreci-
nin hedefinde tam üyelik olduğu bütün 

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oybirli-
ğiyle kabul edilmiştir. Müzakere sürecinin 
herhangi bir safhasında bu hedefler dı-
şında bir hedefin ortaya konmasını kabul 
edemeyiz. Müzakereler devam ederken 
Türkiye’nin statüsünün sürekli tartışma 
konusu yapılmasını, üyelik statüsünün 
değiştirilmek istenmesini ahde vefa ile 
bağdaştıramıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye Avrupa Birliği üyeliğini samimi-
yetle istiyor. Bunun gereği olan çalışmaları 
büyük bir istek ve heyecanla gerçekleş-
tiriyor. Bizim amacımız her şeyden önce 
Türkiye’nin her alanda çıtasını yükseklere 
taşımak, toplumumuza her alanda en 
yüksek standartları kazandırmaktır. Biz 
AB yolunda attığımız bütün iyileştirme 
adımlarını öncelikle kendi ülkemiz, kendi 
insanlarımız için atıyoruz. Müzakerelerin 
öncesinden başlamak üzere belirlediğimiz 
takvim üzerinde kararlılıkla ilerliyoruz. 
Bu süreçte zaman zaman küçük aksak-
lıklar ya da gecikmeler olabilir, ama asla 
ilerleme irademizi kaybetmiyoruz. Ülke 
olarak ortaya koyduğumuz bu tartışılmaz 
iradenin Avrupa Birliği tarafından iyi de-
ğerlendirilmesi, Türkiye’nin hissiyatının 
iyi anlaşılması gerekir. Biz istisnai olarak 
gördüğümüz olumsuz tavırları bir yana 
bırakarak sürecin gereklerini aynı kararlı-
lıkla yerine getirmek için bundan sonra da 
büyük gayret göstereceğiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin takvimine bakmak bile 
bu konuda ne kadar samimi bir gayret için-
de olduğumuzu anlamaya yetecektir. Aynı 
Avrupa Birliği’nin de aynı samimiyet çiz-
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gisinde birleşmesi zaruret halini almıştır, 
bunu da altını çizerek sizlerin huzurunda 
ifade etmek istiyorum. 

Aziz vatandaşlarım… 

Bu hassasiyetimizi Avrupalı dostlarımıza 
her vesileyle ifade ediyor, milletimizin 
beklentilerine dikkatlerini çekiyoruz. Bil-
diğiniz gibi 22 Haziran’da AB üyesi ve aday 
ülkelerin büyükelçilerine Ankara’da bir 
yemek verdik. Kendilerine Türkiye’nin AB 
üyeliği konusundaki ciddiyetini anlatarak, 
müzakere sürecindeki samimi gayretle-
rimizi ve kendilerinden beklentilerimizi 
detaylarıyla ifade ettik. Hemen ardından 
Brüksel’de katıldığımız Crans Montana 
Forumu’nda da, burada yaptığımız baş 
başa görüşmelerde de bu görüşlerimizi 
muhataplarımıza bir kere daha etraflıca 
anlatma imkanı bulduk. Bu ziyaretimiz 
sırasında görüştüğümüz AB Komisyon 
Başkanı Sayın Barosso ile AB’nin Genişle-
meden Sorumlu Komiseri Sayın Olli Rehn 
başta olmak üzere birçok Avrupalı lidere 
de kararlılığımızı ve beklentilerimizi ifade 
ettik. İnanıyorum ki bu yakın temaslar 
neticesinde bu ilişkinin her iki taraf için 
de son derece faydalı bir ilişki olduğu çok 
daha iyi kavranabilecektir. 

Türkiye’nin yönü bellidir, rotası bellidir, 
güzergâhı bellidir. AB üyeliği bu yolda bir 
araçtır, asıl amaç Türkiye’yi muasır me-
deniyet seviyesinin ötelerine taşımaktır. 
İnsanlarımızı uzun yıllardır yaşadıkları 
sıkıntılardan kurtarmak, refaha kavuştur-
maktır. Demokrasimizin çıtasını tartışıl-
maz bir seviyeye çıkarmak, adaleti insan 

hakları ve özgürlüklerinin güvencesi hali-
ne getirmektir. Türkiye’yi rejim tartışma-
larının, krizlerin, antidemokratik alışkan-
lıkların çok ötesine taşımak, bu milletin 
üstündeki ağırlıkları kaldırmaktır. Çocuk-
larımıza gurur duyacakları, umut bağlaya-
cakları, başlarını dik tutacakları bir Türki-
ye bırakmaktır. Ülkemizi dünyada itibarlı, 
her zeminde ağırlığı olan, barışa ve insan-
lığa en üst seviyede katkıda bulunan lider 
bir ülke konumuna taşımaktır. Her alanda 
geleceğin dünyasına hazırlanan dinamik 
bir ülke konumuna getirmektir. 

Biz bunları ülkemiz için, milletimiz için 
istiyoruz. İnanıyorum ki global krizin et-
kilerini en kısa zamanda bütünüyle üstü-
müzden atarak gelişme hızımızı yeniden 
arttıracağız. Meselelerimizi demokrasi 
içinde çözerek ilerleyecek, başlattığımız 
büyük değişim atılımını tamama erdirece-
ğiz. Bu mücadelemiz insanlarımız rahata 
erinceye, bütün yüzler gülünceye, bütün 
gönüller şenleninceye kadar sürecek. Tür-
kiye mutlaka özlemini çektiği mutlu ve 
müreffeh günlere kavuşacak. Bu umut ve 
heyecanla sözlerime son veriyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli emniyet müdürleri, değerli arka-
daşlar… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, yeni görevleriniz dolayısıyla 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 

Devletimize, aziz milletimize ve şehirleri-
mize karşı büyük bir sorumluluk yüklen-
diniz. İnanıyorum ki, her biriniz bu büyük 
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getire-
cek, şehirlerimizin emniyeti, huzuru, asa-
yişi ve bunların yanında her açıdan ilerle-
mesi için önemli hizmetler yapacaksınız. 
Halkımızın huzuru, mal ve can emniyeti, 
halkımızın refah seviyesinin, yaşam kali-
tesinin artması için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayacağınıza, her türlü gayreti gös-
tereceğinize bütün kalbimle inanıyorum. 
Devlet-millet kaynaşmasının daha ileri 
seviyelere taşınması noktasında da size 
büyük mesuliyet düştüğü inancındayım. 

Son 6.5 yılda, devlet ile milletin kaynaş-
ması, kucaklaşması, aradaki mesafelerin 
kapatılması için çok önemli adımlar attık. 
Demokratikleşme ve insan hakları alan-
larında gerçekleştirdiğimiz reformlar, gü-
venlik güçlerimizin de özverili gayretleri 

sayesinde kağıt üzerinde kalmadı, uygula-
maya geçti ve başarılı neticeler alındı. Bu 
başarıda, şehirlerimizdeki mülki amirle-
rimizin büyük katkısı oldu. Valilerimizi, 
kaymakamlarımızı, emniyet müdürlerimi-
zi, şehirlerimizdeki tüm memurlarımızı, 
devletin somurtkan bir temsilcisi olarak 
değil; devletin tebessüm eden, şefkatle 
yaklaşan yüzü olarak görmek istiyoruz de-
dik ve bunu da başardık. Vatandaşlarımız 
ile devlet kurumları arasında tesis ettiği-
miz güven zemini, kurumlarımız arasında-
ki koordinasyonla daha da güçlendi. 

Tüm güvenlik birimlerimiz, polisimiz, 
askerimiz, jandarmamız, istihbarat birim-
lerimiz tam bir uyum ve koordinasyon 
içinde çalışıyor, içerden ve dışarıdan ge-
lebilecek tehditler karşısında çok başarılı 
bir performans sergiliyor. Özellikle polis 
teşkilatımız, suçluların yakalanması ka-
dar, suçun önlenmesi noktasında da üstün 
başarı sergilediler. Birçok şehrimizde terör 
eylemleri daha gerçekleşmeden önlendi, 
çete ve mafyavari örgütlenmelerle mü-
cadele edildi, suç şebekeleri kararlı bir 
şekilde çökertildi. Yine bunların yanında, 

Yeni Emniyet Müdürlerini 
Kabul

Ankara | 7 Temmuz 2009
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çocuklarımızın, gençlerimizin her türlü 
tehlikeye karşı korunması ve bilinçlendi-
rilmesi için polisimizin gayretleri oldu. 
Polisimiz, diğer güvenlik birimlerimizle 
birlikte, bir yandan teröre ve diğer suçlara 
karşı amansız bir mücadele verirken, bir 
yandan da demokratik hakları muhafaza 
etti. Bu vesileyle bütün güvenlik güçleri-
mize ülkem ve milletim adına bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. 

Güvenlik güçlerimizin zaman zaman hak-
sız yere eleştirildiğine; zaman zaman kimi 
siyasetçiler tarafından istismar konusu 
yapıldığına maalesef şahit oluyoruz. Suçla 
mücadele noktasında güvenlik güçlerimi-
zin şevkini kırmaya yönelik bu tür tutum-
ların karşısında durmaya, güvenlikle ilgili 
kurumlarımız üzerinden siyaset yapmaya 
gayret edenlere karşı kararlı bir tutum ser-
gilemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Demokrasi, kalkınma ve emniyet gibi 
kavramlar birbirini besleyen, birbirinden 
beslenen, birbirinden güç alan kavramlar-
dır. Demokrasiyi güçlendirdiğimiz, hukuk 
zeminini muhafaza ettiğimiz, ekonomik 
kalkınmayı gerçekleştirdiğimiz ölçüde, gü-
venlik sorunlarımızın da asgariye ineceği 
artık tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle, 
ülkemizin istikrarı, huzuru, ekonomik ve 
sosyal kalkınması için emniyet çalışma-
larını temel hizmet alanı olarak gördük, 
görüyoruz. Hangi gerekçeye dayanırsa da-
yansın, işkenceyi bir insanlık suçu olarak 
görüyor, ‘sıfır tolerans’ tanıyoruz. Hiçbir 
insanımıza yönelik haksızlığı, eşitsizliği, 

kötü muameleyi asla mazur ve makul gör-
müyoruz. 

Bizim anlayışımıza göre, kendi vatandaşı-
na, kendi insanına kötü muameleyi, işken-
ceyi, şiddeti reva gören bir devlet, modern 
bir devlet olamaz, gelişmiş bir devlet ola-
maz. Bunun için, her konuşmamda, “insa-
nı yaşat ki devlet yaşasın”, “insanı yücelt ki 
devlet yücelsin” diyorum. Son yıllarda Tür-
kiye birçok alanda olduğu gibi, demokratik 
standartların yükseltilmesi, insan hakla-
rının güvence altına alınması noktasında 
başarılı bir sınav vermiş, bu konuda sınıf 
atlamıştır. Bu tarihi adımları daha ileri 
noktalara taşımak, siz emniyet müdürleri-
mizin sayesinde olacaktır. Bu konuda polis 
teşkilatımızı sizlerin şahsında özellikle 
tebrik ediyorum. Bugüne kadar edindiği-
niz bilgi ve tecrübenin, yüreklerinizdeki 
millet sevgisinin, hizmet aşkının yeni 
görevlerinizde sizi başarıya götüreceğine 
inanıyorum. Bir kez daha yeni görevlerini-
zin hayırlı olmasını diliyorum. Görev yapa-
cağınız tüm şehirlerdeki vatandaşlarımıza 
en kalbi selamlarımı iletmenizi rica ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın devlet ve hükümet başkanları, sayın 
bakanlar, değerli katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor, ülkemize ve baş-
kentimiz Ankara’ya hoş geldiniz diyorum. 
Sizleri ve heyet üyelerinizi, “NABUCCO 
Hükümetlerarası Anlaşması’nın İmza 
Töreni ve Zirve Toplantısı” vesilesiyle 

Ankara’da ağırlamaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bugün tarihi bir anı hep birlikte yaşıyo-
ruz… NABUCCO projesi bundan 7 yıl 
önce, 2002 yılında Avusturya’nın OMV ve 
Türkiye’nin BOTAŞ şirketlerinin işbirli-
ğiyle başlatıldı. Daha sonra Macaristan’ın 

NABUCCO Hükümetlerarası 
Anlaşması Imza Töreni ve Zirve 

Toplantısı

Ankara | 13 Temmuz 2009
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M O L ,  R o m a n y a ’ n ı n  T r a n s g a z  v e 
Bulgaristan’ın Bulgargaz şirketlerinin ka-
tılımlarıyla proje yeni bir ivme ve heyecan 
kazandı. Son olarak da 2007 yılında Alman 
şirketi RWE projeye iştirak etti. Bugün gel-
diğimiz noktada, işte bu tarihi anı simge-
leyen törenle, projede çok ciddi bir aşama 
kaydediliyor. Hep birlikte imzalarını ataca-
ğımız anlaşmayla birlikte NABUCCO proje-
sini fiiliyata geçiriyor ve Proje’nin hukuki 
altyapısını oluşturuyoruz. Ülkelerimiz 
için, dostluk ve barış için, gelecek nesille-
rin refahı için bugün burada çok önemli 
bir adım atıyoruz. Proje tamamlanıp gaz 
sevkiyatı başladığında, inanıyorum ki tüm 
bu coğrafya her açıdan farklı bir konuma 
yükselmiş olacaktır. Bu tarihi ana sizlerle 
birlikte şahit olmaktan, bu tarihi imza töre-
nine ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük 
gurur ve bahtiyarlık duyduğumu ifade edi-
yor, anlaşmanın ülkelerimiz, halklarımız 
için hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcı-
lar…

Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Havzası 
olmak üzere, dünyanın ispatlanmış do-
ğalgaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisinin 
bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Ülke-
miz, kaynak ülkeler ile tüketici pazarları 
arasında tabii bir köprü, bir geçiş noktası 
konumunda bulunuyor. Son dönemde, 
Orta Doğu ve Hazar enerji kaynaklarının 
dünya pazarlarına ulaştırılması noktasın-
da büyük projeleri tamamladık. Kerkük-
Yumurtalık ile Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol 
boru hatlarını uygulamaya koyduk. Rus 
doğalgazını taşıyan Batı Hattı, İran-Türki-

ye, Mavi Akım, Bakü-Tif lis-Erzurum do-
ğalgaz boru hatları ile Türkiye-Yunanistan 
Doğalgaz Enterkonnektörü projeleri de 
yine Türkiye’nin önemini sadece bölgesel 
bazda değil, küresel ölçekte de teyit eden 
projeler oldu. Samsun-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na yönelik çalışmalarımız da devam 
ediyor. Türkmen doğalgazının Türkiye’ye 
nakli ve Irak doğalgazının Kerkük-Yumur-
talık Hattı’na paralel bir boru hattı vasıta-
sıyla ülkemize sevki, devam eden diğer iki 
önemli projemiz. 

Tamamladığımız ve devam etmekte olan 
tüm bu projeler, enerji güvenliği noktasın-
da Türkiye’yi önemli bir konuma yükselti-
yor. Doğalgazda Avrupa’nın dördüncü ana 
arteri olmak esas hedeflerimiz arasındadır. 
Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Enterkon-
nektörü ile atılan ilk somut adımın ardın-
dan, NABUCCO projesinin hayata geçme-
siyle inanıyorum ki bu hedefimiz işlerlik 
kazanacaktır. Projeyle birlikte, ülkemiz 
doğalgaz altyapısı Avrupa’nınkiyle birleşe-
cek ve muhtemel kriz dönemlerinde karşı-
lıklı dayanışma mümkün olacaktır. Proje 
ayrıca, Avrupa Birliği ile enerji alanındaki 
ilişkilerimizin gelişmesine ve derinleşme-
sine de zemin hazırlayacaktır. Türkiye, 
şu an itibariyle, Avrupa Birliği’nin enerji 
politikasında önemli bir ortaktır. Katılım 
müzakereleri sürecinde, enerji piyasasını 
Avrupa Birliği’nin iç pazar kuralları ile 
uyumlu hale getirmek konusunda büyük 
mesafe kat ettiğimizi de hatırlatmak is-
terim. Esasen, sadece enerji noktasından 
bakıldığında bile, Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği’nin üyesi olması gerektiği net bir 
şekilde ortaya çıkacaktır. 
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Değerli dostlar…

Hepinizin bildiği gibi, bugün bu Anlaşmayı 
imzalamakla işimiz bitmiyor, tam tersi-
ne, işimiz daha yeni başlıyor. Önümüzde, 
gerek taraf devletler, gerek NABUCCO 
Uluslararası Şirketi tarafından ciddi çalış-
maların yapılmasını gerektirecek bir süreç 
bulunuyor. Türkiye’nin bu sürece ilişkin 
sorumluluklarının bilincinde olduğunu 
vurgulamak isterim. Ben NABUCCO pro-
jesinin hayata geçirilmesinin, diğer proje-
lere de hız kazandıracağına inanıyorum. 
Bu çerçevede, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Irak ve Mısır başta olmak üzere, Hazar ve 
Orta Doğu bölgelerinde bulunan kayda 
değer doğalgaz üreticisi ülkelerin, Avrupa 
enerji güvenliği denklemine katılmaları 
samimi temennimizdir. 

Şartlar elverdiğinde, İran gazının da NA-
BUCCO Boru Hattı üzerinden Avrupa’ya 
ihraç edilmesini arzu ediyoruz. Aynı şekil-
de Rus gazının da bir gün NABUCCO vası-
tasıyla Avrupa piyasalarına sunulmasının 
mümkün olacağına inanıyoruz. Esasen 
Katar’ın da, ülkemizde tesis edilecek bir sı-
vılaştırılmış doğalgaz terminali vasıtasıyla 
NABUCCO projesinde ciddi bir rol üstlene-
bilmesi mümkündür. Böylelikle, isimlerini 
zikrettiğim bu ülkeler, NABUCCO boru 
hattı vasıtasıyla Türkiye üzerinden Avrupa 
ile organik bir bağ da tesis etmiş olacaklar-
dır. O nedenle NABUCCO projesini sadece 
birkaç ülkenin katılımı ile gerçekleşecek 
bir enerji projesi olarak görmemek gerekir. 

Şu noktaya da dikkatinizi çekiyorum: Sa-
dece şehirlerimizi ve insanlarımızı aydın-

latacak, ısıtacak, bizlere enerji verecek bir 
projeden söz etmiyoruz. Ülkelerimiz ara-
sında var olan dostluk ve işbirliği, bu proje 
ile daha da sağlam bir yapıya kavuşacak, 
güçlenecek ve derinleşecektir. Bu proje, 
sadece ülkelerimizi birbirine yakınlaştır-
makla, sadece ülkelerimizin refahına katkı 
sağlamakla kalmayacak, tüm bölgenin 
refah, huzur ve istikrara kavuşmasına da 
sağlam bir zemin hazırlayacaktır. 

Sevgili dostlar… 

Bazı çevreler NABUCCO projesini bir 
rüya olarak adlandırmaya devam ediyor-
lar. Ancak unutmayalım ki, zamanında 
Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi de rüya olarak 
yorumlanmıştı. Oysa bugün bu boru hattı 
başarıyla işlemekle kalmıyor, hattın kapa-
sitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 
da başlatılmış bulunuyor. İnanıyorum ki, 
NABUCCO projesi de bu olumsuz yorumla-
rı boşa çıkaracak ve bir başarı hikayesi ola-
rak ülkelerimizin hizmetine planlandığı 
zamanda sunulacaktır. Ben bugün burada, 
ülkem ve milletim adına çok büyük bir gu-
ruru ve mutluluğu yaşıyorum. Eminim siz 
değerli misafirlerimiz de kendi ülkeleriniz, 
halklarınız ve ortak coğrafyamız adına bu 
heyecanı benimle paylaşıyorsunuz. 

Bir kez daha sizleri Türkiye’de, Başkent 
Ankara’da ağırlamaktan duyduğum mem-
nuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu tarihi 
buluşmayı sağlayan, bu tarihi dönüm nok-
tasına şahitlik eden herkese şükranlarımı 
sunuyorum. NABUCCO Hükümetlerarası 
Anlaşması’nın neticelendirilmesine imkan 
tanıyan NABUCCO taraf devletlerine, tek-
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nik görüşmelerde yer alan heyetlere, NA-
BUCCO Uluslararası Şirketi’ne ve konsorsi-
yum üyelerine, projeye siyasi destek veren 
Avrupa Birliği ile ABD’ye, ayrıca projeye 
finansman vaadinde bulunmuş olan Av-
rupa Yatırım Bankası ile Avrupa Yeniden 
İmar ve Kalkınma Bankası’na bu vesileyle 
teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor, kürsüyü Gürcistan Cumhur-
başkanı Sayın Saakashvili’ye bırakıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Televizyon ekranları aracılığıyla sizlerle 
beraber olmaktan, Türkiye’nin büyüme 
ve kalkınma yolundaki seyrine dair geliş-
meleri sizlerle paylaşmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ederek sözlerime baş-
lıyorum. Yaz mevsiminin bütün güzellikle-
rini alabildiğine yaşadığımız şu günlerde 
Türkiye’nin mutlu ve müreffeh geleceği 
adına birbiri ardına adımlar atmaya de-
vam ediyoruz. Bu ayki buluşmamızda ül-
kemizin yarınlarına damgasını vuracağına 
inandığımız dev projelerden ikisine özel 
olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bunlardan ilki enerji alanında önem-
li bir uluslararası ve hatta kıtalararası 
proje olan NABUCCO projesi… 2002 
yılında BOTAŞ ile Avusturya’nın OMV 
şirketlerinin işbirliğiyle başlatılan bu dev 
projeye, daha sonra Macaristan’ın MOL, 
Romanya’nın Transgaz ve Bulgaristan’ın 
Bulgargaz şirketleri de katıldı. 2007 yılın-
da Alman şirketi RWE’nin de katılımıyla 
NABUCCO’nun kapsamı daha da genişledi. 
Nihayet bu ay içinde ilgili ülkelerle birlikte 
bu önemli projenin startını resmen ver-

me mutluluğunu da yaşadık. 13 Temmuz 
günü Avusturya, Bulgaristan, Macaristan 
ve Romanya başbakanlarıyla birlikte, AB 
Komisyonu Başkanı Sayın Barosso’nun 
da katılımıyla ilk resmî anlaşmayı hayır-
lısıyla imzaladık. Bunu sadece Türkiye 
ve diğer ortak ülkeler için değil, Asya’dan 
Avrupa’ya uzanan çok geniş bir coğrafya-
da yeni bir dostluk ve işbirliği döneminin 
başlangıcı olarak görüyoruz. Bu imzalarla 
Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde de 
yeni bir sayfa açılmıştır. İnşallah daha son-
raki aşamalarda Ortadoğu coğrafyası da 
bu projenin bir parçası haline gelecektir, 
umudumuz, beklentimiz bu yöndedir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bildiğiniz gibi Türkiye, kıtaların buluş-
tuğu çok müstesna bir coğrafi konuma 
sahiptir. Bir yandan Orta Doğu ve Hazar 
Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlan-
mış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık üçte 
ikisinin bulunduğu bir bölgenin en stra-
tejik noktasındayız. Diğer yandan Avrupa 
ülkelerinin tamamının doğuya açılan kapı-
sı konumundayız. NABUCCO projesi, işte 
Türkiye’nin bu benzersiz konumunu de-
ğerlendirerek, ülkemizi bölgenin ve dün-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Temmuz 2009
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yanın enerji haritasında bir merkezi üs, bir 
enerji koridoru haline getirecek olan bir 
dizi projenin en önemli ayaklarından biri-
dir. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri 
Türkiye’yi dünyanın önemli enerji kori-
dorlarından biri haline getireceğimizi söy-
ledik, söylüyoruz. Bu hayalimizi gerçeğe 
dönüştürmek için büyük gayret gösterdik. 
Bu gayretlerimiz neticesinde bugün Orta-
doğu ve Hazar enerji kaynaklarının dünya 
pazarlarına ulaştırılması noktasında çok 
önemli projeler hayal olmaktan çıkmıştır. 

Bildiğiniz gibi kısa bir zaman içinde 
Kerkük-Yumurtalık’ın yanı sıra, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı da işletme-
ye açtık. Rus doğalgazını taşıyan Batı Hattı, 
İran-Türkiye, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Er-
zurum Doğalgaz Boru Hatları ile Türkiye-
Yunanistan Doğalgaz Enterkonnektörü 
projeleri de bu dönemde gerçeğe dönüştü. 
Diğer yandan Samsun-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na yönelik çalışmalar bütün hızıy-
la sürdürülüyor. Türkmen doğalgazının 
Türkiye’ye naklini ve Irak doğalgazının 
Kerkük-Yumurtalık Hattı’na paralel bir 
boru hattı vasıtasıyla ülkemize sevkini sağ-
layacak diğer önemli projelerde de önemli 
ilerlemeler sağlamış durumdayız. 

Atılan bu adımlar ülkemizi doğalgazda 
Avrupa’nın dördüncü ana arteri konumu-
na getirecektir. Türkiye-Yunanistan Doğal-
gaz Enterkonnektörü ile başlayan, NABUC-
CO projesinin hayata geçmesiyle devam 
eden bu sürecin sonunda bu hedefimize 
ulaşmış olacağız. Ülkelerin sürekli artan 
enerji ihtiyacı dikkate alındığında, enerji 
transferine büyük rahatlık getirecek bu 

projelerin sadece bölgemiz için değil, dün-
ya için de ne kadar hayati projeler olduğu 
rahatlıkla anlaşılabilir. Bu tablonun bizim 
için bir başka anlamı da, ülkemiz doğalgaz 
altyapısının Avrupa’nınkiyle birleşecek ol-
masıdır. Bu sayede Avrupa Birliği ile enerji 
alanındaki ilişkilerimiz bir başka boyut ka-
zanacak; Türkiye Avrupa Birliği’nin enerji 
politikasında önemli bir ortak haline gele-
cektir. İnanıyorum ki Türkiye’nin AB’nin 
doğal bir parçası olduğu, olması gerektiği 
gerçeği bu gelişmelerle birlikte çok daha 
iyi anlaşılabilecektir. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Bu ilk resmi anlaşmayı bir başlangıç ola-
rak kabul ediyoruz. Önümüzdeki süreçte 
hem ilgili hükümetlerin, hem de projenin 
bir parçası olan şirketlerin daha pek çok 
adım atması gerekiyor. Türkiye olarak bu 
projenin hem ülkemize, hem de bölgemize 
getireceği kazanımların farkındayız, so-
rumluluklarımızın gereğini de bihakkın 
yerine getirmekte kararlıyız. Bu projenin 
getireceği yeni imkanlar, diğer bölgesel 
projelere de hız kazandıracak, ilham ve-
recektir. Bu çerçevede, Azerbaycan, Türk-
menistan, Irak ve Mısır başta olmak üzere, 
Hazar ve Orta Doğu bölgelerinde bulunan 
kayda değer doğalgaz üreticisi ülkelerin 
de zaman içinde bu bölgesel projenin bir 
parçası olacaklarına inanıyoruz. 

Projenin ileri saf halarında İran ve Rus 
doğalgazının NABUCCO Boru Hattı üzerin-
den Avrupa’ya ihracını temin etmek için 
de uygun şartlar oluşturmaya çalışacağız. 
Yine dünyanın en büyük doğalgaz üreti-
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cilerinden olan Katar’ın, ülkemizde tesis 
edilecek bir sıvılaştırılmış doğalgaz termi-
nali vasıtasıyla, NABUCCO projesinin bir 
parçası haline gelmesini de imkan dahilin-
de görüyoruz. Bu sayede bütün bu ülkeler, 
NABUCCO Boru Hattı vasıtasıyla Türkiye 
üzerinden Avrupa ile organik bir bağ 
kurmuş olacaklar. Biliyoruz ki bugünün 
dünyasında ticari ilişkiler sadece devletleri 
değil, toplumları da birbirine yaklaştırı-
yor. Bu anlamda NABUCCO’yu sadece bir 
enerji projesi olarak değil, farklı devlet ve 
toplum yapılarını buluşturacak, kaynaştı-
racak bir barış projesi olarak da görüyoruz. 
Ülkelerin ortak menfaatlerinin güçlendire-
ceği bu ticari ittifak, aynı zamanda birlikte 
yaşamanın, birlikte gelişmenin, birlikte 
kazanmanın kapılarını açacaktır. Bu umut 
ve heyecanla bu dev projenin ülkemize, 
bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını te-
menni ediyorum, emeği geçen herkese de 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Yine Temmuz ayı içinde ulaştırma ala-
nındaki dev projelerimizden biri olan 
Konya-Ankara Hattı’nın ilk ray kaynağını 
törenle gerçekleştirdik. Bu sembolik tö-
reni, altyapı çalışmaları tamamlanan bu 
hattın en kısa zamanda sizlerin hizmeti-
ne sunulacağının bir müjdesi olarak da 
kabul edebilirsiniz. Bu yılın Mart ayında 
hizmete açtığımız Ankara-Eskişehir Yük-
sek Hızlı Tren Hattı bunun en güzel örne-
ğidir, bugün bu güzergahta seyahat eden 
vatandaşlarımız büyük bir memnuniyetle 
bu imkanı kullanıyorlar. Hükümet olarak 
göreve geldiğimiz günden bu yana ısrarla 

üzerinde durduğumuz konulardan biri de 
biliyorsunuz ulaştırma konusudur. Geç-
mişe baktığımızda bütün büyük medeni-
yetlerin inşa ettikleri yollarla anıldığını, 
bu yolların adeta o medeniyetlerin sem-
bolü haline geldiğini görüyoruz. Bugün 
de durum değişmiş değildir; yollar sadece 
ülkeleri ve şehirleri değil, toplumları da 
birbirine bağlayan medeniyet köprüleri 
olmaya devam ediyor. 

Ulaştırma alanında imkanlarını geliştir-
miş, çeşitlendirmiş olan ülkelerin kalkın-
mayı yaygınlaştırmak, ticareti geliştirmek 
konusunda önemli mesafeler aldığını gö-
rüyoruz. Bununla birlikte kültürel temas-
lar, etkileşimler de en üst seviyeye çıkıyor 
ve standartlar yükseliyor. İşte bu gerçek-
ler doğrultusunda ulaştırma alanında 
yapılmamışları yapmayı artık kaçınılmaz 
bir gereklilik olarak gördük, Cumhuriyet 
tarihinin en önemli ulaştırma projeleri-
ni ardı ardına devreye soktuk. Yıllardır 
bitirilemeyen bazı önemli projeleri ta-
mamladık, Bolu Tüneli, Karadeniz Sahil 
Yolu buna örnektir. 1993’te başlanan, 10 
yılda bitirilemeyen Bolu Tüneli’ni 3 yılda 
tamamladık, 2007’de hizmete açtık. Yine 
yıllarca konuşulduğu halde hayata geçi-
rilemeyen MARMARAY gibi, hızlı tren 
hatları gibi birtakım projeleri başlattık 
ve gerçekleştirme yolunda adım adım 
ilerliyoruz. MARMARAY’la iki kıtayı de-
nizin altından birbirine bağladık. Böylece 
Asya ve Avrupa kıtaları kesintisiz biçimde 
demiryoluyla birbirine bağlanmış oluyor, 
inşallah bu büyük projeyi tamamladığı-
mızda adeta yeni bir devir açmış olacağız. 
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Değerli vatandaşlarım… 

Ülkemizi bir uçtan bir uca duble yollarla 
donatma hedefimiz doğrultusunda on-
larca projeyi yine hayata geçirdik, 10 bin 
kilometreye yakın duble yol yaptık, çok 
önemli mesafeler aldık. Bunların hepsi bir 
zamanlar hayaldi, bugünse bir gerçek… 
Yapımı, hazırlığı devam eden pek çok baş-
ka proje de peyderpey hayata geçiriliyor, 
geçirilecek. Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı 
işte bu törenle birlikte geri sayımı başlayan 
projelerden biri… Bu ülkenin kalkınma 
heyecanını bu projelerle birlikte izlemeye, 
yaşamaya devam edeceğiz. Ankara–Sivas 
Hızlı Tren Hattı da adım adım ilerliyor. An-
kara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın birinci 
etabını hizmete açtık, ikinci etabın, yani 
Eskişehir–İstanbul etabının çalışmaları 
da hızla devam ediyor. Yine Ankara–İzmir 
Hızlı Tren Hattı’yla ilgili çalışmalar bütün 
hızıyla sürdürülüyor. Demiryolları konu-
sunda bu ülkede kırk yıl boyunca çivi bile 
çakılmamıştı, en son demiryolu kırk yıl 
önce Van’a yapılmıştı, biz bu makûs talihi 
de değiştirdik. Tekirdağ–Muratlı hattı ile 
Tekirdağ’ı demiryoluna kavuşturduk. An-
kara–Sivas Hızlı Tren Hattı kapsamında da 
Yozgat’ı demiryoluna kavuşturuyoruz. 

Bugün tamamlanan ve çalışmaları devam 
eden bu hızlı tren hatlarıyla dünyanın bu 
imkandan yararlanan sayılı şehirleri ara-
sında bizim şehirlerimizin de adları yazıl-
mıştır. Bugün Yüksek Hızlı Tren sayesinde 
Eskişehir-Ankara arasındaki seyahat 1.5 
saate inmiş durumda… Proje hizmete açıl-
dığında Ankara-Konya arası da bir saat 15 
dakikaya inmiş olacak. Bunun insanlarımı-

za getireceği rahatlıkları, ticari hayatımıza, 
kültürel hayatımıza, turizme getireceği 
yeni imkanları düşünebiliyor musunuz? 
Şunu hep söylüyorum; biz artık şehirleri-
mizi sınır komşusu olmaktan çıkarmak, 
kapı komşusu haline getirmek istiyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizim bütün bu adımları atmamızın asıl 
sebebi Türkiye’nin gecikmiş ulaştırma 
atılımını hayata geçirmek, Türkiye’yi bu 
alanda daima çağdaş dünyanın gerisinde 
kalan değil, önüne geçen, örnek alınan 
ülke konumuna getirmektir. Türkiye’nin 
ulaştırma vizyonunu bugünün ihtiyaçları-
na uygun hale getirmektir. Bu sebeple ge-
cemizi gündüzümüze katarak, dört koldan 
bu projeleri hayata geçiriyoruz, bu yolda 
da kararlılıkla ilerlemeye devam edece-
ğiz. Başlattığımız projeleri asla bir köşede 
unutup çürümeye terk etmeyeceğiz, bitirip 
hizmete açma sorumluluğunu da bundan 
önce olduğu gibi yine üstleneceğiz. Bakınız 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun yapımı da 
hızla devam ediyor. Bu projeyle inşallah 
Pekin’den Londra’ya kadar uzanan İpek 
Demiryolu hayali gerçeğe dönüşecek. Bu 
da kıtaları birbirine bağlayan çok önemli 
bir medeniyet projesidir, barış projesidir 
ve bunun da merkezinde Türkiye var. 

Yine temelini attığımız Ankara-Sivas Hattı 
da Pan-Avrupa 4. Ulaşım Koridoru’nun de-
vamını teşkil ediyor. İstanbul-Edirne Hızlı 
Tren Hattı’nın uygulama projelerini de ha-
zırladık; bu projeyi de Avrupa Birliği fonla-
rından yararlanarak inşa edeceğiz. Ankara-
İzmir’in uygulama projelerini yaptık. İlk 
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fırsatta ihalesini yaparak yapım aşamasına 
geçeceğiz. Kararımız tıpkı duble yollarda 
olduğu gibi hızlı tren ağını bütün yurt 
sathına yaymaktır. Şu anda Konya-Mersin, 
Eskişehir-Antalya, Eskişehir-Bursa, Ban-
dırma-İzmir, Kayseri-Yozgat, Bandırma-
Bursa, Samsun-Fatsa Yüksek Hızlı Tren 
Hatları için uygulama projeleri üzerinde 
çalışılıyor. İnşallah bunlar bugünün hayal-
leri olarak kalmayıp yarının gerçekleri ha-
line dönüşecekler. Demiryoluyla yük taşı-
macılığında da büyük bir atılım içindeyiz; 
şu anda ayda ortalama 1000 trenle yurtdı-
şına yük taşıması yapıyoruz. İstanbul-Sela-
nik, İstanbul-Tahran, İstanbul-Budapeşte, 
Mersin-Halep arasındaki yolcu trenleri 
komşularımızla bizim aramızda adeta bir 
dostluk köprüsü kurmuş durumda. Suriye 
sınırında atıl hattaki mayınları temizledik, 
yolunu yeniledik, böylece Türkiye-Suriye 
arasında da aynı dostluk ve kardeşlik köp-
rüsü kurulmuş oldu. 

Değerli vatandaşlarım… 

Ulaştırma derken elbette sadece demiryol-
larından bahsetmiyoruz. Karayollarında, 
hava ve deniz ulaşımında, iletişim alanın-
da da Türkiye, tarihinin en büyük atılım-
larını gerçekleştiriyor. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi 15 bin kilometre bölünmüş 
yol hedefi koymuştuk, bunun 9 bin 500 ki-
lometresini bitirerek hizmete sunduk. Bu 
sayede yol güvenliği konusunda da önemli 
gelişmeler kaydettik; karayollarında ölüm-
lü kaza oranı bu yollar sayesinde yüzde 80 
oranında azaldı. Bu ülkede uçağa binmek 
lükstü, bunu da değiştirdik, artık herkes 
uçağa binebiliyor. Bugün hem uçak sayı-

sında, hem sefer sayısında, hem de yolcu 
sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Deniz 
yollarını yeniden ele aldık, deniz taşıma-
cılığını canlandırdık, Türkiye bu gelişme 
hızıyla bugün gemi ve yat üretiminde dün-
yanın lider ülkeleri arasına girmiş durum-
da… Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en 
önemli göstergelerinden birinin yollarının 
kalitesi, yol güvenliği ve konforu, ulaştır-
ma ağlarının çeşitliliği olduğunun bilin-
cindeyiz. Türkiye geçen altı buçuk yılda bu 
alanda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir, 
bu alandaki gayretlerimizi önümüzdeki 
dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu ay dış politika açısından yine yoğun ve 
önemli bir trafik içindeydik. 8 Temmuz’da 
gerçekleştirilen G-8 Zirvesi’ne katılmak 
üzere gittiğimiz İtalya’da çok önemli et-
kinliklere katıldık, çok yararlı temaslarda 
bulunduk. Zirve gündeminde yine küresel 
ekonomik krizle mücadele, dünya ticareti-
nin önündeki engellerin kaldırılması, gıda 
güvenliği ve güvencesinin sağlanabilmesi 
gibi önemli konular vardı. Bunun yanı sıra 
giderek daha ciddi bir mesele halini alan 
küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve 
uluslararası gündemi meşgul eden diğer 
önemli bölgesel meseleler de detaylarıyla 
ele alındı. Bu ziyaret sırasında AB üyesi 
ülke liderlerini bir araya getiren önemli 
bir toplantıya katılma imkanı da bulduk ve 
Türkiye-AB ilişkileri hakkındaki görüşleri-
mizi bir kere daha bütün açıklığıyla ifade 
ettik. Türkiye’nin AB üyeliğini samimi bi-
çimde destekleyen İtalya Başbakanı Sayın 
Berlusconi ile yaptığımız ikili görüşme 
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sırasında da hem Türkiye’nin müzakere 
sürecindeki gayretlerini, hem de yaşanan 
bazı sıkıntıları bir kere daha vurguladık. 
Bütün bu temasların, başta Türkiye’nin 
AB üyeliği süreci olmak üzere, gündemde 
yer alan her konuda, kayda değer sonuçlar 
üreteceği konusunda ümitliyiz. 

Bu vesileyle, AB müzakere sürecinde, 
zorluklara rağmen ilerlemenin devam 
ettiği ve vergilendirme başlığının da mü-
zakereye açıldığı bilgisini sizlere vermek 
istiyorum. Bu sürecin bazı zorlukları bera-
berinde getireceğini zaten öngörmüştük, 
şimdi bu bilinçle ve eksilmeyen bir sami-
miyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İnanıyorum ki, her geçen gün, AB ülkeleri 
nezdinde, bu gayretlerimiz daha iyi anlaşı-
lacak ve yolumuz kısalmaya başlayacaktır. 
Dünyada yaşanan son gelişmelerle birlikte, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin sadece Türkiye 
için değil, AB için de ne kadar değerli oldu-
ğu, daha da açık biçimde ortaya çıkmıştır. 
Bunun Avrupa kamuoyu tarafından da 
zaman içinde daha iyi fark edileceğine 
inanıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bundan önce olduğu gibi Temmuz ayı 
boyunca da önemli dünya liderlerini 
ülkemizde ağırlamaya devam ettik. 2 
Temmuz’da Suudi Arabistan Prensi Sayın 
Velid Bin Tallal ile 12 Temmuz’da da Du-
bai Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve 
Dubai Emiri Sayın Muhammed Bin Raşid 
El Maktum ile birer görüşme yaptık. Bu 
görüşmelerde, Türkiye’nin, Suudi Arabis-
tan ve Dubai ile ilişkilerine yeni açılımlar 

getirecek önemli konularda mutabakat 
sağladık. 13 Temmuz’daki NABUCCO 
Anlaşması’nı imzalamak üzere ülkemize 
gelen AB Komisyonu Başkanı başta olmak 
üzere bütün katılımcı ülke temsilcileri ile 
ayrı ayrı görüşme imkanı bulduk. 

Avusturya Şansölyesi Sayın Faymann, Bul-
garistan Başbakanı Sayın Stanishev, Gür-
cistan Cumhurbaşkanı Sayın Saakashvili, 
Irak Başbakanı Sayın Maliki, Macaristan 
Başbakanı Sayın Bajnai ve Romanya Baş-
bakanı Sayın Emil Boc ile çok yararlı te-
maslarda bulunduk. 14 Temmuz’da Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
ile Ankara’da bir araya geldik ve Kıbrıs’ta 
devam eden kapsamlı çözüm müzakereleri 
başta olmak üzere iki ülke ilişkileri konu-
sunda görüş alışverişinde bulunduk. 16 
Temmuz’da bu defa Filistin Ulusal Yönetim 
Başkanı Sayın Mahmud Abbas’ı misafir 
ettik. Kendisine Filistinli kardeşlerimize 
karşı tarihi, insani ve vicdani sorumlulu-
ğumuzun farkında olduğumuzu ve yanla-
rında yer almaya devam edeceğimizi bir 
kere daha ifade ettik. Ulusal Yönetim’in 
güçlendirilmesi ve Filistin halkının sosyo-
ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ko-
nusunda her türlü katkıyı vermeye hazır 
olduğumuzu vurguladık. Bu çerçevede çok 
yönlü pek çok somut proje üzerinde görüş 
birliğine vardık. Yine bölgede barışın tesisi 
konusunda Türkiye’nin gayretlerinin de-
vam edeceğini de Sayın Abbas’a ifade ettik. 
En son Gazze’de yaşanan acı insanlık tablo-
larının bir daha bölgede asla yaşanmaması 
için gereken her türlü adımı atmaya ka-
rarlıyız. Ayrıca şu hususu da bir kere daha 
vurgulamak istiyorum: Sayın Abbas’ın bu 
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ziyareti, Rum basınında yer alan ve maa-
lesef bazı medya kuruluşlarının da tahkik 
etmeden kullandıkları bazı yalan haberleri 
açıkça tekzip etmesine de vesile oldu. 

Değerli vatandaşlarım… 

Güney komşumuz Suriye ile ilişkilerimiz-
deki tarihi iyileşme de devam ediyor. Bu 
hafta başında yaptığımız Halep ziyareti-
mizle birlikte, iki ülke arasındaki dostluk 
ve komşuluk ilişkileri yeni açılımlar ka-
zandı ve daha da güçlendi. Suriye Devlet 
Başkanı Sayın Beşar Esat’la Halep’te yaptı-
ğımız görüşmede, hem iki ülke arasındaki 
ilişkileri, hem de bölge ve dünya meselele-
rini detaylarıyla görüşme imkanı bulduk. 
Memnuniyetle ifade edeyim ki, Türkiye 
ile Suriye arasında bütün bu meselelere 
bakışta önemli bir paralellik ve uyum ya-
şanmaktadır. İki ülke arasındaki bu güzel 
yakınlaşmanın bölgemizde ve dünyada, 
komşular arası ilişkilere örnek teşkil ede-
cek bir seviyeye yükselmesinden büyük 
mutluluk duyuyoruz. Ortak bir geçmişe 
ve akrabalık ilişkilerine sahip iki ülkenin 
böyle sıcak ve dinamik ilişkiler içinde ol-
ması, sadece bu iki ülke için değil, yıllar 
yılı çatışmalarla sarsılan bölgemiz için de 
çok değerli bir tecrübedir. Suriye ile bu 
yakınlaşmanın daha da gelişmesi, iki ülke 
arasındaki işbirliği imkanlarının zengin-
leştirilmesi, iki kardeş halk arasındaki bağ-
ların daha da güçlenmesi için gerekli her 
adımı kararlılıkla atmayı bundan sonra da 
sürdüreceğiz. Suriye’ye bir dost ve komşu 
ülke olarak değer veriyoruz ve bu hissiya-
tımızın aynı samimiyetle Suriye tarafında 
da yaşatıldığından asla şüphe etmiyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye büyük bir ülke, bu büyüklüğünün 
gerektirdiği her adımı da içeride-dışarıda 
atmaya devam edecektir. Olumsuz düşün-
mek ve karamsarlığa kapılmak için hiçbir 
sebep yoktur, Türkiye hedeflerine doğru 
ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’nin, şu 
güzel yaz günleriyle birlikte yakaladığı 
iyimser çizgiyi devam ettireceğine ve her 
geçen gün global krizin etkilerinden adım 
adım uzaklaşacağına samimiyetle inanıyo-
ruz. Sıkıntılarımız elbette tümüyle ortadan 
kalkmamıştır, ama gördük ki en olumsuz 
şartlarda bile ayakta kalmayı, hızımız azal-
sa bile ilerleme irademizi kaybetmemeyi 
artık biliyoruz. Bu ülkenin huzur ve istik-
rarını asla bozdurmayacağız. Bu ülkede 
millet iradesinin, demokrasinin, hukukun 
ve insan onurunun tartışma konusu yapıl-
masına asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’yi 
hepimizin gurur duyacağı, dünyanın ör-
nek alacağı bir ülke haline getirmek için 
bütün gücümüz ve enerjimizle çalışmaya 
devam edeceğiz. Hiçbir güçlükten yılmaya-
cağız, hiçbir engele takılıp kalmayacağız. 
Mazeret, bahane, problem değil; iş, hizmet 
ve proje üreteceğiz. Milletimizi asla hayal 
kırıklığına uğratmayacak, umudu daima 
canlı tutacağız. Hepimiz ülkemizi seviyor, 
bu ülkenin büyük hedeflerine ulaşacağı o 
mutlu ve müreffeh yarınlara inanıyoruz. 
Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Bu umut ve heyecanla 
sözlerime son veriyor, sizlere bir kere daha 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer katılımcılar… değerli dostlar… 
hanımefendiler… beyefendiler… Sizleri 
sevgi ve hürmetle selamlıyor, böyle seçkin 
bir toplulukla buluşma fırsatını sağla-
yan, bu zemini hazırlayan, emek ve katkı 
veren herkese teşekkür ediyorum. Yine, 
ülkemizin önemli meselelerinden biriyle 
ilgili kapsamlı bir raporun hazırlanmış 

olmasını da memnuniyetle karşılıyor, 
emeği geçen arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum.

Bütün siyasi hayatım boyunca, Beyoğlu 
İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ve sonrasındaki süreçte, ülkemin her ne-

Sivil Toplum Kuruluşu 
Temsilcileriyle Yemekli 

Toplantı

İstanbul | 15 Ağustos 2009
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resinde yaşıyor olursa olsun, etnik kökeni, 
dini, dili, mezhebi ne olursa olsun, bütün 
kesimlere karşı eşit bir mesafede bulun-
dum, kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olma-
ya çalıştım. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla 
bağlı olan her bir insan, her türlü farklılı-
ğıyla birlikte benim gönlümde, yüreğimde, 
dünyamda her zaman ayrıcalıklı bir yere 
sahip oldu. 

Biz, ülkemizdeki tüm insanları vatandaş-
lık ortak paydasında kucakladığımız gibi, 
dünyanın neresinde olursa olsun, her bir 
ferdi de “insan” olarak kutsal bildik, sahip 
oldukları özellikleri olduğu gibi kabul et-
menin gereğine inandık. Çünkü insanı kut-
sal bilen anlayışın gereği, insanın ürünü 
olan kültürü, kimliği, eserleri, özellikleri 
de saygıyla karşılamaktır. Bunları, kendi-
me buradan bir övgü vesilesi çıkarmak, 
kendime bir gurur zemini oluşturmak 
için ifade etmiyorum. Tersine, bu ülkenin 
meselelerine, bu ülke insanının meselele-
rine, sizlerin meselelerine karşı her zaman 
samimi bir yaklaşım, her zaman tutarlı bir 
yaklaşım içinde olduğumu ifade etmek 
için söylüyorum.

Ne Kürt kardeşlerimin sorunları, ne Alevi 
kardeşlerimin sorunları, ne azınlık statü-
sündeki kardeşlerimin sorunları, ülkemin 
hiçbir sorunu benim gündemime Başba-
kan olduğumda girmedi. Bu ülkeyi ve bu 
ülkenin sorunlarını düşünmeye, konuşma-
ya, tartışmaya başladığım günden itibaren 
bu konular benim gündemimde oldu ve 
çözümü için de her zaman samimi gayret 
gösterdim. Son 7 yıllık dönemde burada 
bulunan birçok arkadaşımla tek tek ya da 

gruplar halinde görüştük, değişik plat-
formlarda bir araya geldik, sorunları istişa-
re ettik ve bunlara ortak çözümler ürettik, 
üretiyoruz.

Hiçbir kompleksimiz yok, hiçbir çekince-
miz yok. Demokrasi çerçevesinde, Anayasa 
ve Yasalar çerçevesinde, her şeyden önem-
lisi, insani duyguların, vicdani duyguların 
rehberliğinde, ortak bir yaşam alanını hep 
birlikte kurmanın gayreti içindeyiz. Ben, 
bu noktada asla ve asla umutsuz da deği-
lim. Bugüne kadar birçok sorun tamamen 
çözülememiş olabilir, şartlar bir kısım 
gelişmelerin daha yavaş seyretmesine, bir 
kısım ilerlemelerin çok kapsamlı ve çok 
yaygın şekilde hayata geçmemesine sebep 
olmuş olabilir.

Ancak şunu samimiyetle ifade etmek 
durumundayız: Biz, hiçbir sorunu gör-
memezlikten gelmiyoruz, hiçbir sorunun 
üzerini örtmüyoruz, hiçbir sorunu yok say-
mıyoruz. Daha da önemlisi, bu sorunları 
üreten zihniyeti, bu sorunların devamını 
arzulayan yaklaşımları da tasvip etmi-
yoruz. Her konunun makul bir çözümü 
olduğuna inanıyoruz ve ancak ortak aklı 
harekete geçirerek, ancak toplumsal bir 
uzlaşmaya vararak, ancak samimi ve güçlü 
bir irade ortaya koyarak, çözüme yaklaşa-
cağımıza inanıyoruz. Bugün dünden daha 
ileri noktadayız, yarın bugünden de ileri 
noktalarda olacağız. Ne bugünkü durumla 
övünebiliriz, ne de bugün yaşanan iyileş-
meleri, gelişmeleri yok sayabiliriz. 

İyi niyetli ve gerçekçi bir nazarla olanları 
memnuniyetle, olması gerekenleri samimi-
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yetle ifade etmek durumundayız. Bakınız; 
Salı günü, Partimin Grup Toplantısında 
Kürt meselesinin çözümüne ilişkin samimi 
görüşlerimi ve çözüm sürecindeki üslup 
ve metodumuzu ortaya koydum. Konuş-
manın yankılarının da bize gösterdiği 
çok önemli bir nokta var: Bizim ortak bir 
geçmişimiz, ortak kültürümüz, ortak ge-
leneklerimiz, ortak duyarlılıklarımız var. 
Ama tüm bunların ötesinde, bizim ortak 
türkülerimiz, ortak şarkılarımız var. Ben 
bunun son derece önemli olduğuna ina-
nıyorum… Dili farklı dahi olsa, Türkçe bir 
ağıtla, Kürtçe, Rumca, Arapça, Boşnakça, 
bir ağıt, bu topraklarda yaşayan herkeste 
aynı etkiyi yapıyor. Sözcüklerini, dizelerini 
bilmesek bile, birbirimizin türkülerinin acı 
üzerine mi, sevda üzerine mi, neşe ya da 
keder üzerine mi olduğunu dinler dinle-
mez anlıyoruz…

Şimdi bakınız… Türkler, saçın uzun örmez-
ler diyor… Azeriler, saçın uzun hörmezler 
diyor… Ermeniler, ambela para para (bu-
lutlar pare pare) diyorlar… Ama her üçü 
de, nakarat kısmında sarı gelin diyorlar… 
Bu türkünün kime ait olduğuna yönelik 
bir tartışma son derece lüzumsuzdur: Eğer 
dinlerken gözlerimiz yaşarıyorsa, eğer din-
lerken bu toprağın kokusunu hissediyor-
sak, eğer dinlerken bu topraklar üzerinde, 
bu toprakların tarihi içinde bir yolculuğa 
çıkıyorsak, hiç tartışmasız bu türkü bizim-
dir. “Gamzedeyim deva bulmam” şarkısı, 
hepimizin ruhuna hitap eden ve bizim 
olan bir şarkıdır (Bestecisi Tatyos Efendi). 
Rembetiko, hiç şüphesiz bu toprakların, bu 
insanların, bizim müziğimizdir.

Türkülerin, mimarinin, yemeklerin, dilin, 
kelimelerin, hatta aşkların, sevdaların bu 
kadar iç içe geçtiği, bu kadar ortaklaştığı 
bir başka ülkeye rastlamak zordur. Sorun, 
“biz”i nasıl tanımladığımızdadır. Farklı-
lıkları zenginlik olarak görerek kucakla-
yıcı şekilde mi bir “biz” tanımı yapıyoruz, 
yoksa her farklılığı “öteki” haline getire-
rek mi “biz” tanımı yapıyoruz? Buradaki 
zihniyet farklılığı, hayatın her alanına 
yönelik bütünleşmeyi ya da ayrışmayı ge-
tiren bir yaklaşım farklılığına işaret eder. 
Biz’in kapsamını mı geniş tutacağız, yoksa 
“diğerleri”nin kapsamını mı geniş tutaca-
ğız? İşte biz diyoruz ki, ne kadar çok insanı 
ötekileştirirseniz, ne kadar çok grubu diğe-
ri haline getirirseniz, dünyayı kendiniz için 
o kadar çekilmez, o kadar sıkıntılı, o kadar 
tehdit ve tehlikelere açık hale getirirsiniz. 

Dışlayıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici yakla-
şımlarla toplumsal bütünlük de sağlana-
maz, devletin bekası da korunamaz, huzur 
ve güvenlik de tesis edilemez. Bakınız, 
ünlü bir düşünür, “dilimin sınırları, dün-
yamın sınırlarıdır” diyor… Bu toprakların 
dili, bu topraklarda yaşayan bütün etnik 
grupların katkısıyla zenginleşmiş ve bu sa-
yede bizim dünyamız sınırsız bir dünyaya 
dönüşmüştür. Dilimizdeki bazı kelimeleri 
çıkaralım… Yer isimlerini değiştirelim… 
Mutfağımızdan şu şu yemekleri atalım… 
Şu mimari eserleri kendi kaderlerine terk 
edelim… Şunları ülkeden kovalım, şunları 
yokluğa, yoksulluğa, yalnızlığa mahkum 
edelim… Bu anlayış, baskıcı bir anlayıştır, 
hastalıklı bir anlayıştır, faşizan bir anlayış-
tır. Böyle bir tavır, mirasın reddi olmanın 
yanında, fakirleşmedir, yalnızlaşmadır.
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Bu ülkenin hiçbir vatandaşının, Anayasa 
ve yasalar karşısında diğer bir vatandaşa 
üstünlüğü asla olamaz, böyle bir şeyi asla 
kabul edemeyiz. Bu ülkenin bir kesiminin 
kendisini egemen, bir kesiminin de kendi-
sini yönetilen olarak hissetmesine asla razı 
olmayız, olamayız. 71 buçuk milyon vatan-
daşımızın her biri bu ülkenin asli unsuru-
dur, egemenidir, birinci sınıf vatandaşıdır. 
Bunun dışında bir yaklaşımı asla ve asla 
kabul etmiyoruz. Dikkat ediniz, Partimizi 
kurduğumuz günden beri, ki dün 8’inci ku-
ruluş yıldönümünü kutladık, tam 8 yıldır 
her fırsatta Yunus Emre’ye atıf yapıyor ve 
“Yaradılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” di-
zeleriyle yolumuza ışık tutuyoruz. Bu dize-
leri, hoş olduğu için, sloganik olduğu için 
değil; bizi yansıttığı için, insan sevgimizi, 
insana yaklaşımımızı, yüreğimizdekini, 
zihnimizdekini yansıttığı, anlattığı için an 
be an tekrar ediyoruz. Yeryüzündeki her 
dinin, her ahlak anlayışının özü de bence 
budur: İnsanı, sadece ve sadece insan oldu-
ğu için sevmek… Bunun ötesi teferruattır 
ve biz o teferruatta boğulup gitmiyoruz.

Değerli dostlar…

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 3 
Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerine başladık. 
Şu an itibariyle 1 fasılda müzakereler açıl-
dı ve kapandı, 10 fasılda da müzakereler 
açıldı. Açıkçası, hız konusunda Avrupa 
tarafının Türkiye’nin gerisinde kaldığını, 
Türkiye’nin hızına yetişemediğini bura-
da belirtmek durumundayım. Türkiye 
tarafındaki gayret ve iştiyakı ne yazık ki 
Avrupa tarafında göremiyoruz. Bazı AB 

ülkeleri, çoğu zaman iç siyasi mülahazala-
ra, küçük hesaplara, politik angajmanlara 
Türkiye’nin üyeliğini kurban edecek şekil-
de tartışma çıkarıyorlar. 

AB’nin küresel bir güç gibi konumlan-
dıramayan, tabiri caizse büyük düşüne-
meyen kimi liderlerin yaklaşımlarının 
Türkiye’nin hızını kesecek bir etki yap-
tığını görüyoruz. Çünkü karşıdan gelen 
olumsuz rüzgarlar Türkiye toplumunu da 
bir şekilde etkiliyor. Her dönem başkanlığı 
sırasında bir ya da iki faslı, onu da zorla-
yarak müzakerelere açabiliyoruz. Ancak, 
samimiyetle ifade etmeliyim ki, Avrupa 
tarafındaki bu gayret eksikliğine rağmen, 
Türkiye olarak biz ev ödevimizi en iyi şe-
kilde yapıyor, düzenlemeleri belirlenen 
takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz. 

Burada ayrıntılara girmek istemiyorum, 
ama bazı başlıkları da bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum: Ocak 2003’te ka-
nunlaşan 4’üncü Uyum Paketi’ni çıkardık, 
cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinme-
lerini kolaylaştırmak amacıyla, Vakıf lar 
Genel Müdürlüğü’nden izin almaları esası-
nı getirdik. Temmuz 2003’te kabul edilen 
6’ıncı Uyum Paketi ile cemaat vakıflarının 
tasarrufu altında bulunduğu belirlenen 
taşınmaz malların vakıf adına tescili için 
yapılacak başvurular bakımından öngörü-
len süreyi uzattık. Eylül 2004’te yayımla-
nan bir yönetmelikle, cemaat vakıflarının 
seçim çevreleri genişletildi. Ocak 2005’te 
kabul edilen bir yönetmelikle, gayrimüs-
limlere ait dini, hayri, sıhhi, sosyal, eğitsel 
ve kültürel müesseseler ile bunların kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlem-
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lerinin yürütülmesi görevi Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden alınarak İller İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü ile Valilik ve Kaymakam-
lıklara verildi. 

Vakıf lar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye 
genelinde Kilise, Havra, Manastır ve Sina-
gog gibi eserleri restore çalışmalarını sür-
dürüyor. Diyarbakır Sur Ermeni Protestan 
Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Katolik 
Kilisesi, Hatay İskenderun Rum Katolik 
Kilisesi ve Hatay İskenderun Süryani Ka-
tolik Kilisesi’nin onarımı devam ediyor. 
Balıkesir, Edirne, Gaziantep, Çanakkale 
Gökçeada’daki eserlerin onarım ihalesi 
tamamlanma aşamasında. Gaziantep, Ki-
lis ve Hatay’daki bazı eserlerin de projesi 
yapılıyor. Yine biliyorsunuz, Van Akdamar 
Kilisesi’nin de restorasyonunu tamamla-
dık ve Mart 2007’de hizmete açtık.

9’uncu Uyum Paketi çerçevesinde son ola-
rak 5737 sayılı yeni Vakıflar Kanunu 27 
Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni yasayı 
uygulamaya başladık ve şu ana kadar 271 
taşınmaz için tescil talebinde bulunuldu, 
başvuru süresi de devam ediyor. Şu ana 
kadar, yine bu yeni yasanın sonucu olarak 
2 cemaat vakfı 3 adet gayrimenkul edindi. 
Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde, 
Anayasamız ve ilgili kanunlar başta olmak 
üzere temel hak ve özgürlüklerin gelişti-
rilerek güvence altına alınmasına yönelik 
pek çok yasal ve idari düzenlemeyi hayata 
geçirdik, yeni düzenlemeleri de zamanı, 
zemini elverdikçe yapmaya devam edece-
ğiz.

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Biz, hiçbir vatandaşımızın me-
selesini AB istiyor diye, müzakerelerin 
bir gereği diye yapmıyoruz. Uygulamada 
eksiklikler olabilir, mevzuata yönelik 
beklentiler olabilir. Ancak ne yapıyorsak, 
insanımızı sevdiğimiz için, insanımızın 
daha müreffeh, daha özgür, daha insanca 
bir yaşama sahip olması için yapıyoruz. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemizin, Adalar 
ilçemiz için yaptıkları bile, bizim bu nok-
tadaki samimiyetimizin en güzel ispatıdır. 
İstanbul’un hiçbir ilçesini diğerinden ayrı 
gayrı görmüyoruz. Her birini, imkanlar 
ölçüsünde destekliyor, ihtiyaçlarını gider-
menin gayreti içinde oluyoruz.

2004-2009 arasında Büyükşehir Belediye-
miz Adalar İlçemiz için toplam 115 milyon 
525 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bü-
yük Ada Tarihi İskele Binası restore edildi, 
Adalar İskelesi’nin restorasyonu için ha-
zırlıklar başladı. 42 bin metre içme suyu 
şebekesini adalara kazandırdık, ilk defa 
doğalgaz getirdik, kıyı ve plaj temizliği için 
çalışmalarımız oldu, 3 yeni parkı Adalar’a 
kazandırdık, Heybeliada, İskele Meydanı 
ve At Ahırları Çevre Düzenlemesini bitir-
dik. Eğitim, sağlık, kültür, ulaştırma, çevre 
düzenlemesi noktasında hem kamu yatı-
rımlarıyla, hem de Büyükşehir Belediyemi-
zin yatırımlarıyla Adalar’ın adeta çehresini 
değiştirdik.

Değerli dostlar…

Elbette sorunlar var, elbette henüz nihaye-
te erdiremediğimiz meseleler var. Ancak, 
süreç içinde engelleri aşarak tüm bu sorun-



283

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

ları çözüme kavuşturabileceğimize, bunu 
da hep birlikte yapacağımıza, yapabilece-
ğimize ben gönülden inanıyorum. Türkiye 
son derece zor bir coğrafyada yer alıyor… 
Yakın tarihimizden kaynaklanan travma-
lar bugün dahi etkilerini sürdürüyor ve 
zaman zaman da hiç arzu etmediğimiz 
sonuçlar ortaya çıkıyor. Şunu açık yürek-
lilikle dikkatlerinize sunmak istiyorum: 
Hükümet olarak, demokrasi dışı, hukuk 
dışı her türlü girişim karşısında sarsılmaz 
bir duruş sergiliyoruz. Türkiye’nin huzuru-
nu, refahını, toplumsal barışını bozmaya 
dönük girişimleri tek tek açığa çıkarıyor, 
temiz bir yönetim anlayışını, şeffaf, her 
şeyden önemlisi demokratik bir yönetim 
anlayışını ülkemize hakim kılmanın müca-
delesini veriyoruz.

Avrupa Birliği katılım sürecimiz tam bir 
kararlılıkla ilerliyor. Aynı şekilde, çetelerle, 
mafyayla mücadelemiz de tam bir kararlı-
lıkla sürdürülüyor. Bunlar, Türkiye adına, 
Türkiye üzerinde yaşayan 71 buçuk mil-
yon vatandaşımızın her biri adına son de-
rece sevindirici ve umut verici gelişmeler. 
Tarihçiler, geçmişte yaşanmış acı olayları 
araştırıyorlar, araştıracaklar… Bize düşen 
ise, tarihin tekerrür etmemesi, acı olay-
ların yaşanmaması için tedbirleri almak, 
gerekli huzur ve güvenlik ortamını tesis 
etmektir. Bu noktada önemli mesafeler kat 
ettik.

Geriye dönüp baktığımızda, binlerce yıldır 
devam eden bir ortak geçmiş görüyoruz… 
Aynı şekilde, daha nice binlerce yıllık bir 
ortak geleceğin de mümkün olduğunu, 
mukadder olduğunu şahsen görüyor, 

hissediyorum. Salı günü dedim ya… Ben, 
Dicle’nin, Fırat’ın, Murat Nehri’nin ba-
rışa akmasını istiyorum. Aynı şekilde, 
Arpaçay’ın, Aras’ın, Meriç’in, Tunca’nın 
da barışa aktığına, Boğaziçi’nin barışa 
aktığına, Ege’nin barışa, dostluğa, kardeş-
liğe aktığına yürekten inanıyorum. Bir kez 
daha bu buluşmayı tertip eden dostlarıma 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez 
Bina’da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Taner Uran ile yönetim kurulu üyelerini 
kabul etti. Kabulün başında konuşan Erdo-
ğan, anlamlı bir günde bir arada olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şun-
ları söyledi:

“Geleceğe yönelik, gerek ülkemizdeki te-
rör sorununa yönelik, gerek ülkemizde bu 
süreç içerisinde başlatmış olduğumuz de-
mokratik açılım konusu, gerek Türkiye’de 
bir birlik projesi çalışmasına yönelik atılan 
adımlar sebebiyle sizlerle bir arada olmak 
bizler için ayrıca önem arz ediyor. Şüphe-
siz ki, Türkiye’de yaklaşık bir 25 yıllık biz-

Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Taner Uran ile 

Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul
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ler için çok çok üzücü talihsiz bir süreç var. 
Ülkemizin birliğine, beraberliğine içeride 
ve dışarıda kastedenlerin gayretlerini, ne 
yazık ki çok üzücü bedellerini hep birlikte 
ödedik. Tabii burada kan vardı, gözyaşı 
vardı. Burada ağlayan annelerin, babaların 
milletimizin tabii ki sesi vardı. Bu sürece 
yönelik atılması gereken adımlar eğer 
24 yıl önce atılmış olsaydı, belki bugün 
bu durumlarda olmayacaktık. Tabii bir 
altyapı çalışması gerekiyordu. Bu çalışma-
lar yapılmak suretiyle bugün geldiğimiz 
noktada işin bir psikolojik süreci var, işin 
bir sosyolojik süreci var. İşin askeri, siyasi 
diplomatik süreci var. Şimdi ekonomik sü-
reci var. Burada duygusallıkları bir kenara 
bırakmak suretiyle sorumluluk mevkiinde 
olan herkes, milletçe taşın altına elimizi 
koymak suretiyle bir adım atmamız ge-
rekiyor. Tüm mesele duygusallıklardan 
uzak, milletimizin birlik ve beraberliğini 
hedefleyerek, her zaman söylediğimiz gibi 
tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet 
anlayışı içinde bu süreci sürdürmemiz. 
Üniter yapımız üzerinde herhangi bir spe-
külasyona, bir defa, müsaade etmek asla 
mümkün değil. Çünkü bu üniter yapının 
oluşabilmesi için yıllar yılı verilmiş olan 
bir mücadele var. Ve... Bu uğurda, 24 yılı 
aşalım, ta Kurtuluş Savaşı’na varan bu işin 
bir kaynağı var, bir bedeli var.”

Erdoğan, 7 yıldır görevlerini birlik ve bera-
berlik anlayışı içinde sürdürdüklerini söy-
ledi. “Türkiye’yi, Cumhuriyet’in kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma 
azmi ve gayretiyle bu süreci işlettiklerini” 
kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Tabii ki hedefimize ulaşmak için kendi-
mize bir takvim belirledik. İnşallah 2023, 
Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasına 
girme hedefidir. Göreve geldiğimizde dün-
ya ekonomileri arasında 26’ncı sıradayken 
bugün 17’nci sıradayız. Demek ki Türkiye 
bir mesafe alıyor. Bunu daha da iyi bir 
noktaya getirmenin gayreti içerisindeyiz. 
Ama en önemli hedefimiz birliğimize, be-
raberliğimize kasteden anlayışlara karşı bi-
zim çok daha farklı bir konumda olmamız 
lazım. Birbirimizi sevmemiz, birbirimize 
karşı olan saygımızı artırmamız için ne 
gerekiyorsa bunları akıl, bilim, tecrübe ve 
neticelendirme yoluyla bu çalışmaları sür-
dürmek ve bunu bir neticeye kavuşturma 
gayreti içerisindeyiz.”

Heyetin ziyaretinin, derneğin çalışmaları 
açısından hayırlı olmasını dileyen Başba-
kan Erdoğan, derneğin çok sayıda mensu-
bu olduğuna işaret etti. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugüne kadar bizim şehit ve gazilerimiz 
noktasında hükümet olarak attığımız 
adımlar, çıkardığımız yasalar var. Belki 
bundan sonra da çıkaracağımız yasalar 
olabilir. Yani çıkarılabilecek yasalar, atı-
labilecek adımlar noktasında her zaman 
şehit ve gazilerimizin yanında olduk. Bun-
dan sonra da şüphesiz ki şehit ailelerinin, 
gazilerimizin yine yanında olmaya devam 
edeceğiz. Onları biz sürekli olarak birer 
emanetimiz olarak kabul ediyoruz, görüyo-
ruz ve bunun da gereğini yapmanın gayreti 
içerisindeyiz.”
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Aziz milletim… sevgili vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız şu 
günlerde yeniden sizlerle beraber olma 
imkânı bulmaktan, Türkiye’nin yaşadığı 
gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan duydu-
ğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime 
başlıyorum. Bu vesileyle, bir kere daha 
idrak etme bahtiyarlığına erdiğimiz Rama-
zan ayınızı tebrik ediyor, ruhları bereket-
lendiren bu müstesna zamanların, mille-
timize, İslam âlemine ve bütün insanlığa 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Ramazan ayı malumunuz üzere hem İslam 
alemi, hem de milletimiz için güzelliklerle 
dolu bir rahmet ve bereket mevsimidir. 
Ama bunun da ötesinde, toplumsal ha-
yatımız için son derece zengin sosyal ve 
kültürel imkânlar barındıran, birlik ve 
beraberliğimizi güçlendiren bir zaman-
dır. Her Ramazan ayıyla birlikte gündelik 
hayatımızda gözle görülür bir hareketlen-
menin, aile hayatımızda bir kaynaşmanın, 
toplumsal paylaşma ve yardımlaşma duy-
gularımızda büyük bir canlanmanın ya-
şandığını memnuniyetle müşahede ederiz.

Bu bakımdan her Ramazan ayını milleti-
miz için, ülkemiz için bir tazelenme, bir 
yenilenme imkânı olarak görüyor, böyle 
idrak ediyoruz. İnşallah bu yıl da Ramazan 
ayı, hangi inançtan, hangi kültürden, han-
gi kökenden olursak olalım, hepimiz için, 
millet olma bilincimizin, kardeşlik huku-
kumuzun, birbirimize karşı duyduğumuz 
sevgi ve muhabbetin daha da güçleneceği 
bir ay olacaktır. Bu şuurla umutlarımızı ta-
zeleyecek, el ele, kol kola, gönül gönüle bizi 
bekleyen o aydınlık geleceğe yürüyeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi her yıl Ağustos ayının son 
haftasını Zafer Haftası olarak kutluyor ve 
bu haftayı 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 
taçlandırıyoruz. Milletimizin şanlı istiklal 
mücadelesinin adım adım zafere ulaş-
masını sembolize eden bu haftayı her yıl 
olduğu gibi bu yıl da milletçe büyük bir 
coşku ve gururla kutluyoruz. Bundan 87 
yıl önce kazanılan bu Büyük Zafer, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna imkân veren 
tarihi bir dönüm noktasıdır. Kuruluşunun 
100. yıldönümüne doğru adım adım ilerle-
yen Türkiye Cumhuriyeti’ni her gün daha 
da ileri bir seviyeye taşımak için, milleti-

Ulusa Sesleniş
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mizin o destansı istiklal mücadelesinden 
aldığımız ilhamla gece gündüz çalışıyoruz. 
Ülkemizi, her alanda muasır medeniyet se-
viyesinin ötelerine taşımak en önemli milli 
hedefimizdir.

Bu vesileyle milletimizin Zafer Haftası’nı 
en samimi duygularımla kutluyor, tarih 
boyunca bu vatanı savunmak uğruna 
canını veren şehitlerimize bir kere daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. Onların aziz 
hatıralarını kalplerimizde taşımaya daima 
devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Her vesileyle ifade ediyorum; Türkiye’nin 
yedi yıla yaklaşan büyük değişim döne-
minin, çok değerli bu atılım yıllarının en 
büyük kazancı milletimizin huzuru, ülke-
mizin istikrarıdır. Bu huzur ve istikrarın 
teminatı da sizlersiniz. Yediden yetmişe 
her insanımız bu başarıda ortak bir paya 
sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu her 
güzellik etle tırnak gibi birbirinden ayrı-
lamaz olan milletimize aittir. Biz asırlar 
boyunca o millet olma şuuruyla var olduk, 
var kaldık. Birbirimize inanarak, birbirimi-
ze dayanarak, omuz omuza vererek, aynı 
siperlerde aynı hilal uğruna can vererek 
millet olduk. Önümüze çıkan sayısız badi-
reyi bu şuurla, bu beraberlik ruhuyla atlat-
tık. Tarihe nice şanlı sahifeyi bu şaşmaz ve 
yekpare istiklal aşkıyla yazdık. 

Nice büyük medeniyet hamlelerini bu 
aşkla, bu feyizle, bu sevgi ve merhametle, 
tek bir ruh, tek bir vücut olarak gerçek-
leştirdik. Bu örnek kardeşliğimizle tarihe 

izler bıraktık, insanlığa ışık tuttuk. Başka 
yerlerde bulamadığı huzur, emniyet ve 
merhameti nice topluluklar bizim bu birlik 
ve dirliğimizin şemsiyesi altında buldu. 
Bu toprakların doğusundan, batısından, 
kuzeyinden, güneyinden koşup gelen 
insanlarımızın elbirliğiyle yükselttiği 
sancak, sadece milletimizin büyük istiklal 
şuurunun değil, insanlığın temel değer ve 
faziletlerinin de sancağı oldu. Biz bu mezi-
yetlerimizle, bu medeniyet şiarımızla, bizi 
biz yapan bu güçlü millet olma şuurumuz-
la o günlerden bugünlere geldik. İnşallah 
aynı ruh ve şuurla, geleceğe de hep birlikte 
yürüyeceğiz; maddi- manevi nice mede-
niyet hamlelerine yine hep birlikte imza 
atacağız.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz üzere son haftalarda, terör so-
runu, demokratik açılım çalışmaları, ülke-
mizin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 
Şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor: 
Bizim bu açılımdan muradımız, bu ülkede 
yaşayan herkesin; ama herkesin, kendini 
özgürce ifade edebileceği demokratik orta-
mı tesis edebilmektir. Önceliğimiz yediden 
yetmişe bütün insanlarımıza ve bir uçtan 
bir uca ülkemizin her bir köşesine esenlik 
getirebilmektir. Biz demokratik bir açılım 
gerçekleştirelim derken, sadece doğu de-
miyoruz, sadece batı demiyoruz, sadece 
kuzey veya güney demiyoruz, bu ülkeyi 
topyekun ele alıyor, nerede bir insani sı-
kıntı varsa devlet orada olsun, o sıkıntıyı 
gidersin diyoruz. Nerede adaletsizliğe uğ-
ramış bir insanımız varsa hukukun şaşmaz 
terazisi orada kurulsun diyoruz. Bu ülke-
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nin nimetleri de, külfetleri de hakça payla-
şılsın diyoruz. Hakkaniyetin ölçüsü nerede 
şaşıyorsa hep birlikte bunu düzeltelim 
diyoruz. Her vatandaşımızın devletinden 
insanca bir hayatın asgari şartlarını oluş-
turmasını beklemek gibi bir hakkı vardır 
diyoruz. Devletin görevi, kim olduğuna, 
nerede yaşadığına bakmadan vatandaşına 
hizmettir diyoruz.

Bizim demokratik açılımdan kastımız, bu 
genişlik ve bu bütünlük içindedir. Türki-
ye, her insanımızın, ay yıldızlı bayrağımız 
altında, gurur duyacağı, mutlu yaşayacağı, 
gelecek hedeflerine birlikte yürüyeceği bir 
ülke olsun istiyoruz. Hepimiz bu ülke için 
aynı umut ve heyecanla hayaller kuralım, 
aynı aşk ve şevkle çalışıp çabalayalım isti-
yoruz. Bu ülkede artık insanlık ayıpları, fa-
ili meçhuller yaşanmasın; masumlar suçlu 
ilan edilmesin, suçlular cezasız kalmasın 
istiyoruz. Her insanımız bu bayrağın göl-
gesinde kendini güvende hissetsin, devle-
tine güvensin istiyoruz. Milli Birlik Projesi 
olarak demokrasi milletimizin en büyük 
güvencesi olsun, millet iradesinin üstüne 
gölge düşmesin istiyoruz. 

Bizim demokratik açılımdan muradımız 
bütün karanlıklarından arınmış, bütün 
ağırlıklarını üstünden atmış aydınlık 
bir Türkiye’dir.  Bu bütünlük içinde, 
Türkiye’nin kronik her sıkıntısına ferah-
lık getirmek, yürekler yakan her insanlık 
dramına çare aramak elbette vardır. İna-
nıyorum ki ülke olarak geçmişte yaşadı-
ğımız pek çok sıkıntının temelinde, so-
rumlu konumda bulunanların ülkemizin 
meselelerine serinkanlı, sağduyulu ve sa-

mimi mülahazalarla bakamamış olmaları 
gerçeği yatmaktadır. Bu ülkede geçmişte 
yaşanan ekonomik sıkıntıların, krizlerin, 
bunalımların ortaya çıkmasında nasıl bir 
yönetim zafiyeti, nasıl bir acziyet varsa; 
toplumsal meselelerin vahim kangrenlere 
dönüşmesinde de aynı zafiyet ve acziyet 
vardır.

Bu gerçeği kabul etmek; toplum olarak 
uzun yıllar boyunca yaşadığımız büyük 
acıların, ödediğimiz ağır bedellerin ol-
duğu gibi, büyük devlet olmanın da ka-
çınılmaz bir gereğidir. Türkiye çok uzun 
yıllardır terör gerçeğiyle karşı karşıyadır. 
Türkiye yine çok uzun yıllardır terörle 
mücadele halindedir. Bu ağır tecrübe ca-
nımızdan binlerce gencecik can koparıp 
almıştır. Evlerin önlerine ay yıldızlı bay-
raklara sarılı şehit cenazeleri getirildikçe, 
Türkiye her ölüm haberiyle sarsıldıkça, 
yediğimiz lokmalar boğazımıza dizilir 
olmuştur. Türkiye bu yılları acıyla, göz-
yaşıyla geçirmiştir. Ekmeğe uzanması 
gereken eller silaha uzanmıştır. Refaha 
doğru atılması gereken adımlar maalesef 
yoksulluğa, yoksunluğa, işsizliğe, çaresiz-
liğe doğru atılmıştır.

Ülke olarak bu süreçte refaha doğru yü-
rüyeceğimiz, büyüyeceğimiz, kalkınaca-
ğımız altın yıllarımızı kaybettik. Millet 
olarak bu ülkeye güç verecek, kalkınma-
mıza omuz verecek, hayallerimizi gerçeğe 
dönüştürecek nice nesillerimizi kaybettik. 
Anaların gözbebeği, milletimizin umudu, 
ülkemizin geleceği olan gencecik, pırıl pı-
rıl canlarımızı kaybettik.
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Değerli vatandaşlarım…

İnsanlarımızın arasına tarih boyunca eki-
lememiş bu fesat tohumlarını ekenlere, 
daha ilk günden, en gür sesimizle “dur” 
demeliydik, diyemedik. Hiç değilse bugün, 
yaşadığımız onca acının, ödediğimiz onca 
bedelin ardından hiç değilse bugün bu 
gidişata artık “dur” demeliyiz. Geleceği-
mizi karartmak, umutlarımızı köreltmek 
isteyenlerin de bir ucundan körükledikleri 
bu fitne ateşini milletçe, elbirliğiyle sön-
dürmeliyiz. Nesiller boyudur kanayan bu 
yarayı artık iyileştirmeliyiz. Bunun için 
fert fert, insan insan, ev ev bu meseleyi 
yeniden düşünmeli, tarih boyunca olduğu 
gibi bu badirenin üstüne kararlı bir millet 
gibi gitmeyi bilmeliyiz. 

Üzülerek ifade edeyim ki, toplum olarak 
bugüne kadar bu konuyu bütün boyutlarıy-
la değerlendirmeyi; çözümü soğukkanlılık-
la, aklıselimle tartışmayı pek başaramadık. 
Bize dayatılan önyargıları; bizi birbirimize 
düşürmek için tezgahlanmış korku ve fe-
sat tuzaklarını hakkıyla aşamadık. Bütün 
bu olumsuzluklara rağmen, bugün, bu 
sorunlarımızı bir güvenlik sorunu olarak 
değil, topyekun demokrasi sorunumuzun 
bir parçası olarak konuşabilme noktasına 
gelmişsek, bunda, güvenlik güçlerimizin 
on yıllardır büyük fedakârlıklarla ve dira-
yetle verdikleri mücadelenin payını asla 
unutamayız. 

En ağır şartlarda, binlerce şehit vermek 
pahasına yürütülen bu zorlu mücadelede 
güvenlik güçlerimiz üstüne düşeni yap-
maktadır. Ancak yıllardır söylenegeldiği 

üzere, bu mesele sadece askeri tedbirlerle 
çözülebilecek bir mesele değildir. Bu mese-
le çok boyutlu bir meseledir, toplumsal bir 
meseledir, sosyal bir meseledir ekonomik 
bir meseledir, kültürel bir meseledir. Hep-
sinin ötesinde bu bir insanlık meselesidir, 
bir demokrasi meselesidir. Sorumluluğu-
nu hakkıyla taşımayan, her şeyi güvenlik 
güçlerine havale eden yönetim anlayış-
ları, yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, 
demokrasinin zaafa uğratılması gibi ne-
denlerle, bu aklıselim noktasına bir türlü 
gelinememiştir.

Bugün gelinen nokta işte bu muhasebe 
noktasıdır. Bu noktada meseleyi yeniden 
düşünerek, milletimizin acılarına son ve-
recek ve kardeşleri birbirine düşüren bu 
fitneyi bitirecek aklıselimi yine birlik ve 
beraberlik içinde tesis etmeyi umut ediyo-
ruz.

Değerli vatandaşlarım…

Bugün millet olarak şunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz: Yaşanan bunca tecrübeden 
sonra, teşhisleri en doğru, en gerçekçi, en 
serinkanlı biçimde koymak, bu teşhislerin 
gereği olan tedavileri en kısa zamanda ha-
yata geçirecek adımları atmak durumun-
dayız. Bugün geldiğimiz nokta, bu tarihi 
aklıselim noktası, devletimizin ve milleti-
mizin ortak iradesinin ve beklentilerinin 
bir neticesidir. Şundan hiçbir insanımız 
şüpheye düşmesin: Bu silkiniş, asırlar 
boyunca bir ve beraber yaşamış olan mil-
letimizin yeniden tarihe yön verecek bir 
haşmet ve azamete ulaşmak üzere birbi-
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rine kenetlenmesi, milli birlik-bütünlük 
projesini hayata geçirmesidir.

Kim bu kardeşlik projesinden bir ihanet 
planı çıkarmaya çalışıyorsa Türkiye’ye 
büyük kötülük ediyor. Anayasamızın 
belirlediği ölçüler ortadadır, Türkiye’yi 
bölmeye, bütünlüğümüzü bozmaya, üniter 
devlet yapımızı ortadan kaldırmaya yöne-
lik hiçbir niyet ve girişime asla ve asla izin 
vermeyiz. Türkiye’nin menfaatlerine halel 
getirecek en küçük bir adımı bile asla ve 
asla atmayız. Ne yapıyorsak Türkiye’nin 
menfaatleri içindir, 71 milyon vatandaşı-
mızın tamamının ortak menfaati içindir. 
Bizim gözden çıkarılacak bir tek evladımız 
yoktur, biz bütün çocuklarımızın bu top-
raklarda tarih boyunca olduğu gibi kardeş-
çe yaşamalarını istiyoruz.

Bu açılım demokratik bir açılımdır, bu 
açılım sevgi ve kardeşlik açılımıdır, bu açı-
lım ortak bir duyguda buluşma açılımıdır. 
Atılan bu adım anaların gözyaşı daha fazla 
akmasın, acılar daha fazla yüreklere çök-
mesin, gönüller mahzun olmasın, kardeş 
kardeşe düşman olmasın diye atılıyor, bu 
amaçlara nasıl karşı çıkılabilir? Bu ülkenin 
doğusu da batısı da, kuzeyi de güneyi de 
aynı coşkuyu kuşansın, aynı atılım heyeca-
nını yaşasın, her insanımız ülkesine, dev-
letine, bayrağına aynı gurur ve mutlulukla 
sahip çıksın istiyoruz, bunun neresi kötü? 
Asıl kötü olan bu yaranın çeyrek asırdır 
kanamaya devam etmesidir. 

Bu millete asıl kötülüğü, bu acıya seyirci 
kalanlar, bu yarayı bir an önce iyileştirmek 
için gününü gecesine katmayanlar yapmış-

tır. Asıl büyük yanlışı, yetki ve sorumlulu-
ğu elinde bulundurduğu halde, yıllar yılı 
hamasetle idare edip, sorunu görmezlikten 
gelen makam sahipleri yapmıştır. Bu ülke-
ye en büyük kötülüğü milletin kardeşlik 
duygularını zayıflatmak için türlü türlü 
fesat oyunları tezgâhlayanlar, bu milletin 
beraberliğini zayıflatmaya çalışanlar yap-
mıştır. Asıl sorgulamamız gerekenler, va-
tandaşına en temel hakları fazla gören, bu 
ülkeye tarih boyunca bağlı kalmış gönülle-
ri kıran, küstüren zihniyetlerdir.

Bu ülkenin yalnız doğusunda değil, batı-
sında da, kuzeyinde de, güneyinde de mah-
rumiyet bölgeleri oluşmasına göz yuman, 
buralara götürülmesi gereken hizmetlerin 
parasını hırsıza, arsıza peşkeş çekenlerdir. 
Asıl sorgulamamız gerekenler, insanları-
mızın birlik ve beraberliğine kasteden kirli 
çeteleşmeler, karanlık örgütlenmeler, iftira 
tezgâhlarıdır; adalete güveni zedeleyen, 
otoritesini saygıyla değil korkuyla kabul 
ettirmeye çalışan yönetim anlayışlarıdır.

Gelin bunları sorgulayalım ve bu hatalara, 
bu yanlışlara bir daha düşmeyelim diyo-
ruz, bunda ne kötülük var? Türkiye’nin acı-
ları sona ersin, geleceğimiz aydınlık olsun 
ve bu aydınlık, bu ülkenin bütün insanla-
rının yüzlerini ve gönüllerini aydınlatsın 
istiyoruz, bunda ne gariplik var?

Değerli vatandaşlarım...

En başta ifade ettiğim gibi bu meseleyi her 
türlü istismardan, her türlü polemikten 
uzak ele almak; çare arayışlarına samimi-
yetle, hassasiyetle katkıda bulunmak he-
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pimizin görevidir. Bizim kimseye her şeyi 
biz yapalım, kuralı biz koyalım, çerçeveyi 
biz çizelim gibi bir dayatmamız yok. Biz 
herkese bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu 
ülkenin kanayan bütün yaralarına, evet, 
tekrar söylüyorum, bütün yaralarına mer-
hemi hep birlikte bulalım diyoruz. Herkesi 
çözümün bir parçası olmaya çağırıyoruz. 
Geçmişteki klişeler bir işe yaramadı, gelin 
yeni bir açılım gerçekleştirelim, bu yakıcı 
meseleye aklıselimi getirelim diyoruz. 
Neden olmayacağını yıllarca konuştuk, 
gelin bugün de nasıl olacağını konuşalım 
diyoruz.

Bu mesele bu milletin meselesidir, bu ül-
kenin meselesidir, gelin bir ucundan tutun 
da bu ağırlığı bu ülkenin üstünden kaldıra-
lım diyoruz. Tarih boyunca diz kırıp aynı 
sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce 
söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephe-
de saf tutmuş bu insanların gönül ahengini 
bozan nedir, gelin birlikte bulalım diyoruz. 
Bu mesele demokrasi meselesidir diyoruz, 
çözümü arayıp bulmak görevi herkesten 
çok milletten vekalet alanlara düşer diyo-
ruz. Bu meseleyi her türlü önyargıdan, her 
türlü polemikten, her türlü asabiyetten, 
her türlü istismardan uzak biçimde gelin 
milletin huzuruna getirelim diyoruz. Üni-
versitelerimiz konuyu tartışsın, aydınları-
mız, sanatçılarımız, sivil toplum kuruluş-
larımız, medyamız, yediden yetmişe bütün 
insanlarımız bu konuyu hakkını vererek 
bir daha düşünsün diyoruz. Vatan toprağı-
nın bir köşesindeki bir yara gün gelir bü-
tün vücudu sarar, kangrene çevirir, gelin 
daha fazla geç kalmadan o yarayı hep bir-
likte saralım diyoruz. Gelin yanlış neyse, 

hata neyse, kusur neyse, çok geç olmadan 
bütün bu yanlışlıkları düzeltelim diyoruz. 
Gelin bu ülkeyi demokrasisiyle, adaletiyle, 
özgürlüğüyle, refah ve istikrarıyla, barış ve 
kardeşliğiyle dünyaya örnek bir ülke hali-
ne getirelim diyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye çeyrek asrı aşkın bir zamandır 
terör meselesiyle uğraşıyor. Ödediğimiz 
bedel de, çektiğimiz acılar da çok büyük… 
Gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla top-
rağa verdik, bu ülkenin umudu olan ne-
silleri kaybettik. Bu ülkenin büyümesine, 
kalkınmasına, ilerlemesine harcamamız 
gereken zamanı, enerjiyi, maddi kaynakla-
rımızı heba ettik. Bu çeyrek asrı bütün bu 
acıları yaşamadan, bu bedelleri ödemeden 
huzur ve istikrar içinde geçirsek bugün 
nerede olurduk, düşünebiliyor musunuz? 
Türkiye’nin kendi potansiyelini harekete 
geçirerek başlattığı atılıma, millet olarak 
şu son altı yılda başardıklarımıza bir ba-
karsak, ne kaybettiğimizi çok açık biçimde 
görürüz.

Bu kayıp tablosu hepimizin içini sızlatan 
bir tablodur. Neden bu kayıp yıllara yeni-
lerini ekleyelim? Neden bu kayıp nesillere 
yeni nesillerimizi, bu ülkenin genç fidan-
larını eklemeye devam edelim? Neden bu 
ülkenin geleceğini böyle karanlık niyetlere 
kurban edelim? Edemeyiz, etmeyeceğiz. 
Artık açık yüreklilikle, yanlışlıkları teşhis 
etmenin, birbirimize inanıp güvenerek, 
milletimize yakışan, geçmişimize yakışan 
mutlu ve müreffeh bir geleceği hep birlikte 
inşa etmenin yolunu açacağız. Terörü bir 
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yol olarak seçenleri her zaman telin ettik, 
şimdi de ediyoruz. Türkiye’nin birliğini, 
dirliğini, bütünlüğünü her şeyin üstünde 
tuttuk, bugün de bu hassasiyetimizi aynı 
kararlılıkla koruyoruz. Bu demokratik 
arayışlarımız da aslında bu hassasiyetimi-
zin eseridir. İnanıyoruz ki bu demokratik 
açılımlar sonuç verdikçe, fesat odakları 
zeminini kaybedecek, terörün bir yol, bir 
yöntem gibi gösterilmesine de imkan kal-
mayacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Demokrasi içinde her derdin bir çaresi 
vardır. Yeter ki başta demokrasi olmak 
üzere her konuda samimiyeti elden bırak-
mayalım. Demokrasiyi bütün unsurlarıyla 
birlikte işler hale getirirsek, diğer bütün 
sıkıntıların da peş peşe çözüm yoluna gi-
receğini rahatlıkla görebiliriz. Bu ülkenin 
doğusuyla batısını birbirine yaklaştırdık-
ça, terörün ayaklarının altındaki zeminin 
ortadan kalkacağını da göreceğiz. İnsan-
ların fikirlerini, inançlarını, kültürlerini 
yaşamakta alabildiğine özgür oldukları bir 
ülke haline gelebilirsek, bütün bu farklılık-
ların bu ülke için bir zenginlik olduğunu 
fark edeceğiz.

Türkiye, kelimelerden, kavramlardan, fi-
kirlerden korkulan bir ülke olmanın utan-
cını daha fazla taşıyamaz. Bu ülkede hepi-
mizin, Türkmen’in de, Tatar’ın da, Kürdün 
de, Çerkez’in de, Laz’ın da kendini özgür 
hissederek, kendi kültürüne, geleneğine-
göreneğine sahip çıkarak, komşusunun 
farklılıklarına saygı göstererek geleceğe 
umutla bakarak yaşamaya hakkı var. Nite-

kim binlerce yıllık tarihi medeniyet tecrü-
bemiz de, bu milli ahengi en güzel biçimde 
yaşayan ve yaşatan bir millet olduğumuzu 
göstermiyor mu? Ancak böyle bir Türkiye 
güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam 
edebilir.

Bizim hedefimiz herkesin devlet ve ka-
nunlar karşısında eşit olduğu, külfetin 
ve nimetin adaletle paylaşıldığı, tek bir 
vatandaşımızın bile mahzun olmadığı bir 
Türkiye’dir. Türkiye’yi seven herkesin, her 
insanımızın, her kurum ve kuruluşumu-
zun, bu meseleye bu genişlikte, bu derin-
likte bakması, tahriklere kapılmadan me-
seleyi aklıselimle, hassasiyetle, sağduyuyla 
değerlendirmesi en büyük temennimiz ve 
beklentimizdir. Milletimiz bu meselenin 
de üstesinden gelebilecek hakkaniyete ve 
demokratik olgunluğa fazlasıyla sahiptir; 
İnşallah önümüzdeki süreçte, bunu da 
dost-düşman herkes görecektir.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’yi daha güzel yarınlara taşımak 
üzere koyduğumuz ekonomik hedeflere 
de büyük bir kararlılıkla yürümeye devam 
ediyoruz. Dünyada yaşanan olumsuz şart-
lara rağmen başlattığımız sosyoekonomik 
değişimi her alanda aynı hız ve yoğunlukta 
sürdürme gayreti içindeyiz. Bu çalışma-
lar neticesinde Türkiye hem bölgesinde, 
hem dünyada ağırlığını giderek daha fazla 
hissettiren bir ülke konumuna geliyor. 
Geçtiğimiz ay buluştuğumuzda, hatırlar-
sanız, enerji alanındaki bazı dev bölgesel 
projelerden ve bu projelerde Türkiye’nin 
üstlendiği merkezi rolden söz etmiştim. 
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Ağustos ayı içinde bu dev proje zincirine 
çok önemli yeni halkalar eklemenin sevin-
cini ve mutluluğunu yaşadık.

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Putin 
ve İtalya Başbakanı Sayın Berlusconi ile 6 
Ağustos tarihinde, Ankara’da gerçekleştir-
diğimiz toplantılarda, ülkelerimiz için çok 
önemli gördüğümüz bir dizi anlaşmaya 
imza attık. Önemine binaen bu anlaşma-
larla ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek 
istiyorum. Kuzey komşumuz Rusya Fede-
rasyonu ile bildiğiniz gibi her geçen gün 
gelişen, iki ülkeye önemli yararlar sağla-
yan güzel ilişkiler içindeyiz. Sayın Putin’le 
Ankara’daki buluşmamız, Mayıs ayında 
Soçi’de yaptığımız görüşmenin bir devamı 
niteliğinde gerçekleşti. Bu görüşmede, iki 
ülke ilişkilerini daha da geliştireceğini um-
duğumuz, tarihi nitelikte işbirliği kararla-
rına imza attık.

Bu çerçevede, iki ülke arasında özellikle 
gaz, petrol ve nükleer enerji alanlarında 
işbirliğini geliştirmek üzere imzalanan 
protokoller son derece önemli adımlardır. 
İmzaladığımız Gaz Protokolü, Rusya’dan 
doğal gaz almamıza imkân sağlayan ve 
süresi 2011 yılında son bulacak olan doğal 
gaz alım sözleşmesinin süresinin uzatıl-
masını da öngörmektedir. Yine yapılan 
protokolle Güney Akım Boru Hattı’nın, 
Karadeniz’de, ülkemizin münhasır ekono-
mik bölgesinden geçmesi için, Rus tara-
fınca araştırma yapılmasına izin vermiş 
bulunuyoruz. Yine bu buluşmada Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ile Rus muhatabı 
Rosatom arasında nükleer enerji alanında 
iki önemli anlaşma daha imzalanmıştır. 

Bu yeni projelerle, iki ülke arasında, 2008 
yılı sonu itibariyle 38 milyar dolar seviye-
sine çıkmış bulunan ticaret hacminin, çok 
daha yukarı seviyelere çıkması da muh-
temel hale gelmiş oluyor. Rusya şu anda 
Türkiye’nin birinci, Türkiye ise Rusya’nın 
yedinci ticari ortağı konumunda bulunu-
yor. Rusya’da müteahhitlerimiz tarafından 
bugüne kadar üstlenilen işlerin toplam 
bedeli 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış 
durumda… İki ülke arasındaki işbirliği 
imkânlarının daha da gelişmesi, bu pozitif 
tabloyu daha da güzel seviyelere taşıyacak; 
iki ülke ekonomisini kısa zamanda olumlu 
biçimde etkileyecektir. 

Yine Sayın Berlusconi’nin katılımıyla yap-
tığımız üçlü görüşmelerde de ülkelerimiz 
ve bölgemiz için çok önemli gördüğümüz 
kararlar alınmıştır. Bildiğiniz gibi İtalya 
da, enerji alanında yoğun işbirliği içinde 
olduğumuz bir diğer dost ülke... Bakü-Tif-
lis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesi-
nin hayata geçirilmesinde iki ülke, işbir-
liği içinde, önemli roller oynamışlardır. 
Türkiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz boru 
hattı projesinin zamanında bitirilmesi için 
de ortak çabalarımız sürmektedir. Rusya, 
Türkiye ve İtalya arasında yine benzer bir 
uyumlu işbirliği tablosu da Mavi Akım 
projesinin hayata geçirilmesi sürecinde ya-
şanmıştır. Bu üçlü zirve sırasında İtalya ile 
üzerinde çalışmakta olduğumuz Samsun 
- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesine 
Rusya’nın da katılması karara bağlanmış-
tır. Rusya sadece projeye katılma kararı 
almamış, ayrıca boru hattına petrol verme 
taahhüdünde de bulunmuştur. Bu sayede 
hem petrol taşımasında güzergah çeşitliliği 
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sağlanmış, hem de Türk Boğazları üstün-
deki yük hafifletilmiş olacaktır. 

Bunlar Türkiye için son derece önemli ve 
değerli projelerdir. Ekonomik kazanımla-
rının yanı sıra Türkiye’nin merkezi konu-
munu güçlendiren, ağırlığını arttıran pro-
jelerdir. Türkiye böyle projelerle hedefine 
çok daha kolay, çok daha çabuk ulaşma 
imkânlarına kavuşacaktır. Huzur ve istik-
rarını koruyan, sorunlarının üstüne karar-
lılıkla giden, hedeflerini kaybetmeyen ve 
adımlarını her gün biraz daha ileriye atan 
bir Türkiye’nin önü açıktır. Yeter ki ülkemi-
ze ve birbirimize inancımızı kaybetmeden 
yürümeye devam edelim. Ben o mutlu ve 
müreffeh Türkiye idealine bütün kalbimle 
inanıyorum. Sizlerden de ricam o aydınlık 
Türkiye idealine aynı samimiyetle inanma-
nızdır.

Birlikte birçok hayali gerçeğe dönüştür-
dük, bundan sonra da inşallah aynı aşk ve 
şevkle, aynı inanç ve güvenle, gece gündüz 
çalışarak Türkiye’yi aydınlık yarınlarına 
taşıyacağız. Bu umut ve heyecanla sözleri-
me son veriyor, mübarek Ramazan ayınızı; 
30 Ağustos Zafer Bayramınızı bir kere 
daha tebrik ediyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler… çok değerli katılım-
cılar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
10’uncu Ulaştırma Şurası vesilesiyle 
Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Ülkemiz için, bölgemiz için, Avrasya 
için önem taşıdığına inandığım 10’uncu 
Ulaştırma Şurası’nın açılışında sizlere 
hitap etmekten memnuniyet duyduğumu 
belirtmek istiyorum.

10’uncu Ulaştırma Şurası’nın, uluslar ara-
sı bir boyutta gerçekleşmesi ve İstanbul’da 

yapılıyor olması ayrı bir mana ifade ediyor. 
Zira Türkiye ve İstanbul, Doğu’nun Batı’ya, 
Batı’nın da Doğu’ya açılan kapısıdır. Bütün 
ticaret yollarının, göç yollarının, bunun 
yanında bilginin, kültürün, felsefenin, dü-
şünce trafiğinin ana güzergâhı olmuş bu 
ülkede ve bu şehirde, böyle bir uluslararası 
ulaştırma şurasının, bir bilgi şöleninin ya-
pılıyor olması doğrusu bizleri heyecanlan-
dırıyor. 

Dünya haritasını önünüze koyduğunuz-
da, Türkiye’nin kıtaları birleştiren coğrafi 

10. Ulaştırma Şurası

İstanbul | 28 Eylül 2009
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konumunu ve jeo stratejik önemini ko-
laylıkla fark edersiniz. Evet, Türkiye bir 
merkez ülkedir, bir köprü ülkedir… Ancak 
Türkiye, yolcuların sadece gelip geçtiği 
değil, her geçişlerinde bu topraklara bir 
şeyler kattıkları, daha çok da bu topraklar-
dan etkilendikleri bir köprüdür. Türkiye, 
Batının köklü demokrasileri ve pazar eko-
nomileri ile doğunun ümit vadeden genç 
demokrasilerini, Karadeniz ile Akdeniz’i, 
NATO ile İslâm dünyasını, bunun yanında 
Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Konfüç-
yen medeniyetler gibi ayrı medeniyetleri, 
gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanları, 
farklı kıtaları birbirine bağlayan, birbiriyle 
buluşturan bir dostluk köprüsü, bir ticaret 
köprüsüdür. 

Türkiye aynı anda, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Konseyi, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
(KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO), 
G-20 ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 
üyesi olan yegâne devlettir. Yine Türkiye, 
Medeniyetlerin de etkileşimine ve ittifa-
kına inanan, farklı dinlerin, farklı kültür-
lerin, farklı toplulukların birbiriyle tanış-
masına, kaynaşmasına, tarihten devraldığı 
birikim ve misyon çerçevesinde öncülük 
eden bir ülkedir.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı bu şurayı 
son derece önemli ve anlamlı buluyorum. 
İnanıyorum ki, bu kadar yoğun, bu kadar 
üst düzeyde katılımların gerçekleştiği bu 
şura tüm katılımcı ülkeler açısından çok 
yararlı olacak, ülkelerimiz arasında yeni 
fırsatların, yeni işbirliği alanlarının doğ-

masına kapı aralayacaktır. Bildiğiniz gibi, 
sonuncusu 1999’da gerçekleştirilen bun-
dan önceki ilk dokuz şura, ulusal ölçekte 
şuralardı. Bizler, bu yıl, şuranın kapsamını, 
şuranın boyutlarını daha da genişleterek, 
uluslararası bir platforma taşınmasını ar-
zuladık. İlk defa uluslararası temsilcilerin 
katılımıyla bir Ulaştırma Şurası’nı gerçek-
leştiriyoruz. Zira, ulaştırma sektörü veya 
ulaştırma politikaları dediğimizde artık 
sadece milli sınırlar dahilinde bir projek-
siyondan değil, kaçınılmaz olarak daha 
büyük bir resimden, daha büyük bir pro-
jeksiyondan bahsetmek durumundayız.

Dünyada artık hızlı bir entegrasyon süreci 
yaşanıyor, küreselleşmenin etkisiyle dün-
yamız adeta küresel bir köye dönüşüyor, 
coğrafi sınırlar ortadan kalkıyor, ülkeler 
arasındaki siyasi sınırlar şeffaf laşıyor, 
psikolojik sınırlar buharlaşıyor… Bilimde, 
teknolojide sağlanan ilerlemeler, geçtiği-
miz yüzyılda insanlık tarihindeki birçok 
hayalin gerçeğe dönüşmesine vesile oldu. 
Şimdi yeni bir yüzyıla adım attık, artık 
geçtiğimiz yüzyıldan daha ileride hangi 
tür adımları atabileceğimizi tartışmalı, bu 
yönde projeler gerçekleştirmeliyiz. Bunun 
için de, hiç şüphe yok ki, ulaştırma faali-
yetlerini artık yalnızca ulusal boyutlarda 
değil, daha da ileri giderek, bölgesel ve kü-
resel çaplarda ele almamız kaçınılmazdır.

Ben bugün İstanbul’da, bu kadim şehirde 
gerçekleştirdiğimiz bu uluslar arası şura-
da, değerli konuklarımızın bu şuurla yeni 
arayışları tartışacaklarına, buradaki fikir 
alışverişlerinin ülkelerimizi ulaştırmada, 
ticarette ve hatta diplomatik ilişkilerimiz-
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de çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağına 
bütün kalbimle inanıyorum.

Değerli konuklar...

Bundan tam 7 yıl önce, büyük ölçekli bir 
kalkınma hamlesi başlattık. Ülkemizin 
her alanda daha ileri bir noktaya ulaş-
ması, küresel rekabet gücünün artması, 
dünya ekonomileri içerisinde çok önemli 
bir seviyeye ulaşması, dünya liginde hak 
ettiği seviyelere gelmesi için kapsamlı bir 
kalkınma planını uygulamaya başladık ve 
bu yolda büyük mesafeler kaydettik. Ulaş-
tırma politikalarımızı, ülkemizin kalkın-
masında merkezi bir konuma yerleştirdik. 
Yol medeniyettir dedik… 21’inci yüzyılda 
gidemediğimiz yer, ulaşamadığımız bölge 
olmamalıdır, olamaz dedik… Bu yüzyılda, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de 
de “uzak”, “ulaşılamaz”, “ücra” gibi kavram-
ların artık geçerliliğini yitirmesi gerekti-
ğine inandık. Yol olmadan, hızlı, kaliteli, 
güvenli bir ulaşım ağı olmadan, ülkemizin 
herhangi bir yerleşim birimine hizmet 
götüremez, illerimizi, ilçelerimizi kalkındı-
ramayız dedik. Aynı şekilde, yol olmadan, 
ulaşım imkânlarını çeşitlendirmeden, 
daha çağdaş, daha yüksek standartlara 
ulaştırmadan komşularımızla, bölge ülke-
leriyle, dünya ile sağlıklı bir iletişim kur-
mamızın mümkün olmayacağına inandık. 

Şöyle bir geçmişe baktığımızda bütün bü-
yük medeniyetlerin inşa ettikleri yollarla 
anıldığını, bu yolların adeta o medeniyet-
lerin sembolü haline geldiğini görüyoruz. 
Örneğin bir Kürk Yolu, örneğin bir Kral 
Yolu, örneğin Uzakdoğu’yu Batı’ya bağ-

layan Baharat Yolu, örneğin Çin’den baş-
layarak Anadolu’ya, Akdeniz aracılığıyla 
Avrupa’ya kadar uzanan meşhur İpek 
Yolu… Bugün bir çırpıda adını sayabildi-
ğimiz, tarih kitaplarında, coğrafya kitapla-
rında, atlaslarda adına sıkça rastladığımız 
bütün bu yollar dünya medeniyetlerine, 
insanlığa yön veren tarihi önemi haiz yol-
lardan sadece bir kaçı…

Bütün bu yollar uygarlıkların kaynağı 
olmuştur, bütün bu yollar kültürlerarası 
alışverişin, halklar arası iletişimin, ticare-
tin, dostluk ve barışın güçlenmesinde son 
derece belirleyici olmuştur. Bugün de du-
rum geçmişten farklı değil; yollar sadece 
ülkeleri ve şehirleri değil, toplumları da 
birbirine bağlayan medeniyet köprüleri 
olmaya devam ediyor. Ulaştırma alanında 
imkânlarını geliştirmiş, çeşitlendirmiş 
olan ülkelerin kalkınmayı yaygınlaş-
tırmak, ticareti geliştirmek konusunda 
önemli mesafeler aldığını görüyoruz. Bu-
nunla birlikte kültürel temaslar, etkileşim-
ler de en üst seviyeye çıkıyor ve standartlar 
yükseliyor. İşte bu gerçekler doğrultusun-
da ulaştırma alanında yapılmamışları yap-
mayı artık kaçınılmaz bir gereklilik olarak 
gördük ve kendi tarihimizin en önemli 
ulaştırma projelerini ardı ardına devreye 
hayata geçirmeye başladık.

Değerli konuklar...

Bakınız, açık yüreklilikle şu özeleştiriyi 
ifade etmek istiyorum: Biz, Türkiye ola-
rak on yıllar boyunca ciddi bir ulaştırma 
sıkıntısı yaşadık. Türkiye’nin bir ucundan 
diğer ucuna ulaşım, ister karayoluyla, 
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ister demiryoluyla, ister deniz ya da hava 
yoluyla olsun son derece meşakkatli, son 
derece tehlikeli ve uzun sürelere, büyük 
bedellere mal olan bir durum arz ediyordu. 
Düşünün ki, 7 yıl önce bölünmüş yol ağı-
mız 6 bin 101 kilometre idi. Avrupa, Asya, 
Ortadoğu, Rusya gibi dünyanın en önemli 
pazarlarına, en önemli ekonomilerine bu 
kadar kısa mesafede olmasına rağmen, 
bölünmüş yol ağımızın düşük seviyelerde 
olmasını kabullenemedik. Ülkemizi bir uç-
tan bir uca duble yollarla donatma hedefi 
koyduk, 15 bin kilometre bölünmüş yol 
inşa edeceğiz dedik. Hızlı, rasyonel bir ey-
lem planıyla birlikte 6 bin kilometrelik bö-
lünmüş yol ağımıza 7 yılda tam 10 bin 600 
kilometre ekledik ve bu sayede bölünmüş 
yol ağımızı 16 bin 600 kilometreye çıkart-
tık. Yol güvenliği konusunda da önemli ge-
lişmeler kaydettik; karayollarında ölümlü 
kaza oranı bu yollar sayesinde yüzde 80 
oranında azaldı.

Son 7 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz yatı-
rımlarla yurt içindeki ulaşım ağımıza de-
yim yerindeyse tam manasıyla çağ atlattık. 
Sadece yurt içindeki ulaşım imkânlarına 
çağ atlatmakla kalmadık, komşu ülkelerle 
yaptığımız uluslararası projelerle ulaşım-
da ciddi bir küresel entegrasyona da adım 
atmış olduk. Bugün, büyük bir gururla 
ifade edebilirim ki, deniz ulaşımından 
havayoluna, karayollarımızdan demir 
yollarımıza kadar standartlarımızı her ge-
çen gün daha ileri noktalara taşıyoruz. Şu 
anda, Marmaray adını verdiğimiz ve hızla 
çalışmalarını sürdürdüğümüz bir tüp-geçit 
projesi ile denizin altından iki kıtayı de-
miryoluyla birbirine bağlıyoruz. Bu sayede 

Asya ve Avrupa kıtaları kesintisiz biçimde 
demiryoluyla birbirine bağlanmış oluyor, 
Marmaray projesi dünyadaki en önemli 
projelerden biri olarak kayıtlardaki yerini 
alacak… 3 milyar ABD dolarına mal olacak 
bu proje bittiğinde, boğazın bir yakasından 
diğerine geçiş, dikkatinizi çekiyorum, sa-
dece 4 dakikaya düşecek. Her gün 1 milyon 
yolcu bu alt geçit ile bir kıtadan bir başka 
kıtaya taşınacak…

Bir başka büyük projemiz Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu projesidir, onun da yapımı 
hızla devam ediyor. Bu proje ve Marmaray 
tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya 
kadar uzanan İpek Demiryolu hayali de 
gerçeğe dönüşecek. Bu da kıtaları birbirine 
bağlayan çok önemli bir medeniyet pro-
jesidir, barış projesidir ve bunun da mer-
kezinde Türkiye’nin olmasından büyük 
gurur duyuyoruz. Yine temelini attığımız 
Ankara-Sivas hattı da Pan-Avrupa 4’üncü 
Ulaşım Koridorunun devamını teşkil edi-
yor. Dediğim gibi, Türkiye sınırları dahi-
linde yapılan her yatırım, aynı zamanda 
Avrupa’nın Asya’ya, Asya’nın Avrupa’ya, 
Kuzey’in Güney’e, Güneyin kuzeye doğru 
hızlı, güvenli, istikrarlı açılımına vesile olu-
yor. Tüm bu projeler, sadece Türkiye’nin 
şehirlerini, Türkiye’nin bölgelerini birbiri-
ne bağlamakla kalmıyor, dünya şehirlerini, 
kıtaları birbirine bağlıyor.

Bu projeler, sadece ülkemizin kalkınma-
sına değil, bölgenin kalkınmasına hizmet 
ediyor. Yine tüm bu ulaştırma yatırımları, 
sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin 
huzuruna, refahına ve istikrarına katkı 
sağlıyor. Şimdi bahsettiğim tüm bu ulaştır-
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ma projelerini alınız… Türkiye’nin enerji 
alanında nasıl bir ana artere dönüştüğüne 
bakınız… Türkiye’nin medeniyetleri nasıl 
buluşturduğunu dikkate alınız… Sadece bu 
üç husus bile, Türkiye’nin bölge için, dün-
ya için, özellikle de Avrupa Birliği için nasıl 
bir önem ihtiva ettiğini çok açık ve net bir 
biçimde ortaya koyuyor. Türkiye’nin Avru-
pa Birliği üyeliğine karşı çıkan kesimler, 
özellikle de Avrupa içindeki kimi liderler, 
21’inci Yüzyılın vizyonundan, perspekti-
finden, ufkundan ve misyonundan bigane 
olarak Türkiye değerlendirmeleri yapıyor-
lar.

Üç yıllık, beş yıllık projeksiyonla Türkiye’yi 
değerlendirmek yanlıştır, yanıltıcıdır, 
Türkiye’ye haksızlık olduğu kadar emin 
olun Avrupa Birliği’ne haksızlıktır. Oluş-
makta olan fotoğrafı herkes, ama herkes, 
çok geniş bir bakış açısıyla değerlendirme-
lidir. Türkiye içindeki muhaliflerin olduğu 
kadar, Avrupa Birliği içindeki Türkiye 
muhaliflerinin de bu fotoğrafı doğru oku-
masını önemle rica ediyorum. Her zaman 
söylüyorum: Dünün kavramlarıyla, dünün 
kelimeleriyle bugüne ait cümleler kurama-
yız. Dünün düşünme tarzıyla, dünün mu-
halefet tarzıyla bugüne ilişkin çözümler 
üretemeyiz.

Türkiye değişiyor, Türkiye hem de çok 
hızlı değişiyor. Kendisi için değişiyor, 
bölgesinin huzuru ve kalkınması için de-
ğişiyor, dünyada barış ve istikrara daha 
fazla katkı sağlamak için değişiyor, Avrupa 
Birliği’ne yeni bir vizyon kazandırmak için 
değişiyor. Bakınız, geçtiğimiz hafta içinde, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve G-20 

Zirvesi dolayısıyla ABD’ye bir ziyaretim 
oldu. BM ve G-20 oturumlarının yanı sıra 
ABD’de birçok temaslarım oldu ve daha 
dün Türkiye’ye döndüm. BM Güvenlik 
Konseyi’nde Nükleer Silahlara ilişkin son 
derece önemli görüşmelerimiz oldu. Genel 
Kurul’da Türkiye’nin dış politika vizyo-
nunu ifade etme fırsatını buldum. Yine, 
Pittsburgh’da yapılan G-20 liderler zirve-
sinde küresel ekonomik krizi ve aldığımız 
tedbirleri tüm boyutlarıyla istişare etme 
imkanını bulduk. Birçok ülke lideriyle ikili 
görüşmeler yaptık.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
BM Genel Kurulu ve G-20 Zirvesi çerçeve-
sindeki ziyaretimiz bir kez daha gösterdi 
ki, Türkiye’nin bölgesel barış için, küresel 
barış için, refah, kalkınma ve istikrar için 
bugüne kadar sağladığı ve bundan sonra 
sağlayacağı çok büyük katkılar vardır. Biz, 
ülke olarak bu katkıları sağlamaya devam 
edeceğiz. Türkiye’yi her alanda büyütme-
ye, yüceltmeye, farklı bir kulvarda, farklı 
bir ligde ilerletmeye devam edeceğiz.

Değerli konuklar… 

Türkiye olarak demiryolu ulaşımına çok 
büyük önem atfediyoruz. Bakınız, bizler, 
Bağdat Demiryolunu, Hicaz Demiryolunu 
inşa etmiş, bu hatlarla İstanbul’u o günün 
şartlarında çok uzak şehirlere bağlamış 
bir kültürün varisleriyiz. Cumhuriyetin 
kurulduğu ilk yıllarda da demiryolu inşası 
önemli bir hedef olarak belirlendi ve uzun 
demiryolu ağları inşa edildi. Ancak, maa-
lesef bu vizyon devam ettirilmedi, Türkiye 
demiryolu ulaşımında Cumhuriyetin ilk 
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yıllarındaki vizyonu sürdüremedi. Hükü-
metimiz döneminde, karayolu ulaşımıyla 
birlikte demiryolu taşımacılığını da bir 
devlet politikası haline getirdik. Bu saye-
de, yıllarca konuşulduğu halde, bir türlü 
hayata geçirilemeyen hızlı tren hatları gibi 
projeleri başlattık.

Bu yıl Mart ayında, Ankara Eskişehir ara-
sında Yüksek Hızlı Tren Hattını devreye 
aldık. Türkiye Avrupa’da 6’ncı, dünyada 
8’inci hızlı tren işletmecisi ülkelerden biri 
haline geldi. Hedefimiz, önümüzdeki dö-
nemlerde hızlı tren uygulamasını bugün 
otomobillerimizle yaklaşık 14 saatte kat 
edilebilen mesafeler arasında uygulama-
ya geçirmek… Şu anda hükümet olarak 
bunun temellerini atıyor, çalışmalarını 
yürütüyoruz… Demiryoluyla yük taşıma-
cılığında da büyük bir atılım içindeyiz; şu 
anda ayda ortalama 1.000 trenle yurtdışı-
na yük taşıması yapıyoruz. İstanbul-Sela-
nik, İstanbul-Tahran, İstanbul-Budapeşte, 
Mersin-Halep arasındaki yolcu trenleri 
komşularımızla bizim aramızda adeta bir 
dostluk köprüsü kurmuş durumda. Suriye 
sınırında atıl durumda bulunan demiryo-
lu hattındaki mayınları temizledik, yolu 
yeniledik, böylece Türkiye-Suriye arasında 
da aynı dostluk ve kardeşlik köprüsü ku-
rulmuş oldu.

Havayolu ve denizyolu ulaşımında da ülke 
olarak büyük mesafeler kat ettik, Türkiye 
bu alanlarda da tarihinin en büyük atılım-
larını gerçekleştiriyor ve dünyanın en hızlı 
büyüyen, en hızlı gelişen ülkeleri arasında 
yer alıyor. Havacılık sektöründeki büyüme 
dünya genelinde yüzde 5 iken, bu oran ül-

kemizde yüzde 30’a kadar çıktı. Bu ülkede 
uçağa binmek lükstü, bunu lüks olmaktan 
çıkardık, artık herkes uçağa binebiliyor. 
Bugün hem uçak sayısında, hem sefer sa-
yısında, hem de yolcu sayısında büyük bir 
artış yaşanıyor. Deniz yollarını yeniden ele 
aldık, deniz taşımacılığını canlandırdık, 
Türkiye bu gelişme hızıyla bugün gemi ve 
yat üretiminde dünyanın lider ülkeleri ara-
sına girmiş durumda...

Biz, ulaştırmayı birbiriyle uyumlu, birbi-
riyle koordinasyon içinde komple bir yapı 
olarak görüyor, adımlarımızı buna göre 
atıyoruz. Bugünün dünyasındaki ulaşımı 
sadece kara, deniz ve hava ulaşımı olarak 
düşünmüyoruz. 21’nci yüzyılın bilişim 
yüzyılı, bilişim çağı olduğu inancından 
hareketle, ulaştırmayı artık bilişimden 
bağımsız ele almıyoruz. Bu bilişim ça-
ğında kargo, insan ulaşımı, ticari meta, 
eşya taşımacılığı kadar bilginin ulaşımı, 
verinin iletimi, datanın aktarımı da büyük 
önem kazandı. Bilişim yatırımlarımızı da 
tamamıyla yenilmeye başladık. Bilişim 
yatırımlarında ülkemizdeki yatırımları 
sıfır düzeyinden, yok mesabesinden ala-
rak, neredeyse süper güç düzeyine taşıdık. 
Türkiye, Avrupa’da bilişim altyapısını ye-
nileyen 6’ncı ülke konumunda. Daha yakın 
bir zamanda ülkemizde 3-G, yani üçüncü 
nesil teknoloji uygulamasını başlattık. He-
defimiz en kısa zamanda 4-G teknolojisini 
de ülkemize kazandırmak.

Değerli konuklar…

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en 
önemli göstergeleri, yollarının kalitesidir, 
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yol güvenliğidir, ulaştırma ağlarının uzun-
luğu ve çeşitliliğidir. Biz ulaştırma konu-
sunu bu bakış açısıyla ele aldık. Türkiye’yi 
ulaştırma noktasında da çağdaş dünyanın 
gerisinde kalan değil, önüne geçen, örnek 
alınan ülke konumuna getirmek için ge-
çen yılda büyük yatırımlar yaptık, büyük 
projeleri tamamladık. Başlattığımız pro-
jeleri asla bir köşede unutup çürümeye 
terk etmeyeceğiz, bitirip hizmete açma 
sorumluluğunu da bundan önce olduğu 
gibi yine üstleneceğiz Bakınız, toplantının 
ana başlığı Hedef 2023 olarak belirlenmiş. 
Malum, 2023 yılı bizim için bir milattır, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıl dönümüdür, dolayısıyla halkımızın 
nezdinde çok önemli, çok sembolik bir kar-
şılığı vardır. Biz, o tarihe kadar, Türkiye’yi 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi ara-
sında görmek istiyoruz.

Bunu başaracağımıza kesinlikle inanıyo-
rum, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına 
bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışma-
ya devam edeceğiz. Türkiye olarak, 2023’e 
kadar en az 350 milyar dolarlık ulaştırma 
ve haberleşme altyapı yatırımı yapmayı 
planlıyoruz. Bunu neyle yapacağız? Yap-
İşlet-Devret modeliyle yapacağız; kamu-
özel sektör ortaklığıyla yapacağız, genel 
bütçe imkanlarıyla yapacağız. Kriz döne-
minde bile daha geçenlerde Ulaştırma 
Bakanlığımız İstanbul-İzmir Otoyolunun, 
İzmit körfez geçişinin ihalesini sonuçlan-
dırdı. Kamu kaynağı kullanmadan 6 mil-
yar dolarlık yatırım yapılıyor. İstanbul için, 
tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden 
3’üncü köprüye ihtiyaç vardır. Aynı şekilde 
İstanbul’da 3 havaalanına da ihtiyaç var-

dır. Çünkü İstanbul bir megapol; Asya’nın 
ve Avrupa’nın nabzı bu coğrafyada atıyor. 
Onun için bu şurada kent içi ulaşımı da 
enine boyuna tartışıyoruz. 3’üncü köprü 
için müstakil bir oturum düzenliyoruz. 
İnanıyorum ki buradan da 3’üncü Köprüye 
ışık tutacak önemli katkılar çıkacaktır.

Ben, 10’uncu Ulaştırma Şurası’na başarı-
lar diliyorum. Şura’nın düzenlenmesinde 
emeği geçen arkadaşlarıma, değerli katı-
lımcılara, değerli konuklarımıza, katkı ve-
ren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’ye 
ve İstanbul’a hoş geldiniz diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Aziz milletim… değerli vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Milletimizin aynı duygularda birleştiği, in-
sanlarımız arasında paylaşma ve dayanış-
ma şuurunun en üst seviyede kendini gös-
terdiği bir mübarek Ramazan ayını daha 
geride bıraktık ve Ramazan Bayramı’nı 
idrak ettik. Böyle müstesna bir zamanda 
sizlerle beraber olmaktan ayrı bir memnu-
niyet duyuyor, bu vesileyle geçmiş Rama-
zan bayramınızı bir kere daha gönülden 
kutluyorum. Böyle müstesna zamanlar, 
milletimizin birlik ve beraberliğinin daha 
da güçlendiği, manevi dünyamızın zengin-
leştiği, dertlerin, sıkıntıların, acıların el ve 
gönül birliğiyle sevince, mutluluğa dönüş-
türüldüğü tazelenme mevsimleri oluyor.

Bu yıl da bu güzelliği hep birlikte idrak 
ettik, birbirimizin dostu, kardeşi, arka-
daşı, yoldaşı olmaya gayret ettik. Hayatın 
zorluklarına karşı kimse yalnız olmasın, 
yoksul, yoksun, çaresiz kalmasın diye 
fert fert hepimiz imkânlarımız nispetinde 
bu gönül seferberliğine katıldık. Bir kere 
daha gördük ki; millet olarak bizi güçlü 
kılan insanlarımız arasındaki dostluk ba-
ğının kopmazlığı, kardeşlik hukukunun 

sarsılmazlığıdır. Bu birlik ve beraberlik 
şuuru bizi millet kılan, asırlardır olduğu 
gibi bugün de varlığımızı ve istiklalimizi 
dimdik ayakta tutan en önemli gücümüz, 
dayanağımızdır. Biliyoruz ki, coşkularını 
beraberce yaşayan, acılarını birbiriyle pay-
laşan, yaralarını birlikte saran, zorlukları 
ortak bir şuurla göğüsleyen bir milletin 
aşamayacağı hiçbir güçlük, ulaşamayacağı 
hiçbir hedef yoktur.

Bu anlamlı günler vesilesiyle bu gerçeği 
bir kere daha müşahede etmekten büyük 
bir gurur ve mutluluk duyduk; aydınlık bir 
geleceğe doğru çıktığımız yolculukta güç, 
heyecan ve umut tazeledik. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin daha güçlü bir ülke 
olmak adına attığı adımlar daha da hız-
lanacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. İnsanlarımızın daha mutlu, daha 
müreffeh bir Türkiye’ye uyanacağı sabah-
lar yakındır. Bunun için de, millet olarak, 
yine birbirimize inanıp güvenerek başlat-
tığımız bu büyük atılımı aynı kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettim: 
Bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi, güçlen-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Eylül 2009
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mesi için o ülkenin insanlarının birbirine 
inanıp güvenmesi, ortak bir iradede buluş-
ması çok önemli… Tarih boyunca yaşadığı-
mız büyük zorlukları hep bu şuurla, hep bu 
iradeyle aştık. Nice badireleri, danışarak, 
görüşerek, ortak bir akıl, ortak bir fikir, 
ortak bir yol bulabildiğimiz için hasar 
almadan, zarar görmeden aştık. Aramıza 
fitne sokmak isteyenler, fesat çıkarmak is-
teyenler olmadı mı? Elbette oldu. Ama her 
defasında, bizim asırlardır devam eden bu 
millet olma irademize, bu birlik ve beraber-
lik şuurumuza çarparak bertaraf oldular. 

Gün geldi, bu milletin birbirine bağlılığını 
takdir edemeyenlerin yaptığı yanlışlar o 
fitne ve fesat odaklarının ekmeğine yağ 
sürdü. Gün geldi, bu ülkenin insanların-
dan fedakârlık isteyenler, gayret isteyenler, 
nimeti paylaştırmakta aynı hakkaniyeti 
gösteremediler. Gün geldi bu ülkeyi yö-
netenler, ihtiyacı olanın ihtiyacını, imdat 
bekleyenin imdadını, şefkat bekleyenin 
beklentisini görmezden geldiler. Gün geldi 
yetkiyi elinde bulunduranlar, bu ülkenin 
bütün insanlarının aynı derecede mübarek 
olduğu gerçeğini yeterince idrak edemedi-
ler. Gün geldi devlet yetkilerini kullanan-
lar, devletin, bu ülkenin bütün vatandaşla-
rının devleti olduğunu; her vatandaşa aynı 
şefkatle, aynı muhabbetle, aynı samimiyet-
le yaklaşması gerektiğini göz ardı ettiler.

Evet, bütün bunlar oldu; ama bu millet 
bütün bu yanlışlara, bütün bu hatalara 
rağmen birlikten, beraberlikten, kardeş-
likten, kader birliğinden asla vazgeçmedi. 
Bu millet, bu ağır imtihandan da Allah’ın 
izniyle, alnının akı ile çıktı. Şimdi bütün bu 

tecrübelerden, gerekli dersleri çıkarma za-
manındayız. Nerede yanlış yaptık bulmak, 
anlamak, bu yanlışları ortadan kaldırmak 
durumundayız. Bütün bu yanlışlara rağ-
men bizi ayakta tutan neydi, bunu daha iyi 
düşünmek, daha iyi kavramak mecburiye-
tindeyiz. Bu ülkenin neresinde yaşarsak 
yaşayalım, kim olursak olalım, fert fert 
hepimiz, soğukkanlılıkla, aklıselimle bu 
muhasebeyi yapmak zorundayız. Bu ülke 
hepimizin, bu vatan hepimizin, bu ortak 
hedefler hepimizin, Türkiye’nin huzuru, 
insanlarımızın mutluluğu için bu görevi-
mizi yerine getirmek borcundayız.

Aziz vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi hükümet olarak bir demok-
ratik açılım süreci başlattık ve aşamalı 
olarak bu önemli meseleyi toplum günde-
mimize taşıdık. Bu açılımdan maksadımız 
belli bir konuyu değil, bu ülkenin insan-
larının zihinlerinde ve vicdanlarında yer 
eden ne kadar meselemiz varsa hepsini tar-
tışmaya açmak, bir ortak kanaate ulaşmak 
ve bunların her biri için çare neyse bulup 
hayata geçirmektir. Biz bütün insanlarımı-
zın gurur duydukları ve razı oldukları bir 
ülkede yaşamalarını istiyoruz. Biz kökeni, 
inancı, kültürü ne olursa olsun, bütün 
vatandaşlarımızın kendilerini özgür ve gü-
vende hissedecekleri bir toplumsal hayatı 
inşa etmenin yolunu açmak istiyoruz. Biz 
Türkiye’nin kazanımlarını bütün insan-
larımızın hakça paylaşmasını, bu ülkenin 
köyleri, kasabaları, kentleri arasındaki 
gelişme farklılıklarının en aza indirilme-
sinin yolunu açmak istiyoruz. Biz bu ülke-
de hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız olarak 
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millete ait olmasını, hiç kimsenin kendini 
millet iradesinin üstünde görmeye kalkış-
mamasını istiyoruz. Biz ülkenin gencecik 
fidanları daha yeşermeden kırılmasın, bu 
topraklarda terör kendine asla varlık ze-
mini bulamasın, kardeşler arasında kin ve 
nefret yaşanmasın istiyoruz. Biz eli ekmek 
tutması gerekenler silah tutmasın; yola, 
okula, hastaneye, kalkınmaya harcanması 
gereken kaynaklar heba edilmesin istiyo-
ruz. Biz bu ülkenin gençlerinin yarınların-
dan ümitlerini kesmemelerini istiyoruz. 
Biz bu ülkede anaların gözleri yaşlı, yü-
rekleri yaslı, olmasın istiyoruz. Bu millet 
asırlar boyunca aynı medeniyet sancağı al-
tında nasıl tarihe nam salan altın sayfalar 
yazmışsa, insanlığın geleceğinde de öyle 
ihtişam dolu izler bıraksın istiyoruz. Biz bu 
ülke için huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz.

Bunun için, hepimizin, ama hepimizin 
bu muhasebeyi samimiyetle yapmamız 
gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte herkes 
içindekini samimiyetle söylemeli; bugüne 
kadar söylenmemiş, söylenememiş olan-
lar da açıkça, korkusuzca dile getirilmeli 
ki, ortak bir yol bulunsun, o yola da bir 
daha gölgeler düşmesin. Ama hiç kimse de 
söz söylemek adına, bu iyi niyetli açılım 
adımlarını istismar etmesin, kendi politik 
menfaatleri için bu meseleyi suiistimal 
etmesin, yanlış hesap yapmasın. Bunun bir 
ülke meselesi olduğunu, gereken ağırlıkla 
ve ciddiyetle ele alınması gerektiğini de 
kimse unutmasın.

Türkiye’nin senelerdir kanayan yaralarına 
çare aramak bizim bu ülkeye borcumuz-
dur. Türkiye’nin bütünlüğü asla tartışma 

konusu değildir, olmayacaktır. Bizim 
bütün gayretimiz o bütünlüğü daha da 
güçlü hale getirmek, bu milletin birbirine 
bağlılığını daha da pekiştirmektir. Sizle-
rin, bu gayretimizin Türkiye için ne mana 
ifade ettiğini gayet iyi bildiğinizden asla 
şüphe etmiyorum. Sizlerin desteğinizle kıs 
zamanda bu ülke her zamankinden daha 
da aydınlık ve huzurlu bir ülke haline ge-
lecektir.

Değerli vatandaşlarım…

Gelişmeleri sizler de an be an izliyorsunuz, 
Türkiye sadece iç meselelerinde değil, dış 
dünyayla ilişkilerinde de bir tazelenme 
ve değişim içinde… Hükümet olarak dış 
meselelerimize ilk günden beri gündemi-
mizde çok önemli bir yer ayırdık. Daha 
aktif, meselelerini çözme iradesi gösteren, 
barıştan yana bir dış politika stratejisi ge-
liştirmek noktasında daima kararlı bir tu-
tum içinde olduk. Türkiye bu kararlılıkla, 
çözümsüzlükleri çözüm gibi göstermeye 
yeltenen köhnemiş zihniyetleri bertaraf 
ederek, yıllardır çözemediği pek çok mese-
lesini hal yoluna koydu.

Bunların başında da komşularımızla iliş-
kilerimizi iyileştirme yolunda aldığımız 
mesafeler geliyor. Üzülerek ifade edeyim 
ki yıllar yılı Türkiye’nin dış politika günde-
mindeki en önemli meseleler komşularıyla 
yaşadığı sıkıntılarla ilgiliydi. Türkiye’nin 
bir kısmıyla tarihi ortak bağlara da sahip 
olduğu komşularıyla bu mesafeli hali, ne 
bizim, ne komşu ülkelerin, ne bölgemi-
zin menfaatine bir durumdu. Bu tabloyu 
değiştirmeyi ve komşularımızla problem-
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lerimizi çözüme bağlayarak iyi ilişkiler 
geliştirmeyi öncelikli görevimiz saydık. 
Şunu mutlulukla ifade etmeliyim ki karar-
lılıkla attığımız bu dostluk adımları kom-
şularımızdan da karşılık gördü ve bugün 
çevremizdeki bütün ülkelerle geçmişle 
kıyaslanmayacak bir dostluk ilişkisi için-
deyiz. Bugün, hem ikili ilişkilerde, hem de 
bölgesel ve küresel meselelerde, karşılıklı 
iş ve güç birliği imkânlarını en üst seviyeye 
çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Ticari ve kültürel bağlarımızı olabildiğince 
güçlendiriyoruz. 

Bunun en güzel örneklerinden birini, 
bildiğiniz üzere Suriye ile yaşadık. Suriye 
Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad ile evvelki 
hafta İstanbul’daki buluşmamızda Suriye 
ile Türkiye arasında vizelerin kaldırıldığı-
nı birlikte açıkladık, bu mutluluğu birlikte 
yaşadık. Ortak bir tarihe, zengin kültürel 
bağlara sahip olan, birbirine akraba olan, 
komşu olan, geleceğe dönük menfaatleri 
de aynı olan bu iki dost ülkeye yakışan 
da buydu. İnşallah Suriye ile ilişkilerimiz 
bundan böyle çok daha güzel seviyelere 
gelecek, halklarımız arasındaki kaynaşma 
da hızlanacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin bölgesinde sevilen, güçlü, ağır-
lığı, itibarı olan bir ülke olması, dünyadaki 
önemini de doğrudan arttırmaktadır, bunu 
çok önemli görüyoruz. Bölgemizde çeşitli 
sebeplerle henüz istediğimiz seviyede iler-
leme sağlanamayan meselelerle ilgili ola-
rak da, ilgili bütün ülkelerle temaslarımızı 
sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde Türkiye 

son yıllarda dünyanın da kabul ettiği gibi 
daima çözümden yana olan, yapıcı olan 
taraf konumundadır, bu tutumumuzu 
bundan sonra da sürdüreceğiz. Bizim, 
ülke olarak, hiç kimseye karşı, hiçbir ön-
yargımız yok; hiçbir kompleksimiz yok, 
dünyadaki hiçbir ülkeye de kapımız kapalı 
değil... Ermenistan ile henüz çözülmemiş 
bazı sorunlarımız olduğu doğrudur. Ancak 
bunların da, iyi niyet temelinde çözülebilir 
meseleler olduğunu düşünüyoruz.

Bu çerçevede, Ermenistan ile imzalanacak 
olan protokol önemli bir aşamaya işaret 
etmektedir. Bildiğiniz gibi, bu protokol 
ancak TBMM’nin onayı ile geçerlilik kaza-
nacak olan bir protokoldür. İki ülke arasın-
daki meseleleri çözmek ve ilişkilerimizi iki 
komşu ülkeye yakışır bir çizgiye çekebil-
mek için bu temaslarımızı sürdüreceğiz. 
Bu temaslarımız sırasında elbette dostu-
muz ve kardeşimiz Azerbaycan halkının 
menfaatlerini de en az kendi menfaatle-
rimiz kadar korumaya özen gösteriyoruz. 
İnanıyorum ki bu süreç, hem Türkiye, 
hem Ermenistan, hem de Azerbaycan için 
mutlu bir sona bağlanacak; adeta kangrene 
dönüşmüş bu mesele de ortadan kalkmış 
olacaktır. Bunun için, önceliklerimizi ve 
vazgeçilmezlerimizi titizlikle koruyarak 
barışçı ve dostane adımlarımızı sürdüre-
ceğiz.

Türkiye, Kaf kasya’da, Ortadoğu’da ve 
Balkanlar’da doğrudan tarafı olsun ya da 
olmasın bütün meselelerin çözümüne kat-
kı sağlamak üzere en üst seviyede çabaları-
nı sürdürüyor. Bu sadece bizim dış politika 
rotamızın değil, aynı zamanda Türkiye’nin 
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dünyada ve bölgesinde ulaştığı ağırlığın 
ve önemin de bir gereğidir. AB ile ilişkile-
rimizi de bu barışçı ve medeni perspektif 
içinde ele alıyor, meseleye bu ciddiyetle 
yaklaşıyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi geçen hafta, New York’ta 
düzenlenen Birleşmiş Milletler’in 64. Ge-
nel Kurulu ve Pittsburgh’da düzenlenen 
G-20 zirvesi çalışmalarına katılmak üzere 
gittiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde 
pek çok üst düzey temaslarda bulun-
duk. 150’nin üzerinde ülkenin devlet ve 
hükümet başkanları seviyesinde temsil 
edildiği bu yılki Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda uluslararası gündemle ilgili 
konularda ülkemizin görüşlerini açıklayan 
bir konuşma yapma imkanı buldum. Genel 
Kurul’dan önce de, ABD Başkanı Sayın 
Barack Obama başkanlığında düzenlenen 
nükleer silahsızlanma ve yayılmanın ön-
lenmesi konulu Güvenlik Konseyi toplantı-
sına katılarak bir konuşma yaptım. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye, yürüttüğümüz 
diplomatik çabalar neticesinde, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği-
ne seçilmişti. Dolayısıyla, ilk defa bir Türk 
Başbakanı, Güvenlik Konseyi’nde ülkemizi 
temsilen konuşma yapmış oldu. Gerek BM 
Genel Kurulu, gerek G-20 zirvesi vesilesiy-
le orada bulunan pek çok yabancı liderle 
de çok yararlı ikili görüşmeler gerçekleştir-
dim. Bu temaslar sayesinde, ABD, Rusya, 
İran, Pakistan, Hollanda, İsveç, Irak, Gü-
ney Kore, Avusturya, İtalya, Güney Afrika, 
Hindistan, Lübnan başta olmak üzere 32 

hükümet ve devlet başkanıyla görüş alışve-
rişinde bulundum. Ayrıca, BM Genel Sek-
reteri Ban Ki Moon ile de bir araya geldim. 
Bu görüşmenin hemen ardından, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Talat ile gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmeye BM Genel Sekreteri 
Sayın Ban Ki Moon ve İslam Konferansı 
Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Ekmeled-
din İhsanoğlu’nun da katılmış olması bizi 
ayrıca memnun etti. 

Bütün bu temaslarımızda, başta bölge-
sel sorunlar olmak üzere gündemdeki 
dünya meseleleri hakkında ülkemizin 
görüş ve hassasiyetlerini aktarma imkanı 
bulduk. Memnuniyetle gördük ki dış po-
litikada attığımız sağlam ve geniş ufuklu 
adımlar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını 
ve ağırlığını her geçen gün arttırıyor. 
Amerika’nın en saygın üniversitelerin- 
den olan Princeton Üniversitesi’nde, New 
York Eyalet Üniversitesi’ne bağlı Levin 
Enstitüsü’nde yaptığımız konuşmalarda; 
İslam Konferansı Teşkilatı 40. Kuruluş 
Yılı Resepsiyonu’nda ve diğer bütün et-
kinliklerde bu itibar ve ağırlığı fazlasıyla 
hissettik.

Küresel barış, nükleer silahsızlanma, me-
deniyetler ittifakı, iklim değişikliği gibi 
dünya gündeminin önemli konu başlıkla-
rıyla ilgili Türkiye adına dile getirdiğimiz 
görüşler hem muhataplarımız- da, hem 
uluslar arası medyada büyük yankı buldu. 
Yine bu ziyaretimiz esnasında orada ya-
şayan vatandaşlarımızla New York’ta bir 
araya gelme, Türkiye’nin meselelerini yüz 
yüze konuşma ve hasret giderme fırsatı 
bulduk. Kendilerinin Türkiye’nin gelece-
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ğiyle ilgili umut ve heyecanlarını paylaş-
maktan büyük mutluluk duyduk.

Bu gezimiz vesilesiyle Türkiye’nin büyük-
lüğünü bir kere daha müşahede ettik ve 
bundan büyük gurur duyduk. Daha büyük 
hedeflere doğru ilerleme adına azim ve ka-
rarlılığımız daha da arttı, daha da katmer-
lendi. Ülkemize ve milletimize güvenmek-
le ne kadar doğru yaptığımızı bu vesileyle 
bir kere daha görmüş olduk.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi Eylül ayı eğitim yılının da 
başladığı dönem oluyor. Her yıl bu dö-
nemde okullarımız Türkiye’nin geleceğini 
inşa edecek olan çocuklarımızın eğitimi 
için umutla ve heyecanla kapılarını açıyor. 
Hükümet olarak yarınlarımızın bu okul-
larda, bu eğitim yuvalarında şekillendiğini 
biliyoruz. Bu bilinçle, çocuklarımıza en iyi 
eğitim imkânlarını sunabilmek, bu alan-
daki eksiklikleri giderebilmek için büyük 
gayret gösteriyoruz. Eğitimin Türkiye’nin 
en temel önceliği olduğu gerçeğinden hare-
ketle son yıllarda bütçeden en büyük payı 
eğitim harcamalarına, eğitim yatırımları-
na ayırıyoruz.

Bakınız Milli Eğitim Bakanlığımızın 2002 
yılında bütçeden aldığı pay 7,5 milyar TL 
iken, bu yıl bu rakamı yüzde 267’lik bir ar-
tışla 27.5 milyar TL seviyesine yükseltmiş 
durumdayız. Yedi buçuk milyardan 27 bu-
çuk milyara… Bu Türkiye’nin son altı yılda 
yaşadığı ekonomik zorluklar hesaba katıl-
dığında çok ileri bir adımdır, çok önemli 
bir gelişmedir. Aynı şekilde 2002 yılında 

2.5 milyar TL seviyesinde olan yüksek 
öğretim bütçesini de 2009 yılında yüzde 
252’lik artışla 8.8 milyar TL’ye yükselttik. 
2002 yılında 494 milyon TL olan Yurtkur 
bütçesi, yüzde 386’lık bir artış göstererek 
2009 yılında 2 milyar 400 milyon TL’yi 
aşan bir seviyeye taşıdık. Lütfen dikkat edi-
niz: 494 milyon’dan, 2 milyar 400 milyon 
liraya… Yeri yılda, yüzde 386’lık bir artış…

2009 yılından bugüne kadar toplam 
132.790 yeni dersliğin yapımını tamam-
layarak öğrencilerimizin hizmetine sun-
duk. Evet, 132.790 yeni derslik… 2009-
2009 yılları arasında 610 resmi anaokulu, 
1.587 ilköğretim okulu, 55 yatılı ilköğre-
tim okulunu hizmete açtık. Yine bu dö-
nemde 113 Anadolu öğretmen lisesi, 402 
genel lise, 561 Anadolu lisesi, 41 fen lisesi, 
22 spor lisesi, 17 sosyal bilimler lisesi, 10 
Anadolu güzel sanatlar lisesini hizmete 
açarak eğitimimize kazandırdık. Ayrıca 
yine hizmete sunduğumuz 42 bilim sanat 
merkezi ve 988 muhtelif meslek lisesini 
de bu listeye ekleyebiliriz. Bu dönemde 
Türkiye’nin her köşesindeki okullarımıza 
16.650 adet fizik, kimya, biyoloji ve fen 
laboratuarı araç ve gereç takımı gönderil-
miş ve 5.385 adet yeni kütüphane kurul-
muştur. 592 adet spor salonu ve 101 adet 
çok amaçlı salon yapımı tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. Yine 2009 yılından 
bugüne kadar 587 adet ilköğretim ve 
ortaöğretim pansiyon binası yapılarak 
70.470 yeni yatak kapasitesi eğitimimizin 
hizmetine kazandırılmıştır. Ağırlıkla köy-
lerdeki öğretmen ve idareciler için 1.870 
adet lojman yapılmıştır. Öğretmen evleri 
özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmış ve 
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ilave olarak 79 öğretmen evi ve 27 öğret-
men lokali açılmıştır.

Değerli vatandaşlarım…

Bunlar Türkiye’nin eğitim alanında nasıl 
muhteşem bir atılım içinde olduğunu 
gösteren rakamlardır. 2002 yılında okul 
öncesi eğitimde yüzde 11 olan okullaşma 
oranı, 2008-2009 eğitim yılında yüzde 33 
seviyesine kadar yükselmiş durumda. Yine 
2002 yılında ilköğretimde net okullaşma 
oranı yüzde 90,98 seviyesinde iken, 2008-
2009 eğitim yılında bu oran yüzde 96.49’a 
yükseldi. Ortaöğretimde net okullaşma 
oranı 2002 yılında yüzde 50.57 iken, 2008-
2009 eğitim yılında aynı oran yüzde 58.52 
seviyesine taşındı. 8 Derslik ve üzeri tüm 
okullarımıza toplam 28.939 adet Bilişim 
Teknolojisi Sınıfı kuruldu. Evet, yanlış 
duymadınız: 28.939 Bilişim Teknolojisi Sı-
nıfı… Bu çerçevede illerimize 2009 yılı ile 
2009 yılı şubat ayı sonuna kadar 722.240 
bilgisayar gönderildi. 2009 yılı için plan-
ladığımız Bilişim Teknolojisi sınıfı sayısı 
6.517; bilgisayar sayısı 110.272’dir. “MEB 
internete Erişim Projesi” kapsamında, 20 
Temmuz 2009 tarihi itibari ile alt yapısı 
müsait olan 36.082 eğitim kurumuna ge-
niş bant ADSL bağlantısı ile internet sağ-
landı. Diğer okullarımıza da bu imkânı sağ-
layabilmek için çalışmalar devam ediyor.

Bildiğiniz gibi liselerin öğretim süresini 
3 yıldan 4 yıla çıkardık, örgün ve yaygın 
eğitimde toplam 599 dersin müfredatını 
yeniledik, eğitimde bugünün dünyasıyla 
uyumlu standartları yakalamak için ça-
lışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürü-

yoruz. Öğretmen açığını kapatmak üzere 
2009 yılından 2009 yılına kadar 142.848 
kadrolu,50.000’i sözleşmeli olmak üzere 
toplam 192.848 öğretmen alımı gerçek-
leştirdik. 2009 yılında kız çocuklarının 
okullaşmasına destek kampanyası kapsa-
mında başlattığımız “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyası kapsamında bugüne kadar 
350.000 çocuğumuzun okullaştırılmasını 
sağladık. 6 yıl içinde ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerine 740 milyona yakın ders kita-
bını ücretsiz olarak dağıttık. 

Sosyal güvencesi olsun olmasın ilk defa 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 
devam eden tüm özürlülerin özel eğitim 
giderlerini karşılamaya başladık. 2009 
yılından 2009 yılı Temmuz sonuna kadar, 
şartlı nakit transferi kapsamında, ilk ve or-
taöğretimdeki 9.361.658 öğrencimiz için 
toplam 1 milyar 229 milyon 104 Türk Lira-
sı ödeme yaptık. Ortaöğretim bursu 2002 
yılında öğrenci başına 13 TL iken, 2009 
yılı itibariyle bu rakam yüzde 477’lik bir 
artışla 75 TL’ye yükseltilmiş durumdadır.

Değerli vatandaşlarım…

Aynı gelişme tablosunu yükseköğretim 
alanında da görmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Bakınız 2009-2009 yılları arasında 
41’i devlet, 22’si vakıf üniversitesi olmak 
üzere toplam 63 yeni üniversitenin ku-
ruluşunu gerçekleştirdik. Böylece, bütün 
Türkiye’de 94’ü devlet, 45’i vakıf üniversi-
tesi olmak üzere toplam üniversite sayısı 
139’a ulaştı. Yine aynı dönemde bu üniver-
sitelere toplam 261 yeni fakülte, 72 yeni 
yüksekokul ve 134 yeni enstitü ilave edildi. 
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86 adet yeni yüksek öğretim blok- yurt 
binasının yapımını tamamlayarak yükse-
köğretime 35.401 ilave yatak kapasitesi 
kazandırdık. 

Yükseköğretim- de 2002 yılında yüzde 
14.65 olan net okullaşma oranı, 2008-2009 
eğitim yılında yüzde 27.69’a yükseltildi. 
Burs ve kredi miktarlarında da ciddi iyi-
leştirmelere imza attık: 2002 yılında 45 
TL’den 451.550 öğrenciye ödeme yapı-
lırken 2008 yılında 160 TL den 755.671 
öğrenciye ödeme yapıldı. Altı yıl içinde, 
burs miktarı 45 liradan 160 liraya çıktı; 
burs alan öğrenci sayısı da 451 binden 755 
bine…. 2009 yılında ise aylık kredi ve burs-
ları 180 TL’ye çıkartarak 205.050 öğrenci-
ye burs, 653.897 öğrenciye öğrenim kredi-
si ödemesi yaptık. Böylece 2002 yılına göre 
yüksek öğretim öğrencilerinin aylık kredi 
ve burs miktarlarında yüzde 300’lük bir 
artış sağlanmış oldu.

Eğit im konusunda hükümet olarak 
imkânlarımızın azamisini kullanarak ge-
lişmeyi hızlandırmak, Türkiye’nin yarın-
larını emanet edeceğimiz çocuklarımıza 
en iyi eğitim standartlarını sunmak için 
samimiyetle çalışıyoruz. İnşallah bu önem-
li atılımdan da Türkiye’nin yüzünü ağar-
tacak sonuçlar alacak, hepimizin göğsünü 
kabartacak nesiller yetiştireceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Global ekonomik krizin ülkemizdeki olum-
suz etkilerini en aza indirmek, Türkiye’nin 
kriz öncesi dinamik büyüme trendini 
yeniden yakalamasını sağlamak için ilgili 

bütün birimlerimizle birlikte yoğun bir 
mesai harcıyoruz. Geçen hafta, ilgili bakan-
larımız, hem krizin Türkiye’ye çıkardığı 
faturayı sizlere en açık, en şeffaf biçimde 
aktardılar, hem de hükümetimizin gelece-
ğe dönük orta vadeli planlarını bilginize 
sundular. Krizin başından bugüne kadar 
bizim değişmeyen bir tavrımız var, o da 
sizlere açık davranmak, ekonomimizin 
seyrini adım adım sizlerle paylaşmaktır.

Yine sürecin başından beri iddiamız şu-
dur; Türkiye dünya ekonomilerini derin-
den sarsan bu krizi, mümkün olan en az 
hasarla, ayakta kalarak geçirmiştir. Biz bu 
krizden etkilenmediğimizi söylemiyoruz, 
elbette etkilendik, bunu sadece sektörle-
rimiz değil, vatandaşlarımız da hissetti. 
Ancak ülke olarak biz bu süreçte büyük 
yıkımlar, kitlesel felaketler, dev iflaslar da 
yaşamadık, batan firmaları devlet bütçe-
sinden kurtarmak suretiyle faturayı mille-
timize de ödettirmedik.

Şimdi daha berrak biçimde ortaya çıkan 
tablo, Türkiye’nin kriz sürecinde son altı 
yıllık dinamik büyüme çizgisinden bir 
parça geri kaldığını ortaya koymaktadır. 
Ama aynı tablo, Türkiye’nin biraz daha 
gayretle aynı dinamik büyüme hızına kısa 
zamanda tekrar ulaşabileceğinin ümidini 
de vermektedir. Şunu bilmenizi isterim ki 
hükümet olarak bu konunun hassasiyetle 
ve dikkatle takipçisi olmaya devam edi-
yoruz ve edeceğiz. Her gelinen aşamada, 
yeni yeni gelişmeler oldukça sizleri de 
bilgilendirmek konusunda hassasiyetimizi 
sürdüreceğiz.
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Karamsar olmamız için hiçbir sebep yok. 
Ekonomimiz krizin etkilerini hızla üstün-
den atıyor ve bu iyileşmenin etkisini de 
hepimiz her gün biraz daha hissedeceğiz. 
Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak işle-
rimize dört elle sarılıp, ülkemiz için üret-
meye, ülkemiz için kazanmaya, ülkemize 
inanarak ve güvenerek çalışmaya devam 
edersek Türkiye’nin aşamayacağı engel 
yoktur. Türkiye’nin geleceğe umutla bak-
mak için çok sebebi vardır. Yeter ki huzur 
ve istikrarımızın, birlik ve beraberliğimi-
zin değerini bilelim, Türkiye’nin idealle-
rine sahip çıkmaktan vazgeçmeyelim. Bu 
inanç ve umutla sözlerime son veriyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli basın mensupları… değerli arka-
daşlar…

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu 
sonrası düzenlediğimiz bu basın toplantısı 
vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 
3 Ekim Cumartesi günü Ankara’da Parti-
mizin 3’üncü olağan kongresini büyük bir 
coşku ve heyecan içinde, tam bir demokra-
si şenliği şeklinde gerçekleştirdik. 

Hepinizin bildiği gibi, 14 Ağustos 2001’de 
kurduğumuz AK Parti, çok kısa bir sürenin 
ardından, 18 Kasım 2002’de tek başına 
iktidar oldu. Partimizin kuruluşunun 
üzerinden 8 yıl, hükümeti devralmamızın 
üzerinden 7 yıl geçti. Geçen hafta sonu ger-
çekleştirdiğimiz 3’üncü büyük kongremiz, 
partimizin kuruluşunda var olan heyecan 
ve coşkunun bütün teşkilatımızda nasıl 
dipdiri ayakta olduğunu bir kez daha gös-

AK Parti MKYK Toplantısı 
Sonrası Basın Açıklaması

Ankara | 11 Ekim 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

312

terdi. Türkiye’nin demokrasi tarihi boyun-
ca, iktidarda bulunan partiler 2-3 yıl gibi 
çok kısa sürelerde heyecanlarını, coşkula-
rını, sorun çözme azimlerini kaybederken; 
AK Parti 7 yıllık iktidarı boyunca bunları 
çoğaltarak yoluna devam etti.

Nitekim 3 Kasım seçimlerinin ardından 
gerçekleşen 3 ayrı seçimde de AK Parti’ye 
yönelik millet teveccühünün büyüdüğünü, 
3 Kasım’a nazaran artarak devam ettiğini 
görüyoruz. 3’üncü Büyük Kongremiz, AK 
Parti’nin milletimizin umudu olma vasfını 
tüm sıcaklığıyla sürdürdüğünün de müşah-
has bir zemini olmuştur. İl Kongrelerimiz 
sırasında her ilimizde en büyük salonları 
doldurduk. Evet, AK Parti’nin 3’üncü Ola-
ğan Kongresi tam bir demokrasi atmosfe-
rinde cereyan etmiştir. Kongre sırasında 
bir rekabetin, bir çekişmenin yaşanmamış 
olması, kimi yorumcuların zorlama ifadele-
rinin aksine, parti içinde oluşmuş uyumun, 
koordinasyonun, güvenin bir tezahürüdür.

Şunu bu fırsatla ifade etmek durumunda-
yım: AK Parti, siyasi tarihimiz boyunca par-
ti içi demokrasiyi en yaygın ve standartları 
en yüksek şekilde işleten bir parti olmuştur. 
AK Parti kadar parti içi organ ve kurulları 
düzenli olarak işleten, ortak aklı harekete 
geçiren, istişareyi, görüş alışverişini peri-
yodik toplantılarla gerçekleştiren başka bir 
parti yoktur. Geride bıraktığımız 4 seçimde, 
milletvekilliği ve belediye başkanlığı aday 
belirleme süreçlerimiz bunun bariz bir 
tezahürüdür. Aynı şekilde, ilçe ve il kongre-
lerimiz de parti içi demokrasinin en ideal 
düzeyde işletildiği kongreler olmuştur.

Tartışmaların yaşandığı, adayların salona 
alınmadığı, konuşturulmadığı, havada 
sandalyelerin uçuştuğu, itişmenin, kakış-
manın, yumruklaşmanın sahnelendiği 
kongrelere alışanlar, elbette ki AK Parti’nin 
kongrelerini alışılmışın dışında bulacak-
lardır. AK Parti, Türkiye’de bir çok ilke 
imzasını attığı gibi, demokratik olgunlaş-
ma sürecinde de ezberleri bozan bir parti 
olarak öncü rol üstlenmiştir ve bu rolünü 
sürdürmektedir. Ben, bir kez daha, tüm 
teşkilatıma, kadın kollarımıza, gençlik kol-
larımıza, partimizin yönetimine, partimiz 
çalışanlarına, kongremize emeği geçenle-
re, özellikle de aziz milletimize teşekkür 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

3’üncü büyük kongremizden yenilenerek 
çıktık. Heyecanımızı, coşkumuzu yenile-
dik. Umutlarımızı tazeledik. Kendi mu-
hasebemizi yaptık, varsa hatalarımızı ko-
nuştuk, gelecek için hedeflerimizi gözden 
geçirdik. Yeni seçilen arkadaşlarımızla ilk 
MKYK toplantımızı bugün gerçekleştirdik. 
Şunu çok büyük bir memnuniyetle ifade 
etmeliyim ki, AK Parti, geride bıraktığımız 
7 yıllık iktidar sürecinde, Türkiye’ye ilkleri 
yaşatmış, her alanda milletimizi büyük 
sevinçlerle buluşturmuş, ulaşılamaz gibi 
görünen hedef lere ulaşmış, Türkiye’yi 
büyütmüş, Türkiye’nin itibarını yüceltmiş 
ve yükseltmiştir. 7 yılda iç politikada, dış 
politikada, ekonomide, sosyal alanda çok 
önemli açılımlar gerçekleştirilmiş, kronik 
sorunlar çözüm yoluna konmuş, ülkemize 
yeni ufuklar açılmıştır.
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Şu noktanın altını çizmek durumundayım: 
Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi büyüt-
meye, ülkemizi ve milletimizi yüceltmeye 
devam edeceğiz. Yola çıkarken koyduğu-
muz hedeflere ulaşmak, çıtayı yükselterek 
belirlediğimiz yeni hedefleri yakalamak 
için bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da canla başla çalışacağız. Ancak, yeni 
hedeflere koşarken, 7 yılda elde ettiğimiz 
kazanımları muhafaza etmek ve kökleş-
tirmek gibi ağır bir emaneti de omuzları-
mızda taşıdığımızı hatırlatmak isterim. 
İktidarımız süresince bir çok badireyle 
karşı karşıya kaldık. Bir çok engeli aştık. 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü sekteye uğ-
ratmak isteyenlere karşı kararlı bir duruş 
sergiledik. Geri adım atsaydık, kaybeden 
Türkiye, kaybeden aziz milletimiz olacaktı. 
Geri adım atmadık, azimle, kararlılıkla, 
cesaretle yolumuza devam ettik.

Bu azmi, bu kararlılığı, bu cesareti mu-
hafaza etmek, Türkiye’nin kazanımlarını 
geri dönülemez, sağlam bir istikrar süre-
cine kavuşturmak zorundayız. Demok-
ratikleşme alanında attığımız adımlar, 
özellikle, demokrasi ve hukuk dışı örgüt-
lenmelere karşı verdiğimiz mücadele, 
Türkiye’nin kazanımlarını korumasını, 
atılımlarını daha bir kararlılıkla yapma-
sını sağlayacak girişimlerimiz oldu. Ben, 
bu sağlam duruşumuz, bu kararlı duruşu-
muz sayesinde, gelecek nesillerin inşallah 
çok farklı bir Türkiye’de, demokrasisinin 
standartları yüksek bir Türkiye’de yaşaya-
caklarına gönülden inanıyorum. Şu anda, 
sizlerin ve aziz milletimizin yakından 
takip ettiği gibi, yine Türkiye’yi kalıcı bir 
istikrar ve refah zeminine kavuşturacak 

yeni bir açılım sürecinin içinden geçiyo-
ruz.

Milli Birlik Süreci, var olan sorunların çö-
zümünün yanı sıra, Türkiye’nin geleceğini 
de son derece olumlu bir şekilde etkile-
yecek, huzur içinde, refah içinde, istikrar 
ve emniyet içinde geleceğe doğru kararlı 
adımlarla ilerlemenin zeminini inşa ede-
cektir. Bakınız, bizim en başından itibaren 
söylediğimiz şudur: Türkiye, ilelebet bu 
sorunlarla yaşayamaz. Türkiye ilelebet 
bu meseleleri görmezden gelemez. Türki-
ye, kardeş kavgasına, aramıza sokulmak 
istenen fesada, akan kana, akan gözyaşı-
na ilelebet tahammül edemez. Türkiye, 
çözümsüzlükleri bir çözüm olarak gören 
siyasi anlayışa teslim olamaz, çözümsüz-
lüklerle ilelebet yoluna devam edemez. 
On yıllarca süren inkar ve ihmal politika-
larının Türkiye’yi getirdiği yer ortadadır. 
İnkar ederek, ihmal ederek, öteleyerek, 
erteleyerek bir yere varamayacağımız gibi, 
sorunları daha da derinleştirir, gelecek 
nesilleri çok daha karmaşık bir sorunlar 
yumağı bırakırız. 

Zaten geç kalınmıştır, daha fazla gecikme-
ye artık tahammülümüzün olmadığı da bir 
gerçektir. Zorlu bir süreç olacağını biliyo-
ruz. Sabır, soğukkanlılık, sağduyu ve suhu-
let gerektiren bir süreçten geçtiğimizin far-
kındayız. Ancak inanıyoruz ki, Türkiye her 
türlü sorunu tartışacak, müzakere edecek, 
hal yoluna koyacak birikime, donanıma, 
demokratik olgunluğa sahiptir. Türk de-
mokrasisi geçmişle kıyaslanmayacak dere-
cede gelişmiş, güçlenmiştir. Bugün burada 
özetle söylemek istediğim şudur: AK Parti 
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olarak yeni sürece hazırız, kadro olarak 
hazırız. Birikim olarak, tecrübe olarak, en 
önemlisi de heyecanımızı en üst seviyede 
muhafaza ederek bu sürece hazırız.

Sadece içerde, iç politikada değil; dış politi-
kada da başlattığımız hamleler, komşuları-
mızla sıfır sorun anlayışımız doğrultusun-
da kökleşerek sürmektedir. Bakınız dün, 
Dışişleri Bakanımız Ermenistan Dışişleri 
Bakanıyla birlikte, Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile il-
gili iki Protokolü imzalamışlardır. Törene, 
ABD, Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları 
katıldı. Yani, Azerbaycan-Ermenistan ihti-
lafını çözmeye çalışan Minsk Grubu Eşbaş-
kanları ile, AB Konseyi Temsilcisi Solana 
ve Avrupa Konseyi Dönem Başkanı Slo-
venya Dışişleri Bakanı iştirak etti. Bu imza 
ve tören önemli bir adımdır. Bu adımdan 
memnuniyet duyuyoruz. Bu, diyalog kap-
samında, bölgemizdeki sorunların barışçı 
yollarla çözümlenmesi konusunda örnek 
bir gelişmedir.

Biz zaten Hükümet olduğumuzdan beri 
komşularımızla “sıfır sorun” diyoruz. 
Bizim siyasi irademiz, samimi isteğimiz, 
Ermenistan’la sorunlarımızın müzakere 
yoluyla hallolmasıdır. Bunlar hallolduğu 
takdirde, Türkiye ile Ermenistan arasında, 
Türk Milleti ile Ermeni Milleti arasında 
her alanda çok geniş işbirliği imkanları 
doğacaktır. İki halk da bölgede bundan is-
tifade edecektir. Biz Hükümet olarak böyle 
bir yolun önünü açtık; ama tabii ki son 
söz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. 
Şimdi temennimiz odur ki, Azerbaycan ile 
Ermenistan arasında, Yukarı Karabağ ve 

işgal altındaki Azeri toprakları sorunu aynı 
şekilde çözüm yoluna girsin. Azerbaycan 
ile Ermenistan arasındaki sorunlar çözüm 
yoluna girerse, kamuoyumuz Türkiye-Er-
menistan ilişkilerinin normalleşmesini 
daha çok benimseyecektir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Protokolleri onaylaması 
kolaylaşacaktır. Ben daha önce de söyle-
dim; biz Dışişleri Bakanımızın dün imza-
ladığı Protokolleri TBMM’ye sevk ederiz. 
Ama Parlamentomuz, bunları onaylamak 
için Azerbaycan-Ermenistan sorununda ne 
oluyor; ona bakacaktır. Kamuoyumuz da 
bu konuyu yakından izlemektedir. 

Biz, 2003’den beri Ermenistan’a bazı 
jestler yaptık. Erivan’dan kalkan uçaklar 
Türkiye’ye seyahat edebiliyor. Ermenistan 
vatandaşlarına vize kolaylığı sağladık. 
Ülkemizde çok sayıda Ermenistan Cum-
huriyeti vatandaşı yaşıyor. 2005’de ben 
dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanına 
bir mektup gönderdim: “Gelin; suçlama-
lardan, iddialardan vazgeçin. Şu tarih 
meselesini, 1915 olaylarını tarihçilerden, 
uzmanlardan oluşturacağımız bir Ortak 
Tarih Komisyonu ele alsın. Ne varsa bilim-
sel yöntemlerle araştırsınlar. Arşivlere bak-
sınlar. Tarihi gerçekleri ortaya koysunlar. 
Elde edilecek sonucu, kararı kabullenelim” 
dedim. Parlamentomuz da oybirliğiyle 
bunu destekledi. İmzalanan Protokollerde 
böyle bir mekanizma nihayet öngörülü-
yor. Biz, Ermenistan’la gerçek anlamda 
iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyoruz. 
Niye Ermenistan’la ilişkilerimiz, bir gün 
Gürcistan’la, Suriye’yle ilişkilerimiz gibi 
olmasın? Komşuyuz. Türk ve Ermeni mil-
letleri yüzyıllarca birlikte yaşamışlar. Niye 
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refahı paylaşmayalım? Niye geçmişteki 
dostluğa değil de acı dönemlere takılı ka-
lalım? Niye yeni nesillere dostluk değil de 
husumet bırakalım?

Aslında bunların hepsi başarılabilir. Bizim 
beklentimiz, Ermenistan’ın uluslararası 
hukukun ilkelerine ve gereklerine uyması, 
Güney Kafkasya’nın kalıcı barışın, dostlu-
ğun, istikrarın ve refahın hüküm sürdüğü 
bir bölge haline gelmesi; ihtilafların çözül-
mesi ve tüm sınırların birlikte açılmasıdır. 

Değerli basın mensupları…

Önümüzdeki dönem Türkiye’nin her yön-
den şahlanışa geçeceği, tarihi başarılara 
imza atacağı, devlet-millet kaynaşmasının 
güçleneceği, milli birlik ve bütünlüğümü-
zün pekişeceği bir dönem olacaktır. AK 
Parti Türkiye’nin aydınlık geleceğine inan-
makta, daha güzel günlere doğru yol aldı-
ğımızı düşünmektedir. AK Parti iktidarı ve 
AK Parti kadroları, Türkiye’nin çağdaş mu-
asır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma 
hedefi doğrultusunda kararlı yürüyüşünü 
devam ettirmektedir. Merkez Karar Yöne-
tim Kurulumuzu, önümüzdeki bu süreci 
de nazara alarak yeniden şekillendirdik. 
Biraz önce yaptığımız ilk toplantımızda 
Merkez Yürütme Kurulumuzu da belirleye-
rek, görev dağılımlarını yaptık, ekibimizi 
tazeleyerek, bir bayrak değişimi yaparak 
yolumuza devam ediyoruz.

Hatırlatmakta fayda görüyorum: Ne 
MKYK’da, ne de MYK’da yaptığımız deği-
şiklikler, görevi devreden arkadaşlarımız 
açısından asla ve asla bir başarısızlık ola-

rak, bir uzaklaştırma olarak algılanmama-
lıdır. Bu bir görev değişimidir, bu bayrak 
yarışında bayrağın bir başka arkadaşımıza 
devredilmesidir, bu bir yenilenme, bir 
heyecan tazelemedir. Bugünden itibaren, 
tüm teşkilatımızla, tüm kurullarımızla, 
tüm arkadaşlarımızla, gönüldaşlarımızla 
Türkiye için her zamankinden daha fazla 
bir azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Biz her 
günü yeni bir gün, her sabahı taze bir baş-
langıç olarak görüyoruz. Her gün tazelene-
rek, her gün yenilenerek Türkiye’yi büyü-
tecek, ülkemizi ve milletimizi yücelteceğiz. 
Ben şimdi, sizlere, MKYK toplantımızda 
belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu 
üyelerimizi açıklamak istiyorum: Arka-
daşlarıma yeni görevlerinde başarılar dili-
yorum… MYK’da bugüne kadar başarıyla 
görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.
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Türk Müteahhitler Birliği’nin değerli üye-
leri… çok değerli katılımcılar… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri ödül töreni vesile-
siyle aranızda bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğumu ifade ederken, bu 
buluşmayı sağlayan Türkiye Müteahhitler 
Birliği’ne de teşekkürlerimi sunuyorum.

Geçen yıl Aralık ayında yine, “2008 yılı 
başarılı müteahhitleri ödül töreni” vesi-
lesiyle bir araya gelmiştik. Aradan geçen 
yaklaşık bir yılda, müteahhitlerimizin 
başarılarının artmaya devam ettiğini, iş 
hacimlerinin artmaya devam ettiğini; 
Türkiye’yi, dünyada Çin’den sonra en fazla 
iş hacmine sahip ülke konumuna yük-

Başarılı Türk Müteahhitlerine 
Ödül Töreni

Ankara | 16 Ekim 2009
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selttiklerini görüyorum. Sektörün önemli 
uluslar arası dergilerinden ENR tarafın-
dan hazırlanan “Dünyanın En Büyük 225 
Uluslararası Müteahhidi” arasına Türkiye, 
31 firmayla Çin’den sonra 2’inci olarak 
girdi. Ülkeme ve milletime bu gururu ya-
şattığınız için sizlere, şahsım, hükümetim 
ve aziz milletim adına teşekkür ediyorum. 

7 yıllık iktidarımız boyunca, 5 kıtada 80’e 
yakın ülkeye resmi ziyarette bulundum. İs-
tisnasız gittiğim her ülkede Türk işadamla-
rıyla, yatırımcılarımızla, girişimcilerimizle 
karşılaştım. Bunun da ötesinde, görüştü-
ğüm Devlet Başkanları, Başbakanlar, üst 
düzey yetkililer bana, Türk işadamlarının 
başarılarından, özellikle de müteahhitleri-
mizin başarılı çalışmalarından bahsettiler 
ve teşekkürlerini ilettiler. Gittiğimiz her ül-
kede, işadamlarımızın yatırımlarını, müte-
ahhitlerimizin inşa ettiği barajları, yolları, 
havaalanlarını görme fırsatımız oldu. İşte 
en son dün, Irak’a, Türkiye Müteahhitler 
Birliği’nin Değerli Genel Başkanı’nın da 
katıldığı 50 kişilik bir işadamı heyetiyle 
günübirlik ziyarette bulunduk. Basra’dan 
Kerkük’e, Samarra’dan Musul’a, Bağdat’tan 
Erbil’e kadar Irak’ın neredeyse tamamında 
müteahhitlerimiz var ve Irak’ın şehirlerini 
adeta yeniden imar ediyorlar.

Bakınız, şurası son derece önemli: Siyaset-
çiler, devlet adamları, ülkesindeki işadam-
larının, sivil toplum örgütlerinin, bilim 
adamlarının, sanatçıların, düşünürlerin, 
topyekun milletin önünde bir engel olma-
malı, ön açan, katkı veren, motive eden 
olmalı... İktidar yol açacak, yoldaki engelle-
ri temizleyecek, bir aksama varsa, bir tıka-

nıklık varsa bunları ortadan kaldıracak… 
Siyasetçi, ülkenin itibarını yükseltecek, 
ülkenin gücünü, ağırlığını artıracak, varsa 
problemlere çözüm yolları arayacak.

Değerli arkadaşlarım, 7 yıl boyunca, dış po-
litikada attığımız hemen her adımı eleşti-
renler oldu. Komşularımızla tesis ettiğimiz 
iyi ilişkileri, sorunların çözümü yönünde 
attığımız adımları, barışa yönelik girişim-
lerimizi maalesef kıyasıya eleştirenler çık-
tı. Üzülerek ifade etmek durumundayım, 
yurtdışı temaslarımızı, küçük hesaplarla 
değerlendirenler, kıyasıya eleştirenler, 
Başbakan olarak çok gezdiğimizi söyleyen-
ler oldu. Benim işadamım hangi ülkeye 
gidiyorsa, hangi ülkede yatırım yapıyorsa, 
benim de gidip o ülkeyle temas kurmam, 
diplomatik ilişkileri güçlendirmem, orada 
işadamlarım için sağlıklı bir yatırım zemi-
ni oluşturmak için gayret etmem gereki-
yor. Bir ülkede benim vatandaşım varsa, 
benim soydaşım varsa, benim oraya git-
mem, onların meselelerini en üst seviyede 
takip etmem ve çözmeye çalışmam gereki-
yor… Bundan daha tabii bir şey olabilir mi?

Nice gittiğim şehirlerde, vatandaşlarım, 
soydaşlarım beni karşılarken, “buraya ge-
len ilk Türk Başbakanı sizsiniz” dediler… 
Evet, orada sevinç yaşadım, ama buruk bir 
sevinç yaşadım. Onların, oralarda, yıllarca 
kendi kaderlerine terk edilmiş olmasının, 
yalnız bırakılmalarının, hallerinin, ha-
tırlarının sorulmayışının burukluğunu 
yaşadım. Aynı şekilde işadamlarımızın, 
müteahhitlerimizin, girişimcilerimizin 
meselelerini, işin teslimi aşamasına kadar 
her safhada takip ediyorum, gerek yaptı-
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ğım ziyaretlerde, gerek onlar buraya gel-
diğinde dile getiriyor ve çözüm arıyorum.

Bakınız, şu rakamlara özellikle dikkatle-
rinizi çekiyorum: Bizim Yunanistan’a ih-
racatımız, 2002 yılında 590 milyon dolar. 
2008 sonunda ulaştığımız rakam, 5 kata 
yakın, tam 2 milyar 429 milyon dolar. 
Bulgaristan’a ihracatımız 380 milyon do-
lardı, yine yaklaşık 5 kat arttı, 2 milyar 151 
milyon dolar. Romanya’ya 2002’deki ihra-
catımız 566 milyon dolar, 2008 sonunda 
ulaştığımız rakam 4 milyar dolar. Rusya’ya 
ihracatımız 1 milyar 172 milyon dolardı, 6 
milyar 483 milyon dolara çıktı. İran, 334 
milyon dolardan 2 milyar dolara… Gürcis-
tan, 103 milyon dolardan 997 milyon dola-
ra… Suriye, 266 milyon dolardan 1 milyar 
115 milyon dolara çıktı. Irak’a toplam ihra-
catımız 829 milyon dolardı, 2008 sonunda 
4 milyar dolara ulaştı. Komşularla ihracatı-
mızı 2002’den 2008 sonuna kadar 5 kat, 6 
kat, bazı durumlarda 10 kat artırdık.

Bu seviyeleri Türkiye kendi kendine yaka-
lamadı. Bu tablo, bu manzara kendiliğin-
den meydana gelmedi. Bizzat ben, bakan 
arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, 
bürokratlarımız… Hep birlikte azimle, gay-
retle, kararlılıkla bu rakamları artırmanın 
mücadelesi içinde olduk. Sizlerin sayesin-
de oluşan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetle-
ri’ndeki tablo da son derece çarpıcı… 2002 
yılında firmalarımızın yurtdışında yüklen-
dikleri iş miktarı 1.7 milyar dolar seviye-
sinde idi. 2008 yılında bu rakam 2002’ye 
göre tam 14 kat artışla 23.6 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye dış politikada aktif oldukça, 
ekonomide kazandı; ekonomide kazandık-

ça, dış politikada daha fazla ağırlık elde 
etti. Geçmişte bu denklemi kuramayanlar, 
Türkiye’nin her alandaki göstergelerini 
aldıkları yerden daha da geriye götürdüler. 
Ama biz bu denklemi kurduk, bu vizyonu 
oluşturduk, ülkemize, milletimize bir ufuk 
çizdik ve 7 yıl boyunca da hedeflerimizin 
arkasında sapasağlam durduk. 

Kazanan sadece A şahsı, B şahsı değil, A 
Şirketi B Şirketi değil, topyekun Türkiye 
oldu. 230 milyar dolardan devraldığımız 
gayri safi yurtiçi hasıla 742 milyar dolara 
yükseldi. 26’ıncı sıradan aldığımız Türki-
ye, dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
oldu ve yıl sonunda da inşallah 16’ıncı 
sıraya yükseliyoruz. Sokaktaki vatandaşın 
bu değişimden, bu dönüşümden istifade 
etmediğini söylemek de çok ağır bir hak-
sızlık olur. Burada sadece iki göstergeyi 
sizlerle paylaşmak isterim: 2002 yılında 
Türkiye’de 91 bin adet otomobil satılmıştı, 
2008 yılında, küresel krize rağmen tam 
306 bin adet yerli ve ithal otomobil satışı 
gerçekleşti. Bu yıl, Ocak-Eylül döneminde, 
küresel krizin tüm ağırlığına rağmen 281 
bin adet otomobil satışı gerçekleşti. Geçen 
yıl aynı dönemde bu sayı 243 bin adet idi. 
Aynı şekilde, 2002 yılında buzdolabı satışı 
1 milyon adet iken, 2008 sonunda 2 mil-
yon adet civarında gerçekleşti (1 milyon 
907 bin adet). Ocak-Ağustos döneminde 
de, yine krize rağmen, 1 milyon 118 bin 
adet buzdolabı satıldı. Bu ve benzeri birçok 
göstergeyi biz, tüm dünyayı kasıp kavuran, 
tarihte eşine çok az rastlanan bir küresel 
ekonomik krize rağmen başardık, başar-
maya devam ediyoruz.



319

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Elbette kimi göstergeler krizden etkilen-
di… Büyüme olsun, bütçe açığı olsun, işsiz-
lik olsun… Belli oranlarda etkiyi hissediyo-
ruz, ancak memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki, gelişmiş ekonomilerle, bizimle aynı 
sınıfta olan gelişen ekonomilerle kıyasladı-
ğınızda oralarda da etkiyi asgaride tutabil-
dik. Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı yüzde 
9.6 ile son 10 yılın zirvesine çıktı. İtalya’da 
işsizlik yüzde 7.4; Almanya’da yüzde 7.7; 
İngiltere’de yüzde 7.8; Fransa’da yüzde 
9.9; Letonya’da yüzde 18.3 ve İspanya’da 
yüzde 18.9 oldu. ABD’de oran yüzde 9.4’e, 
Japonya’da yüzde 5.7’ye kadar yükseldi. 
Bizde, geçen yıl Temmuz ayında yüzde .,9 
olan işsizlik oranı, yaklaşık 3 puanlık bir 
artışla yüzde 12.8’e yükseldi. Ancak, her 
ay, kısmi de olsa bir düşüş olduğunu da 
görüyoruz ve aldığımız tedbirlerle inşallah 
işsizliği de belli bir seviyeye düşüreceğiz. 
Bu vesileyle, “sünger sektör” adı da verilen 
inşaat sektörüne ve onun siz değerli tem-
silcilerine, tüm yan sektörleriyle birlikte 
istihdama sağladığınız büyük katkıdan 
dolayı da teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bir kez daha ifade etmek durumundayım: 
Ekonomiyi dış politikadan, dış politikayı 
ekonomiden bağımsız düşünemezsiniz. 
Aynı şekilde, demokratikleşmeyi ekono-
miden, dış politikayı demokratikleşmeden 
bağımsız düşünemezsiniz, bunları birbi-
riyle ilgisizmiş gibi değerlendiremezsiniz. 
Türkiye bugün Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürüten bir ülke ise, mü-
zakereler çerçevesinde reformlarını karar-
lılıkla yapan bir ülke ise, bundan her alan 

olduğu gibi ekonomi de büyük kazanç elde 
ediyor. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nde geçici üyeliği, sadece 
dış politikamıza, sadece itibarımıza katkı 
sağlamıyor, aynı zamanda ekonomimizin 
de her açıdan olumlu etkilenmesine zemin 
hazırlıyor. G-20 toplantılarına katılan, 
küresel ekonomi için görüşlerini, öneri-
lerini, eleştirilerini dile getiren Türkiye, 
dünyanın güvenini kazanırken, dünyadaki 
görünümünü olumlu yönde değiştirirken, 
eş zamanlı olarak güvenli bir yatırım üssü 
haline geliyor.

Bakınız, biz, çetelerle, mafyayla, hukuk 
dışı örgütlenmelerle hiç tavizsiz mücadele 
ederken, sadece demokrasi için, sadece 
milli egemenlik için, sadece istikrar ve 
huzur için, hukukun üstünlüğü için değil, 
aynı zamanda bu ülkeyi büyütmek, bu 
milletin ekmeğini çoğaltmak için bunu 
yapıyoruz. Demokrasinin üzerinde göl-
ge varsa, ekonominin üzerinde de gölge 
vardır, bunu anlamak, bunun gereğini 
yerine getirmek zorundayız ki yaptığımız 
da budur… Demokrasinin, hukukun daha 
fazla gelişmesi, istikrarın daha güçlü hale 
gelmesi demektir. Son dönemde çalışma-
larına başladığımız Milli Birlik Süreci’ni 
de mutlaka ve mutlaka bu zaviyeden ele 
almak durumundayız.

Daha önce de ifade ettim: Türkiye, son 7 
yılda, bizim iktidarımız döneminde ger-
çekleştirilen reformları, bundan 20 yıl, 30 
yıl, 40 yıl önce gerçekleştirmiş olsaydı, bu-
gün nerede olurdu? Demokratik açılımlar 
bugün değil de, bundan 20-30 yıl önce ger-
çekleşseydi Türkiye’nin ekonomisi bugün 
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nerede olurdu? Doğu ve Güneydoğu’da 
sorunlar erken tespit edilse ve çözüm 
aransaydı, Alevi vatandaşlarımızla ilgili, 
azınlıklarla ilgili, işsizlikle ilgili, ekonomi-
nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlarla 
ilgili gerekli adımlar zamanında atılsaydı 
göstergelerimiz bugün nerede olurdu? 
Milli Birliğimize, kardeşliğimize, bütünlü-
ğümüze yönelik olumsuzluklar zamanında 
bertaraf edilseydi, Türkiye’nin manzarası 
bugün nerede olurdu? 

İşte biz, bu soruları soruyoruz, bu sorula-
ra karşılık arıyoruz ve gelecek nesillerin 
artık bu soruları sormamasını istiyoruz. 
Türkiye’nin kaynakları,  Türkiye’nin 
enerjisi, Türkiye’nin birikimleri artık 
heba olup gitmesin; Türkiye’nin imarına, 
şehirlerimizin imarına, yeni iş imkan-
larına, yatırımlara harcansın istiyoruz. 
Bakınız, başlattığımız Milli Birlik süreci-
nin Türkiye açısından son derece olumlu 
sonuçları olacak. Kardeşliğimiz pekişmesi 
açısından, akan gözyaşlarının dinmesi 
açısından, akan kanın durması açısından 
olumlu sonuçları olacak. Huzurun, re-
fahın, istikrarın daha da sağlamlaşması 
açısından bu sürecin olumlu sonuçları 
olacak. Ama tüm bunlarla birlikte, bu sü-
recin ekonomik yansımaları da olacak ve 
hem bölge için, hem de ülkemizin geneli 
için ben inanıyorum ki yeni bir kalkınma 
atılımı da başlayacak. 2013 yılında Gü-
neydoğu Anadolu Projesi’nin, Doğu Ana-
dolu Projesi’nin, Konya Ovası Projesi’nin 
tamamlanması, bu projelerin kapsadığı 
iller ve bölgeler kadar tüm Türkiye için de 
yeni bir sayfa açacak. 

Son 30 yıldır terörle etkin mücadele edildi. 
Ancak salt terörle mücadelenin sorunları 
çözmediği, çözemediği de görüldü. Aynı 
şekilde, zaman zaman paketler açıldı, böl-
genin ekonomik olarak desteklenmesinin 
terörün zeminini yok edeceği hedefiyle 
girişimler yapıldı. Ancak bunlar da sonuna 
kadar götürülemedi ya da sonuç alına-
madı. Biz şu anda, çok daha kapsamlı bir 
şekilde meseleye yaklaşıyoruz. Terörle 
mücadeleye de devam edeceğiz, bölgesel 
kalkınmışlık farklarını gidermek için de 
çaba harcayacağız ama bunlarla eş zamanlı 
olarak bölge insanlarının beklentilerine de 
eğilecek, birlik ve bütünlük içinde onların 
da seslerine kulak vereceğiz. Hep söylü-
yorum… Terörün bir piyasası oluşmuş 
durumda… Terör örgütü kendisine militan 
bulmak, kendisine sempatizan bulmak 
için bölgeye yapılan her türlü yatırımı, her 
türlü hizmeti sabote etmenin mücadelesi-
ni veriyor. Bölge ne kadar yoksul kalırsa, 
ne kadar mahrumiyet içinde olursa, ken-
disinin o kadar ayakta kalabileceğini, o 
kadar hayatta kalabileceğini hesap ediyor. 
Bizim Milli Birlik Sürecimizi yaralamak, 
baltalamak, sözleriyle ve yaptıklarıyla en-
gellemek isteyenler, işte bu piyasadan artık 
çıkar sağlayamayacakları için bu tavırları 
sergiliyorlar.

Burada bir kez daha altını çiziyorum… 
Türkiye bu sorunla ilelebet yaşayamaz, 
Türkiye çözümsüzlükle yoluna güçlü şe-
kilde devam edemez, Türkiye enerjisini, 
kaynaklarını artık daha fazla bu sorunlara 
aktaramaz. Kararlı bir şekilde, cesur bir 
şekilde bu sorunların üzerine gideceğiz 
Türkiye’ye ayak bağı olan bu meseleleri 
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bir daha açılmamak üzere tarihin tozlu 
raflarına göndereceğiz. Bu noktada toplu-
mun her kesiminden son derece güzel, son 
derece olumlu tepkiler aldık, almaya da 
devam ediyoruz. Aynı şekilde yurtdışından 
olumlu tepkiler alıyoruz. Avrupa Komis-
yonu İlerleme Raporu bizim çabalarımızı 
teyit ediyor. 

Dün Irak’ta yaptığımız temaslarda bu ça-
balarımızın ilgiyle ve umutla izlendiğini 
müşahede ettik. Ben, işadamlarımızdan 
da daha fazla destek bekliyorum. Sürecin 
ekonomik boyutu üzerinde düşünme-
lerini, Milli Birlik Süreci’nin ekonomik 
yansımalarını değerlendirmelerini ve bize 
yol göstermelerini bilhassa rica ediyorum. 
Türkiye 7 yılda çok farklı bir konuma, çok 
farklı seviyelere geldi. İnanıyorum ki, so-
runları geride bıraktıkça Türkiye çok daha 
iyi seviyeleri yakalayacaktır. Bu başarıda 
hiç kuşkusuz sizlerin, siz değerli müte-
ahhitlerimizin önemli katkısı oldu. Bu 
katkılarınızın artarak devamını temenni 
ediyorum.

Bu noktada sözlerime son verirken, bu 
yıl ödül alan 31 müteahhidimizi bir kez 
daha yürekten kutluyorum, başarılarının 
devamını diliyorum. Sizler, Türkiye’nin 
gururusunuz, bu ülkenin gururusunuz. 
Sizlerle birlikte tüm çalışanlarınıza, işçi-
sinden mühendisine, mimarına kadar bu 
başarıda katkısı olan herkese teşekkür 
ediyorum. Bu anlamlı ödül törenini düzen-
leyen Türkiye Müteahhitler Birliği’ne de 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Hak-İş’in değerli başkanı… değerli yönetim 
kurulu üyeleri… sevgili işçi kardeşlerim… 
değerli katılımcılar… hanımefendiler… 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Hak-İş Konfederasyonu’nun 

34’üncü Kuruluş Yıldönümünde aranızda 
bulunmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Başta, bu yıl 
başında kaybettiğimiz değerli dostumuz, 
Hak-İş’in eski Genel Başkanı, Çalışma eski 

Hak-Iş Konfederasyonu 34. 
Kuruluş Yıldönümü ve Istihdam 
Odaklı Mesleki Eğitim Sertifika 

Töreni

Ankara | 22 Ekim 2009



323

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak -5

Bakanı Necati Çelik olmak üzere, emek 
hareketine katkısı, desteği olan ve bugün 
aramızda olmayan herkesi rahmetle ve 
minnetle yad ediyorum.

34 yıl önce kurulan Hak-İş, çok kısa bir 
süre zarfında emek mücadelesinde ken-
disine çok farklı bir yer edindi. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığım sırasın-
da Hak-İş ve sendikalarıyla müzakere ma-
sasına oturduğumuz zamanlar oldu. Şunu 
açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum: 
Hak-İş, hani sendikacı deyimiyle, çatır ça-
tır ücret pazarlığı, hak pazarlığı yaptı. Ama 
aynı şekilde dünya gerçeklerini, Türkiye 
gerçeklerini, işletme gerçeklerini de hiçbir 
zaman göz ardı etmedi. Tam bir diyalog 
içinde çalıştık. Müzakere ettik, istişare et-
tik, ortak bir noktada buluşmak için pazar-
lıklar yaptık ve nihayetinde kazanan hem 
işçimiz hem İstanbul’umuz oldu. 

Şunu da altını çizerek ifade ediyorum… 
Hak-İş, 34 yıl boyunca uyguladığı farklı 
sendikacılık anlayışıyla, çağdaş sendika-
cılık anlayışıyla, emek mücadelesinin sa-
dece ve sadece ücret pazarlığından ibaret 
olmadığını gösterdi. Hak-İş, Sendikacılı-
ğın, sadece ve sadece eylemden, grevden, 
Taksim’de 1 Mayıs pazarlığından ibaret 
olmadığını gösterdi. Gerektiğinde tüm 
bunları evet yaptı. Ama bunu yaparken, bi-
raz önce de ifade ettiğim gibi, dünya şartla-
rından kopuk olarak yapmadı, Türkiye’nin, 
ekonominin, işletmelerin şartlarından 
kopuk olarak yapmadı. Dünyada sendika-
cılığı inceledi, sendikacılığın, emek hare-
ketinin seyrini, değişimini, dönüşümünü 
çok yakından takip etti ve bu değişimi 

Türkiye’ye, Türkiye’nin emek mücadele-
sine hakim kılmak için de özverili şekilde 
çalıştı.

Bakınız, 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasın-
da İstanbul’da IMF-Dünya Bankası Yıllık 
Toplantılarını gerçekleştirdik. Washington 
dahil, bu toplantıların yapıldığı her yerde, 
toplantı esnasında eylemler yapılır, protes-
tolar yapılır. Ben, Yıllık Toplantıların açılı-
şındaki konuşmamda da ifade ettim… Cam 
çerçeve kırılmadığı müddetçe, başkasının 
malına, mülküne zarar verilmediği müd-
detçe bu protestolara kulak vermeliyiz, o 
sesleri duymalıyız dedim. Nitekim Hak-İş, 
o toplantılar esnasında bir ilke imzasını 
attı ve IMF-Dünya Bankası politikalarını, 
bu kuruluşların temsilcileriyle aynı masa-
da buluşarak, bir uluslararası sempozyum 
formatında eleştirme, değerlendirme fark-
lılığını gösterdi. Bu da bir tür tepkidir... Bu 
da bir eleştiridir… Bu da bir görüş ifade 
etme tarzıdır… Ancak bu, hedefini bulan, 
muhatabını bulan, söylenmesi gerekeni 
net bir şekilde ifade eden ve etki uyandıran 
bir tavırdır. Bu tavırdan dolayı da Hak-İş’i 
ve değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Değerli dostlarım…

Bakınız, şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum… 7 yıl önce iktidarı devraldı-
ğımızda Türkiye’nin nasıl bir ekonomik 
manzara içinde olduğunu hepiniz eminim 
ki hatırlıyorsunuz… Enflasyon, faiz oran-
ları, borç yükü, büyüme, bütçe açığı ve 
daha bir çok göstergede Türkiye çok zor 
bir süreçten geçiyordu. Çok kısa bir süre 
zarfında bu tabloyu tersine çevirdik… Eko-
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nominin hemen tüm göstergelerinde tarihi 
başarılar elde ettik. Yüzde 30’den devral-
dığımız enflasyon bugün yüzde 5.3. Yüz-
de 62.7 seviyesinden devraldığımız faiz 
oranları tarihi bir seviyeye, yüzde 7.74’e 
kadar düştü. (Dün 7,93) 23.5 milyar dolar-
dan devraldığımız IMF borcunu 8 milyar 
dolara kadar düşürdük. Merkez Bankası 
rezervlerimizi 26.8 milyar dolardan aldık, 
70 milyar dolara kadar yükselttik. Kamu 
Kesimi Net Borç Stoku’nun gayri safi milli 
hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 61.4 idi, 
bunu da 2008 sonunda yüzde 28’e kadar 
çektik.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ekonomide-
ki bu ve benzer başarıları elde ederken, dik-
kat ediniz, kemer sıkarak, ücretleri kısarak, 
işçinin, emekçinin, çalışanın haklarına göz 
dikerek yapmadık. Açık söylüyorum… Biz 
ekonominin vaziyetini dijital ekranlardan 
takip etmiyoruz… Ekonomiyi gösterge-
lerden, grafiklerden, endekslerden, pari-
telerden takip etmiyoruz. Biz ekonomiyi, 
işletmelerin durumundan takip ediyoruz, 
istihdamdan takip ediyoruz, çalışanların 
ücretlerinden takip ediyoruz, sofradaki 
ekmeğin büyüyüp büyümediğine bakarak, 
alım gücünün artıp artmadığına bakarak 
takip ediyoruz. Ekonomiyi, ihracat miktarı 
üzerinden, yatırım miktarı üzerinden, ya-
tırım kredilerinden, doğrudan uluslararası 
yatırımlar, turizm gelirleri üzerinden takip 
ediyoruz.

İktidara geldiğimizde, Asgari Ücret Net 
184 TL idi… Şu anda Asgari Ücret Net 546 
TL. Artış oranı tam yüzde 197… Bu süreçte, 
kümülatif enflasyon yani 7 yılın toplamı 

enflasyon yüzde 92. Asgari Ücret bu 7 yılda 
reel olarak, enflasyon farkı çıkarıldığında 
tam yüzde 54 oranında artmış. Ortalama 
Kamu İşçi Ücreti 2002’de 1.012 TL iken, 
bugün 2.220 TL. Nominal artış yüzde 119, 
reel artış yüzde 14.

Sadece ücretler değil… Çalışanlarımızı ilgi-
lendiren her meseleye, her soruna samimi-
yetle yaklaştık, uzlaşma içinde, diyalog için-
de sorunları çözmenin gayreti içinde olduk. 
İşsizlerimize olduğu gibi çalışanlarımızı da 
ihmal etmedik, iş koşullarını ve sosyal gü-
venlik alanında çok önemli hizmetlere imza 
attık. Bu yıl biliyorsunuz, 1 Mayıs’ı “Emek 
ve Dayanışma Günü” adıyla resmi tatil ilan 
ettik. Zorunlu Tasarruf hesabında biriken 
çalışanlarımızın haklarını ana para ve ne-
maları olmak üzere 13.5 milyar TL olarak 
ödedik. İşçiye ayrı, memura ayrı hastane 
garabetini ortadan kaldırdık. 26 yıldır ha-
yata geçirilemeyen Genel Sağlık Sigortasını 
hayata geçirdik. Tüm vatandaşları, hatta va-
tansızları ve sığınmacıları sağlık kapsamına 
aldık. Çiftçimiz, esnafımız, işçimiz hastane-
ye gidebilmek için 3 ay, 4 ay, 8 ay beklemek 
zorundaydı. Artık tüm çalışanlarımız ve 
yakınları, işe başladıktan 1 ay sonra hasta-
neye gidebiliyorlar. İşverenlerin yüklerini 
azaltmak ve istihdamı artırmak için işveren 
sigorta primini yüzde 25 oranında indirdik. 
Kadın ve genç istihdamını teşvik ettik. Ka-
dınlarımızı ve 18-29 yaş arasındaki gençle-
rimizi istihdam edecek işverenlerimizin si-
gorta primini 5 yıl boyunca kademeli olarak 
devlet karşılıyor. Kriz süresince istihdamı 
korumak için önlemler aldık, istihdamı 
teşvik paketi çıkardık, kısa çalışma ödeneği 
uygulamasını devreye aldık.
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Bunlar, çalışanlarımız için gerçekleştir-
diğimiz tarihi reformlardan yalnızca bir 
kaçı… Yani biz, bir yandan ekonominin 
temel göstergelerini, makro göstergelerini 
tarihi oranda iyileştirirken, eş zamanlı 
olarak bu iyileşmelerin işçilerimize, çalı-
şanlara, vatandaşlarımıza, sokağa yansı-
ması için adımlarımızı attık. Eksikler yok 
mu? Elbette var… Ama bakınız, on yılların 
kronik sorunlarını çöze çöze geliyoruz… 
İmkanlar elverdikçe bunları çalışanları-
mıza yansıtıyoruz. İmkanlar iyileştikçe de 
yansıtmaya devam edeceğiz. Benim işçi 
kardeşim, bizim samimiyetimizi görüyor, 
bizim gayretlerimizi görüyor, bizim ken-
disi için nasıl gece gündüz çalıştığımızı, 
çabaladığımızı görüyor.

Dikkat ediniz, devam etmekte olan küresel 
krize, üstelik tarihin en büyük küresel kriz-
lerinden birine rağmen, krizin etkilerini 
çalışanlara yansıtmamak için azami gayret 
sarf ettik. Geçmişte neler yaşandığını sizler 
çok iyi hatırlıyorsunuz… En küçük bir kriz-
de, tüm fatura çalışanlara kesiliyor, tüm 
yük çalışanlara yükleniyor, sadece ve sade-
ce çalışanlara bedel ödettiriliyordu. Hiçbir 
krizin müsebbibi olmayan çalışanlar, her 
krizde bedel ödeyen kesim oluyordu. Hayır 
dedik, bu adil değildir dedik… Emek kut-
saldır dedik ve sıkıntıları çalışanlara, onla-
rın ailelerine yansıtmamak için elimizden 
geleni yaptık, yapıyoruz. Sendikalarımız, 
sosyal taraflar bunu görmek durumunda. 
Samimiyetimizi, gayretlerimizi görmek 
durumunda.

Hiçbir dönemde, açık söylüyorum, hükü-
met ile sendikalar bugün olduğu kadar 

iletişim içinde, işbirliği içinde, istişare 
içinde olmadı. İlgili her konuda kapınızı 
çaldık, ilgili her konuda sizleri ağırladık, 
görüşlerinizi aldık, bu görüşlerinizi azami 
derecede çalışmalarımıza yansıttık. Buna 
rağmen, işte 1 Mayıs’ta olduğu gibi, ücret 
pazarlıklarında olduğu gibi, uzlaşmaz bir 
tutum takınılmasını, ideolojik tavırlar 
sergilenmesini ben hem bize, hem de işçi 
kardeşlerime yapılmış bir haksızlık olarak 
görüyorum.

Değerli kardeşlerim…

Elbette kimi göstergeler krizden etkilen-
di… Büyüme olsun, bütçe açığı olsun, işsiz-
lik olsun… Belli oranlarda etkiyi hissediyo-
ruz, ancak memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki, gelişmiş ekonomilerle, bizimle aynı 
sınıfta olan gelişen ekonomilerle kıyasladı-
ğınızda oralarda da etkiyi asgaride tutabil-
dik. Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı yüzde 
9.6 ile son 10 yılın zirvesine çıktı. İtalya’da 
işsizlik yüzde 7.4; Almanya’da yüzde 7.7; 
İngiltere’de yüzde 7.8; Fransa’da yüzde 
9.9; Letonya’da yüzde 18.3 ve İspanya’da 
yüzde 18.9 oldu. ABD’de oran yüzde 9.4’e, 
Japonya’da yüzde 5.7’ye kadar yükseldi. 
Bizde, geçen yıl Temmuz ayında yüzde 9.9 
olan işsizlik oranı, yaklaşık 3 puanlık bir 
artışla yüzde 12.8’e yükseldi. Bu oranların 
da artık gerileme kaydettiğini görüyoruz, 
inşallah aldığımız tedbirlerin de etkisiyle 
işsizliği makul bir seviyeye çekeceğiz.

Tabii, bugün Hak-İş’in Kuruluş Yıldönü-
müyle birlikte, İstihdam Odaklı Mesleki 
Eğitim Sertifika Töreni’ni de gerçekleştiri-
yoruz. Öncelikle Hak-İş’e gerçekleştirdiği 
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bu son derece anlamlı proje dolayısıyla 
teşekkür ediyorum. Benzer projeleri ger-
çekleştirenlere, bu konuda samimi adımlar 
atan herkese, katkı veren herkese şükran-
larımı sunuyorum. Tabii burada önemli 
bir nokta da var: Bu projede işbirliği ya-
pan işverenlerimizin, mesleki eğitim alan 
gençlerimizin istihdam taleplerini karşı-
layacaklarına ben inanıyorum. Ülker’den, 
Atakaş’tan, İsdemir’den, kendi katkılarıyla 
eğitilen bu gençleri istihdam etmelerini 
rica ediyorum.

Daha önce de bu yönde bir çağrı yapmış-
tım… Hükümet istihdam konusunda tabii 
ki üzerine düşeni yapacak ve biz yapıyo-
ruz, ama işadamlarımızdan, şirketlerimiz-
den de bu noktada katkı bekliyoruz ve ben 
onların bu katkıyı vereceklerine eminim. 
Türkiye’de artık, “ne iş olursa yaparım” 
dönemini kapatmak zorundayız. Bakınız, 
hafta sonu Kırşehir’de, 22’inci Ahilik Haf-
tası törenlerine katıldım. Mesleki Eğitim 
kavramı, asla ve asla Batılı bir kavram de-
ğildir. 800 yıl önce bu topraklarda, bizim 
topraklarımızda Ahilik Teşkilatı vasıtasıy-
la ortaya çıkmış ve başarıyla uygulanmış 
bir süreçtir. Bir çırağın nasıl işe alınacağı, 
nasıl yetişeceği, hangi şartlarda kalfa ola-
cağı, hangi şartlarda usta olacağı tek tek, 
kalem kalem usule bağlanmıştır. Çıraklar, 
kalfalar, sadece mesleki eğitim boyutuyla 
değil, oturma, kalkma, konuşma, yani adab 
erkan boyutuyla da eğitimden geçmiştir. 
Önümüzde böyle köklü bir kültür varken, 
bizim mesleki eğitime bigane kalmamız 
düşünülemez. En iyisi kurmak, en iyisini 
işletmek ve geliştirmek zorundayız. Geç de 
olsa, bu konuda çalışmaların yoğunlaştığı-

nı görüyorum ve bundan büyük memnuni-
yet duyuyorum.

Değerli işçi kardeşlerim… çok değerli katı-
lımcılar…

Türkiye olarak tarihi nitelikte bir süre-
cin içinden geçiyoruz… Dış politikada, iç 
politikada son derece önemli gelişmeler 
yaşanıyor… Türkiye’nin gelişmesinin, 
kalkınmasının, ilerlemesinin, demokratik 
standartlarını yükseltmesinin önündeki 
engelleri tek tek kaldırıyoruz. Ben, bu sü-
reçte sendikalarımıza, sivil toplum örgüt-
lerimize büyük görevler düştüğünü bu ve-
sileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 
Milli Birlik Süreci’ne ilişkin olarak İçişleri 
Bakanım Sivil Toplum Örgütleri’ni ziyaret 
etti, Hak-İş’e de geldi ve sürece ilişkin de-
ğerlendirmeleri paylaştı. Şurası son derece 
açık… Bu süreçten karlı çıkacak, kazançlı 
çıkacak olan, tüm Türkiye ile birlikte, ça-
lışanlarımız olacak, işsizlerimiz olacak, 
demokratik hak taleplerinde bulunan 
emekçilerimiz olacak.

Esasen, Milli Birlik Süreci, sadece terörle 
ilgili meseleleri değil, azınlıkların mesele-
leri, değişik mezhep gruplarının meselele-
rini, işsizlik gibi, örgütlenme gibi çalışma 
hayatımızı yakından ilgilendiren mesele-
leri de kapsıyor. Türkiye, yaklaşık 3 aydır 
bu meseleyi konuşuyor, cesaretle konuşu-
yor, özgürce konuşuyor, demokrasi içinde 
konuşuyor. 3 aylık süreç, bir olgunlaşma 
süreci oldu, bir hazırlık süreci oldu ve şu 
anda da artık somut neticeler ortaya çık-
maya başladı. Pazartesi günü biliyorsunuz 
34 kişi Habur sınır kapısından Türkiye’ye 
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giriş yaptı, sorgulandı ve ilgili yasalarımız 
çerçevesinde serbest bırakıldı. Çok daha 
fazlasını bekliyoruz, tamamının gelmesi 
için, silah bırakması için çağrımızı yineli-
yoruz. 

Ama ben burada, bu süreçten kendisi-
ne fayda devşirmeye çalışanları, süreci 
tahrik edenleri de bir kez daha uyarmak 
istiyorum… Şark kurnazlığı ile bir yere 
varamazlar… Süreci istismar etmek, süreci 
siyasi bir çıkar sağlama faaliyetine dönüş-
türmek, Milli Birliğimize, bütünlüğümüze 
asla yarar sağlamaz. Yapılan Şark Kurnaz-
lığıdır. Yapılan, kışkırtmadır, tahriktir, ül-
kenin hissiyatına, ülkenin hassasiyetlerine 
saygısızlıktır. Sürecin başarıya ulaşmasını 
arzuladıklarını söylüyorlar… Ama aynı za-
manda, Habur’da, Diyarbakır’da tam tersi 
bir tavır içine giriyorlar. Bunlar samimi 
davranışlar, değil, bunlar sorumlu davra-
nışlar değil. Bu tutarsız, sorumsuz, gayri 
samimi tavırlardan derhal vazgeçmelerini 
diliyorum.

Aziz milletimden de rica ediyorum… Lüt-
fen, bu geri dönüşleri, sorumsuz davranış-
lar sergileyen siyasi partinin şovlarından 
ayrı düşünsünler. Bizim, kendimize çok 
net bir soruyu sormamız gerekiyor, her-
kesin vicdanına bu soruyu sorması gere-
kiyor… Dağdan inişi eleştirmek, silahların 
bırakılmasını eleştirmek, terörün son bul-
masını eleştirmek ne kadar doğrudur? Eli 
silahlı insanların dağda dolaşması, ülke 
için, millet için, annelerimiz, babalarımız 
için daha iyi bir durum mudur? Hayır, bu 
tabloyu daha fazla sürdüremeyiz, sürdür-
meyeceğiz.

Bakınız, ünlü şairimiz Cemal Süreya’nın 
çok anlamlı dizelerini burada hatırlatmak 
istiyorum… Diyor ki Cemal Süreyya: “Si-
zin hiç babanız öldü mü? / Benim bir kere 
öldü, kör oldum / Yıkadılar, aldılar götür-
düler / Babamdan ummazdım bunu, kör 
oldum…” Evet, hiçbir masum yavrunun 
babası ölmesin. Hiçbir hanım kardeşimin 
nişanlısı ölmesin, hiç kimsenin kocası, 
yavrusu, evladı ölmesin. Bizim arzumuz da 
niyetimiz de, hedefimiz de budur. Bu süre-
ci mutlaka ve mutlaka tamama erdirmek 
zorundayız. Ülkemiz için, geleceğimiz için, 
kardeşliğimiz için bu süreci nihayete erdir-
mek zorundayız. 

Sorumluluk sahibi herkesi de bu sürece 
destek vermeye, katkı vermeye davet edi-
yorum. Ben, bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha Hak-İş’in kuruluşu-
nun 34’üncü Yıldönümünü kutluyorum. 
Hak-İş’in öncülüğünde Mesleki Eğitimle-
rini tamamlayan öğrencilerimize bundan 
sonraki süreçte başarılar diliyorum. Tüm 
işçi kardeşlerime, tüm emekçilere, emeğiy-
le geçinen herkese en kalbi şükranlarımı 
iletiyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 2009 
yılı “Yatırım Danışma Kurulu” toplantısına 
başarılar diliyorum. Toplantının hemen 
başında, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütü ve özel sektör temsilcilerine katı-

lımlarından ve katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum.

2006 yılında kurduğumuz Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı kısa süre içerisinde çok 
büyük gelişme kaydetti; ülkemizin yatırım 
ortamını ve yatırım fırsatlarını dünyaya ta-

Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Danışma Kurulu 

Toplantısı

Ankara | 30 Ekim 2009
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nıtma konusunda önemli başarılara imza 
attı. Ajansın internet sayfası 11 ayrı dilde 
yatırımcılara güncel bilgiler aktarıyor. 21 
ülkeden sorumlu 16 temsilci Türkiye’ye 
yatırım çekmek için üstün bir gayretle 
çalışıyor. Kuruluşunun üzerinden 2,5 yıl 
gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, Ajans, 
1.300 projeye doğrudan destek oldu. Dün-
ya Bankası tarafından hazırlanan Küresel 
Yatırım Tanıtım Değerlendirmesi’nde, 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
181 ülkenin Ajansı arasında en iyi 15’inci 
Ajans olarak sıralamaya girdi. Yine aynı 
değerlendirmede, bizim ajansımız, gelen 
taleplerin yönetimi konusunda en başarılı 
performans gösteren ajanslar kategorisin-
de dünyada 5’inci, Avrupa’da 2’inci sırada 
yer aldı. Bu başarılarından dolayı da Ajans 
yönetimini ve tüm çalışanlarını tebrik edi-
yorum. 

Dünyada, 1975 yılında sadece 27 milyar 
dolarlık bir uluslar arası yatırım miktarı 
varken, dikkat ediniz, bu rakam günümüz-
de tam 1,5 trilyon dolara ulaştı. Şu anda, 
tüm dünya ülkeleri bu 1.5 trilyonluk yatı-
rım miktarından pay almak için rekabet 
halindeler. Her ülke, topraklarına uluslar 
arası yatırım çekmek için kolaylıklar sağ-
lıyor, tanıtım yapıyor, arsa konusunda 
olsun, vergi konusunda olsun, yatırım ko-
laylığı noktasında olsun her türlü imkanı 
değerlendiriyor. Türkiye’nin uluslararası 
yatırımları çekme noktasında da maalesef 
çok geciktiğini burada bir kez daha ifade 
etmek durumundayım.

Bakınız, 1923 yılından, yani Cumhuriyeti-
mizin kuruluş anından itibaren Türkiye’de 

uluslararası yatırımcılara arsa satışı yapıl-
dı. 1954 yılından itibaren de, doğrudan 
uluslararası yatırımları çekmek için gayret 
gösterildi. Ama, gerek ideolojik nedenlerle, 
gerek siyasi nedenlerle, gerek Türkiye’nin 
ekonomik durumu nedeniyle yatırımları 
çekmek konusunda beklenen performans 
gösterilemedi. 2003 yılında, bu konuya 
ilişkin yoğun gayretlerimiz başlayınca-
ya kadar, Türkiye’ye giren uluslar arası 
doğrudan yatırım miktarı bazı istisnalar 
dışında 1 milyar doları aşamadı. Son 7 
yılda, her alanda gerçekleştirdiğimiz köklü 
reformlar, doğrudan yatırımların da tarihi 
düzeyde artışını beraberinde getirdi. 2004 
yılında 2.4 milyar dolarlık yatırım çektik. 
2005 yılında miktar 10 milyar dolara çıka-
rak rekor kırdı. 2006’da 20 milyar, 2007 yıl 
sonunda ise 22 milyar dolar gibi çok yük-
sek bir seviyeye ulaştık. 2008 ortalarında 
başlayan küresel krize rağmen, yıl sonun-
da 18.3 milyar dolarlık bir yatırım çek-
meyi başardık. Küresel kriz uluslar arası 
doğrudan yatırımları 2009 yılında çok ağır 
derecede etkiledi. Yine de, 2009 yılının ilk 
8 ayında, yani Ocak-Ağustos döneminde 
5.8 milyarlık bir yatırım elde ettik.

Küresel krizin aşılmasıyla birlikte Tür-
kiye uluslar arası doğrudan yatırımları 
çekme konusunda hızlı yükselişini devam 
ettirecek ve inşallah yeni rekorlara doğru 
emin adımlarla ilerleyecektir. Tabii, bir 
ülkeye yatırım yaparken sermaye sahipleri 
çok farklı kriterleri gözetiyorlar. Ülkenin 
demokrasi standartlarından tutunuz, eko-
nomik yapısı, siyasi yapısı, sosyal yapısı, 
hukuk, ileriye dönük hedefleri, ulaşım, 
hammaddeye ve pazarlara yakınlık gibi 
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çok sayıda kriter ölçülüp biçiliyor ve yatı-
rım için karar veriliyor. Türkiye’nin, ulus-
lararası yatırımları çekmede son dönemde 
gösterdiği başarı, ülkemizin standartları-
nın yükselmesinden bağımsız olmamıştır. 
Her alanda köklü reformlar yapan, güven 
ve istikrar zeminini pekiştiren, ekonomi-
sini güçlendiren Türkiye, yatırımlar için 
adeta bir cazibe merkezine dönüşmüştür. 
Türkiye’nin başta komşuları olmak üzere 
bölgesiyle kurduğu iyi ilişkiler de yatırım-
ları çekme noktasında olumlu etki yapmış-
tır. 

Dikkat ediniz, şu anda Türkiye’de 22 bin 
821 uluslararası sermayeli şirket faaliyet 
gösteriyor. Bunların dağılımına bakıldı-
ğında, Türkiye’nin stratejik konumunun, 
tarihi ve kültürel özelliklerinin yatırım 
çekmede ne kadar etkili olduğu da görüle-
cektir. 22 bin 821 şirketin büyük çoğunlu-
ğu, 12 bin 463 tanesi Avrupa ülkelerinden 
geliyor. İkinci sırada, Yakın ve Ortadoğu 
ülkelerinden gelen 3 bin 888 şirket bu-
lunuyor. Afrika’dan, Kuzey Amerika’dan 
ve Asya’dan şirketler, Türkiye’yi güvenli 
bir liman olarak görüyor ve yatırım için 
Türkiye’ye koşuyorlar. Bir yandan bizim 
işadamlarımız, yatırımcılarımız dünyanın 
her yerinde yatırım yaparken, müteahhit-
lerimiz dünyada Çin’den sonra en fazla 
müteahhitlik hizmeti verirken, eş zamanlı 
olarak Türkiye’de uluslar arası yatırımcıla-
rı çekiyor.

Şunu çok net olarak ifade etmek istiyo-
rum: Türkiye çok daha fazlasını başarabi-
lir… Türkiye’nin potansiyeli, bugün elde 
ettiğimizin çok çok üzerindedir. Avrupa 

ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, Ortadoğu’yla, 
Afrika’ya iyi bir iletişim kurabilen, iyi iliş-
kiler tesis edebilen, işbirliğini her geçen 
gün artıran Türkiye, tüm bu coğrafyaların 
yatırım noktasında merkez üssü haline 
gelmeye başlamıştır. Bizim, bu fırsatı çok 
daha iyi değerlendirip, bölgenin en büyük 
yatırım merkezi olma şansını yakalama-
mız da mümkündür ve gayretlerimiz de bu 
yöndedir.

Uluslararası yatırım, Türkiye’den bir 
şeyleri alıp götürmüyor… Tam tersine 
Türkiye’ye bir şeyler getiriyor, Türkiye’ye 
yeni imkanlar kazandırıyor. Şu anda 
Türkiye’de faaliyet gösteren 22 bin 821 
şirket, bizim insanımızı istihdam ediyor, 
onlara maaş ödüyor, bize vergi ödüyor, 
bizim ekonomimize katkı sağlıyor. Sadece 
hükümet olarak bizim gayret göstermemiz 
yeterli değil… Tüm siyasetçilerin, sivil 
toplum örgütlerinin, işçi ve işveren örgüt-
lerinin, işadamlarının, üniversitelerin 
çok geniş bir vizyonla, çok geniş bir bakış 
açısıyla meseleyi değerlendirip bu sürece 
katkı sağlaması gerekiyor. Her zaman ifade 
ediyorum… Demokrasi, ekonomiden ba-
ğımsız değildir… Diplomasi ekonomiden 
bağımsız değildir… Türkiye’nin istikrarı, 
güven ortamı, huzuru, gelecek vizyonu, 
gelecek hedefleri ekonomiden bağımsız 
değildir… Türkiye demokrasinin standart-
larını geliştirerek ekonomide büyüyecek… 
Türkiye küresel ölçekte ağırlığını artırarak 
ekonomide büyüyecek… Türkiye, istikrarı-
nı, güven zeminini, kardeşliğini, huzurunu 
pekiştirerek ekonomisini büyütecek… Tür-
kiye, en önemlisi de hukuku güçlendirerek 
ekonomide yeni başarılara koşacak.
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Demokrasi ve hukuka ilişkin her tartışma, 
her türlü müdahale, her türlü olumsuz 
yaklaşım, her şeyden önce ekonomiyi etki-
liyor, işimizi, aşımızı, soframızdaki ekmeği 
etkiliyor, bunu artık görmek durumun-
dayız. Hiçbir yatırımcı, geleceği belirsiz, 
demokrasi standartları düşük, istikrarsız, 
güvensiz bir ülkeye gelip orada yatırım 
yapmak istemez. Sadece uluslararası yatı-
rımcılar değil, yerli yatırımcılar bile böyle 
bir ortamda yatırım yapmak istemez. İşte 
onun için, demokrasiyi daha da güçlendi-
recek, hukukun üstünlüğünü pekiştirecek, 
istikrarı, huzuru, kardeşliğimizi yücelte-
cek ve bunun neticesinde ekonomimizi 
daha da büyüteceğiz.

Bu noktada Türkiye’nin ufku son derece 
açık… Biz Türkiye’ye inandık, güvendik 
ve bu başarıları elde ettik… İnanarak, gü-
venerek, demokrasi ve hukuk için, yine 
demokrasi ve hukuk çerçevesinde müca-
dele ederek Türkiye’yi inşallah çok daha 
aydınlık yarınlara taşıyacağız. Türkiye’nin 
bu yeni durumunu, bu yeni konumunu 
tüm dünyaya anlatmak, tanıtmak artık her 
zamankinden daha fazla önem arz ediyor. 
Bunu sağlayan kurumlarımızdan biri olan 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımızın 
işinin daha stratejik hale geldiğini burada 
ifade etmek isterim. İnanıyorum ki Ajansı-
mız, Türkiye’nin yeni durumuna denk dü-
şen, yeni vizyonuyla uyuşan, Türkiye’nin 
dünyada artan ağırlığıyla örtüşen şekilde 
çalışmalarını sürdürecek ve yeni başarılar 
elde edecektir. 

Bu düşüncelerle ben bir kez daha Ajansı-
mıza teşekkür ediyorum, tüm çalışanlarını 

kutluyorum. Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’nın Danışma Kurulu Toplantısı’na 
başarılar diliyor, katılan ve katkı sağlayan 
herkese de ülkem ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
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Aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Televizyon 
ekranları aracılığı ile sizlerle bir kere daha 
beraber olmaktan duyduğum mutluluğu 
ifade ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriye-
timizin 86. kuruluş yıldönümünü ve Cum-
huriyet Bayramınızı en içten duygularımla 
kutluyorum. 

Tarihin en şanlı mücadelelerinden birini 
vererek kazandığımız istiklalimizin sem-
bolü olan bu güzel bayram, milletimiz için 
her geçen gün daha da büyük bir anlam ve 
değer kazanıyor. Adım adım 100. kuruluş 
yılına yaklaşmakta olduğumuz Cumhuri-
yetimiz, geleceğimiz adına en büyük gü-
vencemizdir. Canları pahasına vatanlarını 
savunarak bu Cumhuriyeti bize armağan 
eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi 
bir kere daha rahmetle anıyoruz. 

Hiç şüphe yok ki, istiklalimizin sembolü 
olan Cumhuriyetimizi korumak için mille-
timizin her bir ferdi aynı ruh ve kararlılığa 
bugün de ayniyle sahiptir. Türkiye’nin ay-
dınlık bir geleceğe adım adım yürüdüğü 
bir dönemde, bir olarak, birlik olarak, 
milletimiz için bu toprakları vatan kılan 

değerlere sonuna kadar sahip çıkarak 
yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir gücün, 
hiçbir kötü niyetin, hiçbir kirli emelin 
bizi yolumuzdan döndürmesine izin ver-
meyeceğiz. Hedefimiz 100. kuruluş yıldö-
nümünde her yönüyle dünyanın en ileri 
ülkelerinden biri haline gelmektir. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı-
mızı o aydınlık geleceğe ilham verecek bir 
coşkuyla kutluyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bundan 86 yıl önce çok ağır bedeller öde-
nerek kazanılmış bir istiklal mücadelesi-
nin ardından millet olma iradesiyle göz-
bebeğimiz olan Cumhuriyetimizi kurduk. 
Bizi asırlar boyunca aynı değerlere bağlı 
kalarak ve aynı ideallere inanarak birlik 
ve dirlik içinde yaşatan da aynı millet 
olma iradesiydi. Aynı şuur ve kararlılıkla 
geleceğe uzanan yolda birbirimize ina-
narak, birbirimize güvenerek, ülkemizi 
daha güzel yarınlara taşımak için el ele, 
omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. 
Birimizin sevincini hepimizin sevinci 
bileceğiz, birlikte coşacağız. Birimizin 
derdini hepimizin derdi bileceğiz, çareyi 
hep birlikte bulacağız. Birimizin eksiğini 
hep birlikte tamamlayacağız. Ülkemizin 
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bize kazandırdığı nimetleri, kardeşçe pay-
laşacağız. 

Ülkemiz için bir bedel ödeyeceksek, bir 
fedakarlıkta bulunacaksak, bunu da hep 
birlikte yapacağız. Kendimiz için istediği-
mizi bu ülkenin bütün vatandaşları, bütün 
kardeşlerimiz için de canı gönülden isteye-
ceğiz. Tıpkı gerektiğinde bu vatanı kardeş-
çe savunan ecdadımız gibi, geleceğimizi de 
yine birlikte savunacağız. Bu ülkenin han-
gi şehrinde, hangi bölgesinde doğarsa doğ-
sun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, 
hangi inançta olursa olsun bu milletin her 
evladını can kardeşimiz bileceğiz. Bizim 
kardeşliğimize, bizim dostluğumuza göl-
ge düşürmek isteyenlerin karşısına yine 
birlik ve beraberlikle dikileceğiz. Aramıza 
fesat sokmak isteyenleri, asırlar boyunca 
asla eksilmemiş olan muhabbetimizle 
dizginleyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, 
millet olma şuurumuzdan, aramızdaki 
sarsılmaz kardeşlik hukukundan asla vaz-
geçmeyeceğiz. Bizi güçlü kılanın birlik ve 
beraberliğimiz olduğunu asla aklımızdan 
çıkarmayacağız. Birbirimize bu şuurla sa-
hip çıkacağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Son çeyrek asırda insanlarımızın birbirine 
bağlılığını zayıflatmak, aramıza mesafeler 
sokmak için çalışanlar olmuştur. Bu ül-
kenin insanlarının siyasi, dini ya da etnik 
farklılıklarını istismar ederek bizi birbiri-
mizden uzak düşürmek isteyenler olmuş-
tur. Ama bu ülkenin insanları en karanlık, 
en zorlu, en acılı zamanlarda bile birbirin-
den asla vazgeçmedi. Bu milletin evladı 

olma, bu ülkenin vatandaşı olma iradesin-
den asla uzaklaşmadı. “Gün gelecek, bu 
ülke bu badireleri de atlatacak, kardeşler 
hasretle yeniden birbiriyle kucaklaşacak” 
diye umudu hep canlı tuttuk. Millet olma 
ateşini asla söndürmedik. Şimdi hepimiz 
yavaş yavaş aynı kavilde toplanıyoruz. 
Öfkeler dinsin, kırgınlıklar unutulsun, o 
kucaklaşma günü gelsin diyoruz. Eksik 
olan tamamlansın, yanlış olan düzeltilsin, 
aramızda hakkaniyet tesis edilsin diyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Terörü meşru bir yol olarak görenlerle, bu 
uğurda masum insanlarımızın canlarına 
kastedenlerle bizim bir işimiz olamaz. 
Terörü ilk gün nasıl bir hissiyatla lanet-
lemişsek, bugün de aynı hissiyatla telin 
ediyoruz. Ancak çeyrek asırdan fazla bir 
zamandır kanayan bu yaranın kangrene 
dönüşmesine, Türkiye’yi esir almasına da 
asla izin veremeyiz. Bu meselenin istis-
mar edilmeye ne kadar müsait olduğunun 
farkındayız. Hükümet olarak bu mesele 
üzerinden yıpratılmaya ne kadar açık hale 
geldiğimizin de farkındayız. Ancak biz bu 
ülkenin menfaatlerine halel getirmeyece-
ğimize ve asla sizlere yalan söylemeyeceği-
mize dair söz verdik. 

Türkiye yıllardır taşıdığı bu ağır yükten 
artık kurtulmak, bu gerçekle yüzleşmek 
zorundadır. Geçmişin ihmal ve yanlışları 
bu meseleyi büyük bir dert haline getir-
miştir. İnsanlarımızı yeniden birbirinin 
derdinden, halinden anlar hale getirmeli-
yiz. Devletimizi bütün vatandaşlarına aynı 
yakınlıkta duran, her insanımızın derdini 
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aynı ilgiyle dinleyen bir olgunluk evresine 
taşımak durumundayız. Bu ülkenin ideal-
lerine her vatandaşımızın aynı heyecanla 
sahip çıkacağı bir şuuru bu topraklarda 
yeniden yeşertmek mecburiyetindeyiz. 
Düşmanca duyguların, asabi önyargıların 
yerini, diyalogun, muhabbetin ve kaynaş-
manın alacağı yeni bir tarih sayfası açmak 
zorundayız. 

Büyük acılar yaşadık, bu ülkenin gencecik 
fidanlarını böyle vahim bir yanlışa kurban 
verdik. Herkesin başını iki elinin arasına 
alıp bu ağır bedeli iyice düşünmesi lazım… 
Bunu bu ülkeyi seven herkesin istisnasız 
olarak yapması lazım… Artık tek bir ev-
ladımızı bile bu büyük yanlışın ellerine 
bırakmamak; analara, çocuklara bu acıları 
bir kere daha yaşatmamak için bir yol, bir 
yordam bulmamız lazım… Kim aksini söy-
lüyorsa gerçeğe sırtını dönüyor. Türkiye 
bu ağırlığı daha fazla sırtında taşıyamaz. 
Türkiye bu kan kaybıyla geleceğe yolculu-
ğunu sürdüremez. 

Değerli vatandaşlarım… 

Demokratik açılım adıyla başlattığımız bu 
süreç aslında çok yönlü bir Milli Birlik sü-
recidir. Çünkü bu mesele bir millet mese-
lesidir, bir devlet meselesidir. Bu açılımın 
konusu sadece terör de değildir; ülkemizin 
esenliğinin, insanlarımızın kardeşliğinin 
önündeki her engel bu açılımın konusu-
dur. Bu açılım bir sevgi açılımıdır, bir barış 
açılımıdır, bir kardeşlik açılımıdır. Bu top-
lumsal bir tazelenme açılımıdır, bilinçlen-
me açılımıdır. Bu ülkede yaşayan herkes, 
temel hak ve özgürlüklerine tartışmasız 

biçimde sahip olsun istiyoruz. Bu ülkede 
yaşayan herkes, devletine inansın ve gü-
vensin, demokrasi içinde kendini güvende 
hissetsin istiyoruz. Bu ülkede millet irade-
sini perdeleyen, milli iradeye ipotek koyan 
hiçbir karanlık güç olmasın istiyoruz. Bu 
ülkede yaşayanlar kazananlar ve kaybe-
denler diye ikiye ayrılmasın, bu ülkenin 
kaynakları adaletle paylaşılsın istiyoruz. 
Her insanımız kendini özgürce ifade ede-
bilsin, diline, düşüncesine, inancına, hissi-
yatına prangalar vurulmasın istiyoruz. Bu 
ülkede tek bir insanımız bile kendini ikinci 
sınıf vatandaş hissetmesin, mahrum ol-
masın, mahzun olmasın, mazlum olmasın 
istiyoruz. Bu ülkenin mahrumiyet bölgele-
ri olmasın, yatırımlar her köşeye ulaşsın, 
işsizler işe kavuşsun, evine ekmek götür-
sün, ocaklar şenlensin istiyoruz. Bütün 
çocuklarımız ülkeleriyle gurur duysun, 
geleceğimize aynı umut ve heyecanla bak-
sın istiyoruz. Türkiye’nin kaynakları mutlu 
ve müreffeh bir geleceğin inşası için kulla-
nılsın istiyoruz. Eksik olan neyse birlikte 
bulalım, tamamlayalım istiyoruz. Yanlış 
olan neyse irademizi koyalım, düzeltelim 
diyoruz. Bu ağır tecrübenin muhasebesini 
hep birlikte yapalım, Türkiye’nin önünü 
açalım diyoruz. Türkiye, kayıp yıllarına 
yenilerini eklemesin, daha fazla can, daha 
fazla kan kaybetmesin diyoruz. 

Aziz vatandaşlarım… 

İnsanlarımız arasında yıkılan gönül köp-
rüleri varsa, bunları yeniden inşa edece-
ğiz. Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi huzura 
kavuşturmak, bu ülkeyi barışa kavuştur-
mak hepimizin boynunun borcudur. 
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Hükümet olarak biz bir adım attık, bedeli 
ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar 
gideceğiz. Ancak bu sürecin başarısı için 
herkesin üzerine düşeni yapması lazım… 
Bu ülkenin siyasetçileri de, aydınları da, 
bilim insanları da, sanatçıları da, kanaat 
önderleri de, sivil toplum öncüleri de üst-
lerine düşeni yapacaklar. Yapanlar var, bu 
açılıma samimiyetle sahip çıkanlar, açık 
yüreklilikle bu memleket meselesine kat-
kı yapanlar var, kendilerine şükranlarımı 
sunuyorum. 

Ama yapmayanlar da var maalesef… Bu 
ülke meselesine layıkıyla sahip çıkma-
yanlar da var. Daha da üzücü olan bu 
birlik beraberlik açılımını kösteklemeye, 
aklıselimi ortadan kaldırmaya, hatta 
süreci provoke etmeye, tahrik etmeye 
yeltenenler de var. Maalesef yaptıkla-
rıyla, hal ve tavırlarıyla, söyledikleriyle 
bu süreci baltalayanlar da var. İşi şova 
dökenler, bu ülkenin yıllar yılı yaşadığı 
acıları istismar edenler; öfkeleri, nefretle-
ri, önyargıları kışkırtanlar da var. Herkesi 
aklıselim çerçevesinde hareket etmeye, 
sağduyulu davranmaya, bilinçli olmaya 
davet ediyorum. Bunun hepimizin me-
selesi olduğunu, Türkiye’nin meselesi 
olduğunu unutmayalım. Bugün bu sürece 
köstek olanlar yarın çok pişman olabilir-
ler. Bunun Türkiye’nin son şansı olduğu-
nu herkes hakkıyla idrak etmelidir. Gün, 
ayrışmaları değil, kaynaşmaları; öfkeleri 
değil, muhabbetleri konuşma günüdür. 
Böyle yaparsak başarırız, Türkiye’nin bu 
kanayan yarasını iyi edecek dermana ka-
vuşuruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye meselelerinin üstüne cesaretle 
gidemediği için hem çok vakit kaybetti, 
hem de çok ağır bedeller ödedi. Türkiye, 
nice nesillerini, çözülmeyen, çözülemeyen 
bu kronik meselelerine kurban etti. Ülke-
mizin kalkınması, refahı, ilerlemesi için 
gayret göstermesi gereken nice neslimiz, 
bu sıkıntıların cenderesinde zayi olup gitti. 
Onları dünya gerçekleriyle ve Türkiye’nin 
ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde yetiştirip 
ülke hizmetine kazandırabilseydik bugün 
ülke olarak çok başka yerlerde olabilirdik. 
Artık boşa harcanacak tek bir günümüzün, 
feda edilecek tek bir insanımızın olmadığı-
nı kavramak durumundayız. Çocuklarımı-
zı en iyi şartlarda yetiştirerek, ülkemizin 
yarınlarına hazırlamalıyız. 

Bunu başarabilirsek, Türkiye’nin geleceği-
ne en büyük yatırımı yapmış oluruz. Bakı-
nız bu ay, üniversitelerimiz-de 2009-2010 
eğitim öğretim yılı, törenlerle başladı. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi’nin, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi’nin ve Erzurum Ata-
türk Üniversitesi’nin açılış törenlerine 
bizzat katılarak bu gerçeği bir kere daha 
yakinen müşahede ettim. Bizim çocukları-
mız, bizim gençlerimiz, bu ülkenin gelece-
ğinden umutlu olmamız için gereken her 
türlü haslete fazlasıyla sahipler. Yeter ki 
biz onlara huzurlu ve istikrarlı bir Türkiye 
sunabilelim. Yeter ki onlara gerekli olan 
imkanları ve altyapıyı sağlayabilelim. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana, bu 
ülkenin, üniversitesiz tek bir şehri kal-
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masın diye ısrarla gayret göstermemizin 
nedeni işte budur. Gençlerimizin önüne, 
daha bilgili, daha donanımlı, daha özgür, 
daha özgüvenli şahsiyetler haline gelebi-
lecekleri imkanları koyabilirsek, bugün 
uğraştığımız sorunların hiçbiriyle gelecek-
te uğraşmayız. Hamdolsun bu konuda çok 
mesafe aldık… 2003 yılından bu yana 41’i 
devlet, 22’si vakıf üniversitesi olmak üzere 
toplam 63 yeni üniversite kurduk. Bugün 
ülkemizin 94’ü devlet, 45’i vakıf üniversi-
tesi olmak üzere toplam 139 üniversitesi 
var. Daha da önemlisi üniversitesi olmayan 
tek bir şehrimiz kalmadı, 81 vilayetimizin 
tamamı üniversiteye kavuştu. Bu gelişme 
hem bizi çok mutlu ediyor, hem de ülke-
mizin geleceğine olan inancımızı daha da 
pekiştiriyor. İnanıyoruz ki bu yeni nesiller 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarını kazanç 
yıllarına dönüştürecek, bizlere kayıp yılla-
rımızı unutturacaklar. 

Aziz vatandaşlarım… 

Mutlaka dikkatinizi çekiyordur, ekranlar 
aracılığıyla gerçekleşen bu buluşmaları-
mızda, Türkiye’nin dış ilişkilerine, dünya 
vizyonuna özel bir ağırlık ve yer veriyo-
rum. Bunun sebebi, Türkiye’nin son yıllar-
daki büyük atılımının en temel dinamik-
lerinden birinin dış politikamız olduğuna 
dair inancımdır. Yurt dışına çıkanlarınız 
mutlaka müşahede etmiştir; dışarıdan ba-
kıldığında Türkiye bugün dünyanın yükse-
len yıldızları arasında yerini çoktan almış 
durumdadır. Dinamik, özgüveni yüksek, 
sözünü dinleten, ağırlığını hissettiren, 
hem kendi meseleleriyle, hem dünya mese-
leleriyle yüzleşme cesaretini gösterebilen 

bir ülke haline geldik. Memnuniyetle ifade 
edeyim ki, bu aktif dış politika vizyonu, 
uluslararası itibarımızı her geçen gün arttı-
rıyor. Bunun yanında bölgesel meselelerin 
çözümü ve komşularımızla ilişkilerimiz 
açısından da çok memnuniyet verici bir 
dönem yaşıyoruz. 

Ekim ayı bu anlamda çok önemsediğimiz 
birçok gelişmenin bir arada yaşandığı gü-
zel bir ay oldu. 6-7 Ekim tarihlerinde Dün-
ya Bankası ve Uluslararası Para Fonu Gu-
vernörler Kurulu’nun Yıllık Toplantısı’na, 
54 yıl aradan sonra ikinci kez İstanbul’da 
ev sahipliği yaptık. 200 ülkeden 15 bine ya-
kın ziyaretçi, bu toplantılar için ülkemize 
geldi, hafta boyunca dünya ekonomisinin 
nabzı İstanbul’da attı. Küresel krizle ilgili 
son gelişmeler bu toplantılarda tartışıldı 
ve tarihe İstanbul Kararları olarak geçecek 
son derece önemli kararlar yine bu toplan-
tılarda alındı. 

B u  t o p l a n t ı l a r ı n  ya p ı l d ı ğ ı  Ko n g re 
Merkezi’nin yapımını 13 ay gibi çok kısa 
bir süre içinde tamamladık. Böylece, daha 
pek çok önemli uluslararası zirveyi ger-
çekleştirebileceğimiz çok güzel bir eseri 
İstanbul’a kazandırdık. Bu ay içinde ev sa-
hipliği yaptığımız bir başka zirve de, Akde-
niz Parlamenter Asamblesi’nin dördüncü 
Genel Kurul Toplantısıydı. Akdeniz’e kıyısı 
bulunan 21 ülke temsilcilerinin bir araya 
geldiği bu toplantı da 23 Ekim’de yine 
İstanbul’da yapıldı. Son yıllarda ülke ola-
rak üst düzeyde pek çok uluslararası zirve 
ve toplantıya ev sahipliği yapmanın onuru-
nu ve gururunu yaşıyoruz. Bütün bunlar 
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Türkiye’nin artan uluslar arası itibarının 
önemli göstergeleridir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu ay boyunca, başta yakın komşularımız 
olmak üzere, pek çok dost ülke ile çok 
yararlı diplomatik temaslarda bulunduk. 
Bu ülkelerle önümüzdeki döneme iliş-
kin inşallah çok hayırlı kararlara imza 
attık. Biz bütün komşularımızla dostane 
ilişkiler geliştirmenin, ortak menfaatler 
doğrultusunda güçlü işbirliği imkanları 
geliştirmenin gayreti içindeyiz. Geçmişten 
gelen anlaşmazlıkları da tatlıya bağlama-
nın, tarihte asırlar boyunca ahenk içinde 
yürüyen dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
yeniden canlandırmanın arayışı içinde-
yiz. Hiçbir komplekse kapılmadan barışçı 
adımlarımızı atıyoruz. 

Bildiğiniz gibi uzun süredir devam eden 
temasların ardından 10 Ekim’de Ermenis-
tan ile ilişkilerimizin normalleşmesine yö-
nelik olarak resmi protokoller imzalandı. 
Hemen ardından 14 Ekim’de Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Sarkisyan Bursa’ya 
gelerek Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
birlikte iki ülke arasındaki milli futbol 
müsabakasını izlediler. Bizim temennimiz 
iki ülke arasındaki geçmişten gelen anlaş-
mazlıkların tarihçilere, bilim adamlarına 
bırakılması ve iki ülkenin komşuluk çer-
çevesinde ilişkilerini iyileştirmeye yönel-
meleridir. Böyle bir gelişmenin, hem bu iki 
ülke için, hem de bölgedeki diğer ülkeler 
için hayırlı olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Biz Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 
Karabağ sorununun da diyalog yoluyla 
aşılmasını istiyoruz. Sürecin başından beri 
Azerbaycan’ın menfaatlerini kendi menfa-
atlerimiz gibi gördük ve her zeminde aynı 
hassasiyetle savunduk. Maalesef hem bi-
zim ülkemizde, hem de Azerbaycan içinde, 
bu meseleyi hakkaniyetten uzak bir tavırla 
istismar edenler, yalan yanlış bilgilerle iki 
ülkeyi birbirine karşı kışkırtmak isteyenler 
var. Bizim Azerbaycan ile ayrımız gayrımız 
yok, olamaz da… Her vesileyle söylüyo-
rum, biz Azeri halkının meselelerini kendi 
meselemiz gibi görüyoruz. 14 Ekim’de bir 
heyet olarak ziyaretimize gelen Azeri mil-
letvekillerine de, Mayıs ayında Azerbaycan 
Meclisi’nde söylediğim her şeyin bugün de 
arkasında olduğumu bir kere daha ifade 
ettim. Dışişleri Bakanımız da bu ay içinde 
Azerbaycan’a bir ziyarette bulunarak geliş-
meleri birinci elden Azeri yönetimiyle ve 
halkıyla paylaştı. 

Bizim Azerbaycan’ın menfaatlerine halel 
getirecek bir girişim içinde olmamız, böyle 
bir şeye izin vermemiz mümkün değildir. 
Biz bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri dost-
luk ve komşuluk çerçevesinde geliştirmek, 
mevcut anlaşmazlıkları da tatlıya bağla-
mak derdindeyiz. Bunu neden istiyoruz? 
Çünkü mevcut anlaşmazlıkların devamı-
nı ülkelerimiz için de, bölgemiz için de 
hayırlı görmüyoruz. Dünyanın bugünkü 
gidişatı içinde bölgemizde anlaşmazlıkları 
çözmek, ilişkileri geliştirmek, her alanda 
işbirliği içinde olmak bütün ülkelerin men-
faatinedir. Geçen yüzyıldan kalan mesele-
leri bugünden sonra da sürdürmek imkanı 
yoktur, bugünün dünyası buna müsaade 
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etmiyor. Bu gerçeği herkesin anlaması, bil-
mesi lazım… Bu barışçı süreci, bu çözüm-
den yana süreci herkesin desteklemesi, 
istismar etmemesi lazım… Türkiye olarak, 
başta komşularımız olmak üzere bölgemiz-
deki ve dünyadaki her ülke ile mümkün 
olan en iyi ilişkiler içinde olmak için bun-
dan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu çerçevede Ekim ayı içinde bölgeye 
önemli açılımlar getireceğine inandığımız 
çok yararlı temaslarımız oldu. Suriye ile 
her gün iyiye giden ilişkilerimiz bu ay 
içinde iki ülke arasında karşılıklı olarak 
vizelerin kalkması ve sınırların açılmasıyla 
çok daha farklı bir boyut kazandı. İki ülke 
arasında bu sıcak bağların gereği olan te-
maslar süreklilik kazandı. Bu ay içinde de 
ben de Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Sayın Turkmani ile İstanbul’da bir araya 
geldim. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler 
dünyaya örnek olacak bir olgunlukta de-
vam ediyor, her geçen gün ivme kazanıyor. 

Benzer bir süreci bir diğer güney kom-
şumuz Irak ile de başlattık. 15 Ekim’de 9 
bakan arkadaşım, milletvekillerimiz, iş 
adamlarımız ve bürokratlarımızla birlikte 
Irak’a tarihi bir ziyarette bulunduk. Tıpkı 
Suriye ile olduğu gibi enerjiden güvenliğe, 
sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma, sa-
nayiden ticarete kadar hemen her alanda 
işbirliği imkanlarını geliştirecek tam 48 
anlaşmaya imza attık. Irak Başbakanı Sa-
yın Maliki ile birlikte başkanlık ettiğimiz, 
ortak bir kabine toplantısı yaptık. Irak 
Cumhurbaşkanı Sayın Talabani ve yardım-

cılarıyla bir araya geldik, yararlı görüşme-
lerde bulunduk. Şimdi benzer bir stratejik 
işbirliği sürecini Kuzey komşumuz Rusya 
ile de başlatmak için karşılıklı olarak 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel 
gelişmeler sadece ülkelerimize kazanımlar 
sağlamayacak, bölgemizde barışın zemini-
ni de güçlendirecektir. 

Keza birbiri ardına Pakistan ve İran’a yap-
tığımız ziyaretleri de bu çerçeve içinde 
değerlendirebiliriz. 24 Ekim’de başlayan 
gezimizin ilk durağı olan Pakistan, bizim 
öteden beri çok iyi ilişkiler içinde olduğu-
muz dost ve kardeş bir ülke… Milletimiz, 
istiklal mücadelesi sırasında Pakistan 
halkının verdiği desteği hiçbir zaman 
unutmayacaktır. Bu ziyaretimizin iki ülke 
arasındaki iyi ilişkileri daha da ileriye ta-
şıyacak hayırlı sonuçlar doğuracağından 
şüphe etmiyoruz. Orada bulunduğumuz 
süre içinde başta Cumhurbaşkanı Zardari 
ve Başbakan Gilani olmak üzere bir çok Pa-
kistanlı yetkiliyle görüşme imkanı bulduk. 
Bölge barışı, küresel kriz ve diğer dünya 
meseleleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
çok yönlü olarak daha da geliştirmek ko-
nusunda fikir birliğine vardık. Pakistan Se-
natosu ve Ulusal Meclisi’nde yaptığım ko-
nuşmada, Türkiye’nin, bölgesel ve küresel 
barışın tesisi konusundaki hassasiyetlerini 
ifade etme imkanı buldum. İşadamlarımız 
da Pakistan iş çevreleriyle bir araya gelerek 
çok değerli bağlantılar kurdular. Bu arada 
Pakistanlı dostlarımız bize bir jest yaparak 
Türk işadamlarından bundan böyle vize 
istenmeyeceği kararını bu ziyaret sırasında 
açıkladılar. Ziyaretimiz boyunca çok sıcak, 
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çok dostane şekilde misafir edildik, iki 
ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını bir 
kere daha hissettik. 

Değerli vatandaşlarım… 

Pakistan ziyaretimizin akabinde İran’a 
geçerek orada da aynı sıcak, aynı dostane 
yakınlık içinde temaslarda bulunduk. Böl-
gedeki iki büyük ve güçlü ülkenin temsilci-
leri olarak, başta bölgesel meseleler olmak 
üzere dünya meseleleri hakkında karşılıklı 
fikir teatisinde bulunduk. Başta Cum-
hurbaşkanı Sayın Ahmedinejad ve Dini 
Rehber Sayın Hamaney olmak üzere diğer 
İranlı yetkililerle her konuda çok yararlı te-
maslarımız oldu. İran ile her geçen gün ge-
lişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha 
iyi seviyeye taşımak için yeni açılımlar 
geliştirdik. İran’la ikili ticaret hacmimizi 
2011 itibariyle 20 milyar dolar seviyesi-
ne çıkaracak adımları atmak konusunda 
karşılıklı mutabık kaldık. Dünya günde-
minin en önemli tartışma konularından 
Ortadoğu’da barışın tesisi, enerji politika-
ları, terörle mücadele, nükleer silahlanma 
gibi konuları bütün boyutlarıyla ele aldık. 
İran’ın nükleer programıyla ilgili tartış-
malarda üzerimize düşeni yapmaya hazır 
olduğumuzu bir kere daha ifade ettik. 

Bizim bu konudaki tavrımız açık ve nettir. 
Biz nükleer silahlardan tamamen arındırıl-
mış bir bölgede yaşamak istiyoruz. Nükle-
er silahların tamamen ortadan kaldırıldığı 
bir dünyada yaşamak istiyoruz. Burada 
bizim anlam veremediğimiz nokta; İran’ın 
nükleer programına yönelik eleştirileri 
yapanların aynı silahları kendi ellerinde 

bulundurmaya devam ediyor olmalarıdır. 
Yapılması gereken bu arındırma adımla-
rını topyekun atmak, nükleer silahlardan 
tümüyle vazgeçmektir. Dünyaya barış ge-
tirecek olan tavır budur, çözüm budur. Bu 
fikrimizi İranlı dostlarımızla da paylaştık. 

İnsanlığın rahata, huzura, esenliğe kavuş-
ması için, dünyaya barışın egemen olması 
için herkes üstüne düşeni samimiyetle 
yapmalıdır. Bu konuda hiç kimse de ikir-
cikli davranmamalıdır. Bugün dünyada 
kanayan bütün yaraların temelinde bu 
samimiyetsizlik vardır. Bir tarafta aklın ve 
insafın kabul edemeyeceği saldırganlık-
lara imza atıp, diğer tarafta barıştan yana 
görünmek inandırıcı değildir. İnsanlığın 
geleceği için her ülke, her yönetim, her 
toplum kendisi gibi olmayana tahammül 
etmeyi de öğrenmek, bu kararlılığa sahip 
olmak mecburiyetindedir. Türkiye olarak 
barıştan ve çözümden yana tutumumuzu 
bundan sonra da samimiyetle, kararlılıkla, 
cesaretle sürdüreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Çok yoğun diplomatik temaslarla geçen 
Ekim ayı boyunca ayrıca Makedonya 
Cumhurbaşkanı Sayın İvanov’u ve Bosna 
Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boş-
nak Üyesi Sayın Slajdziç’i de ülkemizde 
misafir ettik. Yine Finlandiya Başbakanı 
Sayın Vanhanen, Gürcistan Başbakanı Sa-
yın Gilauri, Yunanistan Başbakanı Sayın 
Papandreou ve Slovakya Başbakanı Sayın 
Fitzo da misafirlerimiz arasındaydı. Dış 
politikadaki bu yoğun takvim, Türkiye’nin 
hem bölgesel ve küresel meselelerdeki 
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açılımlarının, gayretlerinin, dinamizminin 
açık göstergesidir. Bu tablo Türkiye gibi 
büyük ve güçlü bir ülke için olması gere-
ken tablodur. Türkiye huzur ve istikrarıyla, 
büyük ekonomik potansiyeliyle, tarihi ve 
kültürüyle bölge için de bir şanstır. Bunu 
bütün dünya da bugün kabul etme nokta-
sına gelmiştir. 

Yarınların Türkiye için bugünlerden çok 
daha büyük güzellikler vaat ettiğine bü-
tün samimiyetimizle inanıyoruz. Bugün 
yaşadığımız zorlukları da elbet aşacak, 
birbirimize inanıp güvenerek bize yakışan 
medeniyet seviyelerine adım adım yeni-
den yükseleceğiz. Bu umut ve heyecanla 
sözlerime son veriyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.
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Çok değerli katılımcılar… değerli konuk-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… İs-
tanbul Turizm 2009 Ödül Töreni vesilesiy-
le sizlerle bir arada bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade ederek 
sözlerime başlıyor, hepinizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında, İstanbul 
aşkıyla, İstanbul sevdasıyla bu güzel kente 
hizmet etmiş, yeni değerler kazandırmış, 
İstanbul’un tanıtımına katkı vermiş ve bu 

anlamlı ödüle layık görülmüş; Sayın Suna 
ve İnan Kıraç’a, Sayın Nazan Ölçer’e, Sayın 
Temel Kotil’e, Sayın Nedret Butler ve Sayın 
Ahu Aysal’a şükranlarımı sunuyorum. 

Ödüllerin son derece isabetli bir şekilde 
dağıtılmış olduğunu da burada ifade et-
mek isterim… Zira Pera Müzesi, Sabancı 
Müzesi, Türk Hava Yolları ve Sumahan, 
Les Otoman Otelleri gerçekten İstanbul’un 
güzelliğine güzellik kattılar, İstanbul’un 
güzelliğini artırdılar. Bu vesileyle, İstanbul 

Turizm 2009 Ödülleri

İstanbul | 6 Kasım 2009
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Seçici 
Kurul’a da teşekkür ediyorum. Ülke ola-
rak, millet olarak, İstanbul gibi bir inciye, 
İstanbul gibi bir mücevhere, İstanbul gibi 
bir hazineye sahip olmanın gururunu hep 
birlikte taşıyoruz…

Ancak, böyle nadide bir eseri elinde bulun-
durmanın da son derece ağır bir sorumlu-
luk gerektirdiğini ifade etmek durumunda-
yım. Bu kentin, her neresine olursa olsun, 
bir tek çivi çakarken bile enine boyuna 
düşünmek zorundayız. İstanbul’a yönetici 
olmanın zorluğu buradadır ve bu zorluğu, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış 
biri olarak ifade ediyorum… Atacağınız 
her adımda, yapacağınız her yatırımda, 
vuracağınız her kazmada, bu kentin birkaç 
imparatorluğa başkentlik yaptığını, tarihi 
bir miras olduğunu, dünyanın en nadide, 
en nazik ve en nazlı şehri olduğunu gözet-
mek durumundasınız. Ama aynı zamanda, 
bu şehri geleceğe hazırlamak, artan nüfu-
suna, artan ihtiyaçlarına karşılık üretmek 
zorundasınız…

Bu bir paradoks gibi, bir çelişki gibi, için-
den çıkılamaz bir sorun alanı gibi görüne-
bilir… Ancak ben bunun böyle olmadığına 
inandım, inanıyorum ve tarihi mirasa sa-
hip çıkarak geleceği şekillendirmenin im-
kan dahilinde olduğu gerçeğinden hareket 
ediyorum. Önemli olan, İstanbul hassasi-
yetine sahip olmaktır… İstanbul’u anlamış, 
İstanbul’u teneffüs etmiş, İstanbul’a aşkla, 
sevdayla, tutkuyla bağlanmış bir insan, 
asla ve asla İstanbul’a eziyet etmeyecek, 
attığı her adımı da İstanbul’un güzelliğine 
güzellik katacaktır. Ben, dünyanın birçok 

şehrini ziyaret etme fırsatı buldum, prog-
ramımız el verdiği ölçüde bir kısmını gez-
me imkanım da oldu… 

Açık söylüyorum, bana o şehirlerin en gü-
zel yanı neydi diye soracak olursanız, hiç 
tereddütsüz, tıpkı Merhum Yahya Kemal 
gibi, “İstanbul’a dönüşleri” diye cevap veri-
rim… Birçok şehirde kalabalık caddeler gö-
rürsünüz… Hiç biri İstiklal Caddesi kadar 
canlı, neşeli, bir insan misali nefes alır ve-
rir durumda değildir. İçinde Çarşıları olan 
nice şehirler vardır ama hiçbir şehrin çar-
şısı, Kapalı Çarşı kadar etkileyici değildir… 
Nice şehrin müzeleri vardır ama hiç biri-
nin müzesi, bizim müzelerimiz kadar zen-
gin değildir. Nice şehir meydanları vardır, 
Sultanahmet’e, Taksim’e yaklaşamaz bile… 
Deniz kenarında nice şehir vardır, içinden 
ırmaklar akan nice şehirler vardır, ama 
hiç biri Boğaziçi kadar büyüleyici değildir. 
Minarelerin gökyüzüne bu kadar ahenkle 
yükseldiği hiçbir doğu şehri bulamazsınız, 
kubbelerin çil çil saçıldığı bir başka güzel 
kente rastlayamazsınız… Böyle bir şehre 
hizmet etmeyi, böyle bir şehrin sakinlerine 
hizmet etmeyi ben her zaman bir ibadet 
gibi telakki ettim ve hizmet edenleri de bu 
anlayışla tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar…

İstanbul tarihin hiçbir döneminde unutu-
lan, bir köşeye terk edilen, eskiyen bir şe-
hir olmadı. İstanbul, tarihte hiçbir zaman 
önemini yitirmedi. Bugün, İstanbul’un 
sakinleri ve sahipleri olarak, bu şehrin öne-
mini muhafaza ettiğimiz kadar geleceğe 
de hazırlamak gibi ağır bir sorumluluğun 
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altındayız. Bu şehrin sorunlarını çözdük-
çe, ihtiyaçlarını yerine getirdikçe, aksayan 
yönleri giderdikçe ve bu şehri dünyaya 
daha fazla açtıkça bu şehre borcumuzu 
ödeyebileceğimize inanıyorum. Gerek 
Hükümet olarak, gerek yerel yönetimler 
olarak, İstanbul’a vefa borcumuzu ödemek 
için gerçekten büyük gayret içindeyiz. 
2002 yılında İstanbul’u ziyaret eden turist 
sayısı 2 milyon 700 bin kişi idi… Dikkat 
ediniz, 2008 sonunda bu sayı tam 7 milyon 
49 bin kişi seviyesine yükseldi. Bu yılın 
sadece ilk 10 ayında İstanbul’da 6 milyon 
369 bin turist ağırladık ve yıl sonunda da 
inşallah 7.5 milyon kişi ile yeni bir rekor 
elde edeceğiz.

Küresel ekonomik krize rağmen geçen yıla 
yakın, belki de daha fazla bir rakama ula-
şacak olmamız, İstanbul için gerçekten bü-
yük bir başarıdır. İstanbul’u daha fazla tu-
ristle buluşturmanın ötesinde, bir konsept 
belirledik, hedef belirledik ve İstanbul’u 
kongre ve toplantı merkezi yapmak için 
yoğun gayret sarf ettik. Uluslararası Kong-
re Örgütü’nün verilerine göre İstanbul 
2008’de 72 etkinlik ile dünya şehirleri 
arasında 15’inci sırada yer aldı. 2002 yı-
lında İstanbul’da gerçekleşen uluslar arası 
kongre etkinliği 32 idi, 2008’de bu sayı 
72’ye ulaştı. İstanbul Kongre Merkezi ve 
Haliç Kongre Merkezi’nin hizmete girme-
siyle birlikte İstanbul’un kongre kapasitesi 
farklı bir boyuta taşındı. IMF-Dünya Ban-
kası Yıllık Toplantıları gibi, NATO Zirvesi 
gibi, OECD Sanayi Bakanları Toplantısı, 
Medeniyetler İttifakı toplantısı, İslam Kon-
feransı Örgütü Toplantısı, Dünya Mimarlar 
Kongresi gibi birçok toplantıyı alnımızın 

akıyla tamamladık, tüm bu toplantılarda 
iyi bir sınav verdik.

Dün itibariyle bir başka önemli toplantı, 
İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 
25’inci toplantısına da şu anda ev sahipli-
ği yapıyoruz ve inşallah onu da başarıyla 
tamamlayacağız. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
başta olmak üzere kamu kurumlarımız 
İstanbul’un turizm kapasitesini artırmak, 
hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için 
önemli yatırımlar gerçekleştirdiler. Sadece 
bir örnek, Panorama 1453 bile İstanbul’a 
farklı bir çehre kazandıran, farklı bir boyut 
kazandıran çalışmalarımızdan biri oldu. 
Bunun yanında sivil toplum örgütleri, oda-
larımız, borsalarımız, vakıf ve dernekleri-
miz güzel çalışmalar yaptılar, yapıyorlar.

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum: Hani bir söz vardır, herkes kendi 
evinin, kendi dükkanının önünü temizlese, 
tüm bir şehir tertemiz olur… İşte İstanbul, 
böyle bir restorasyon seferberliğinin, hiz-
met seferberliğinin içine girdi ve sevindiri-
ci sonuçlar aldık, almaya devam ediyoruz. 
Yeni müzeler açılıyor, yeni ve şirin oteller 
açılıyor, camiler, sebiller, hanlar, saraylar, 
vakıf eserleri restore ediliyor, çok değerli 
kitaplar yazılıyor, araştırmalar yapılıyor. 
Açıkçası İstanbul, tarih boyunca her gün, 
her an yeniden keşfedildiği gibi bugün de 
yeniden ve yeniden keşfediliyor, her gün 
yeni bir güzelliği gün yüzüne çıkıyor. Tabii, 
İstanbul’daki bu seferberliğin, başta ulaş-
tırma olmak üzere alt yapı yatırımlarıyla 
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desteklenmesi gerekiyor ki bu noktada da 
büyük yatırımları İstanbul’a kazandırdık 
ve kazandırmaya devam edeceğiz.

Değerli katılımcılar…

Turizm potansiyeli bugün Türkiye’nin en 
önemli kaynaklarından biri ve enerjimizi 
bu noktaya daha fazla sarf etmek duru-
mundayız… Türkiye’nin turizm zenginliği 
Akdeniz ve Ege kıyılarındaki kumsallar-
dan ya da tek başına İstanbul’dan ibaret 
değil… 81 vilayetimizin tamamı, ulusal ve 
uluslar arası turizm bakımından çok zen-
gin bir yelpaze arz ediyor. Sağlık turizmi, 
kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporla-
rı gibi çok farklı alanlarda tüm dünyanın 
ilgisini çekecek bir potansiyele sahibiz. Ba-
kınız, 2002 yılında Türkiye’yi ziyaret eden 
yabancı turist sayısı 13 milyon iken 2008 
sonunda bu sayı 26 milyona ulaştı. (26 
milyon 337 bin) Turizm gelirimiz ise 8,5 
milyar dolardan, 2008 sonunda 22 milyar 
dolara çıktı. (21 milyar 951 milyon dolar) 

Bu artışın üzerinde önemle ve hassasiyetle 
durulması gerektiği inancındayım… Tu-
rizmdeki bu artış, kendi kendisine oluş-
muş, ya da dünyadaki trendlerden etkilen-
miş bir artış değildir… Bu artış, yaptığımız 
duble yolların getirdiği bir artıştır, Türk 
Hava Yolları’nın istikrarlı büyüyüşünün 
getirdiği bir artıştır, kamu ve özel sektör 
tarafından yapılan yatırımların sağla-
dığı bir artıştır. En önemlisi de bu artış, 
Türkiye’nin tanıtımında sağlanan başarı-
nın, Türkiye’nin uluslar arası görünümün-
deki değişimin getirdiği bir artıştır. Bu 
noktanın son derece önemli olduğunu vur-

gulamak isterim… Güçlü bir ülke, istikrarlı 
bir ülke, güvenliğin ve huzurun sağlandığı 
bir ülke olarak Türkiye artık çok daha 
fazla merak ediliyor ve daha fazla tercih 
ediliyor. Türkiye, Avrupa’nın doğusunda, 
Asya ve Ortadoğu’nun batısında bir ülke 
olarak, hem de demokrasi ve insan hakları 
standartlarını geliştirmiş bir ülke olarak 
destinasyonlarda daha fazla öne çıkıyor.

Şunu çok net olarak görmemiz gerekiyor: 
Türkiye’nin demokrasi standartlarını 
yükseltmesi, Türkiye’nin istikrar ve güven 
zemininde ilerlemesi, küresel arenada iti-
barını yükseltmesi, bakınız, altını çizerek 
ifade ediyorum, ekonomisini ve tabii ki 
turizm gelirlerini doğrudan etkiliyor. Bu 
dengeyi kurduk ve Türkiye’yi ekonomide 
olduğu gibi turizmde de bu seviyelere 
taşıdık. Ama en önemlisi, bu dengeyi 
muhafaza etmek, daha sağlam bir yapıya 
kavuşturmak ve hem ekonomide, hem tu-
rizmde bugün olduğumuz seviyenin çok 
daha üstüne çıkmak zorundayız. Biz bu 
potansiyele de sahibiz… İstanbul’un güzel-
liklerini dünyanın ilgisine ve beğenisine 
cömertçe sunduğumuz kadar, Hakkari’nin, 
Van’ın, Bitlis’in, Amasya’nın, Çankırı’nın, 
Diyarbakır’ın, Ağrı’nın güzelliklerini de 
dünyanın ilgisine sunabiliriz. Muğla ka-
dar, İzmir kadar, Balıkesir, Antalya, Bursa 
kadar, Şanlıurfa’yı, Artvin’i, Batman’ı, 
Şırnak’ı, Denizli’yi, Trabzon’u da dünyaya 
tanıtabilir ve buraların potansiyelini de 
değerlendirebiliriz…

Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin pe-
kiştiği bir Hakkari, bırakınız diğer tüm 
imkanlarını, sadece turizm üzerinden, 
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dağları, bitki örtüsü, akarsuları, kilimleri 
üzerinden bile çok farklı bir kent haline 
dönüşebilir. Hakkarili vatandaşlarım, sa-
dece turizm yoluyla bile geçimlerini çok 
daha farklı şekilde idame ettirecek bir ze-
mine kavuşabilir... Bu, durum, ülkemizin 
diğer tüm şehirleri için de geçerli… Biz, 
bir süredir, Milli Birlik Projesi derken, bir 
boyutuyla da işte böyle bir gelecek tasavvu-
ru üzerinden yolumuza devam ediyoruz. 
İstikrarını, emniyetini, huzurunu, kardeş-
liğini pekiştirmiş bir Türkiye’nin, maddi 
ve manevi her noktada tarihte hiç olmadığı 
kadar kazanacağını biliyor ve bu iştiyakla 
ilerliyoruz.

Turizm sektörümüzün tüm temsilcilerin-
den ben bu hassasiyeti önemle rica ediyo-
rum… Vakıflarımızdan, derneklerimizden, 
sivil toplum örgütlerimizden bu hassasi-
yeti bekliyorum… Özel sektörümüzden, 
hayırseverlerimizden bu hassasiyeti bek-
liyorum… Hep söylüyorum… Bu süreç 
başarıyla nihayete erdiğinde, Türkiye her 
açıdan çok daha farklı, çok daha kalkınmış, 
ilerlemiş, potansiyelini çok daha isabetli 
değerlendiren bir ülke haline gelecek. Bu 
süreçten İstanbul da kazanacak, Van da 
kazanacak, Edirne de kazanacak, Iğdır da 
kazanacak… İşte Turizm Bakanımız bura-
da, Türk Hava Yolları Genel Müdürümüz 
burada, Otel sahiplerimiz, turizm sektö-
rünün temsilcileri burada… En küçük bir 
söylentinin, bir dedikodunun bile rezer-
vasyonları iptal etmeye yettiğini hepiniz 
yaşadınız, yaşıyorsunuz…

Türkiye’nin imajının, tanıtımının ha-
yati derecede rol oynadığı bu sektör, 

Türkiye’nin büyük meselelerinin çözü-
münde de imkanları ölçüsünde süreçte yer 
almalı, sürece katkı sağlamalıdır. Biz, Milli 
Birlik Süreci’ni, ortak akılla ve toplumsal 
mutabakatla sürdürmenin hassasiyeti 
içindeyiz ve katkınız, desteğiniz bizim için 
de, ülkemiz için de, ülkemizin kronik so-
runlarının çözümü için de büyük değer 
taşıyor. Ben, bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha ödül alanları 
tebrik ediyorum, başarılarının devamını 
diliyorum. İstanbul için çalışan, İstanbul’a 
yatırım yapan, İstanbul’a hizmet üreten 
herkese, İstanbullular ve aziz milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Bu teşvik 
edici ödülleri veren İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğümüzü de kutluyor, he-
pinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli dostlarım… saygıdeğer katılım-
cılar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, hürmetle selamlıyor, 
Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın Kurulu-
şunun 40’ıncı yıldönümünde aranızda 
bulunmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin 

en güzide vakıflarından biri olan Türkiye 
Milli Kültür Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş 
yıldönümünü tebrik ediyorum. İlmin, fik-
rin, sanatın, kısacası güzel olan her şeyin 
izinde nice 40 yıllara ulaşmanızı temenni 
ediyorum.

Milli Kültür Vakfı 40. Kuruluş 
Yıldönümü “40 Vakıf Insana 

Vefa” Toplantısı

İstanbul | 7 Kasım 2009
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Yine konuşmamın hemen başında Vakfın 
kuruluşuna önayak olan Selahattin Uzel’e, 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim’e, Rauf Osman 
Karadeniz’e, bir dönem vakfın başkanlığı-
nı da yapmış olan Turgut Özal’a ve burada 
adını sayamadığım, ahirete irtihal etmiş 
tüm kuruculara Allah’tan rahmet diliyor, 
ülkem, milletim adına kendilerine bir kez 
daha şükran ve minnet duygularımı sunu-
yorum. Mevcut Kurucular Kurulu’na, Mü-
tevelli Heyetine ve çok değerli başkan Prof. 
Dr. Salih Tuğ’a da yine bu vesileyle başarı 
dileklerimi iletiyor, teşekkür ediyorum…

Türkiye Milli Kültür Vakfı, bizzat şahsım 
da dahil olmak üzere, Türkiye’de birçok 
insanın okumasına, araştırmasına, her 
şeyden önemlisi bu ülkeyi, bu milleti, bu 
toprakları anlamasına, idrak etmesine ze-
min hazırladı. Vakfın kurucuları arasında 
kendilerine “ağabey” diye hitap ettiğim, 
kendilerinden çok şey öğrendiğim, istifade 
ettiğim gönül insanları bulunuyor. Aynı 
şekilde, bugün vefa borcumuzu bir nebze 
olsun yerine getirmeye çalıştığımız 40 
Vakıf İnsanı arasında da bizzat tanıdığım 
ağabeylerim, tanıyamasam bile eserlerin-
den, görüşlerinden, gönül iklimlerinden 
istifade ettiğim çok değerli şahsiyetler bu-
lunuyor…

Açık söylüyorum… Bu vefa toplantısına ka-
tılmamış olmayı büyük bir eksiklik adde-
derdim… Bakınız, Cihan Devleti Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kurucusu, Osman Gazi 
kadar Şeyh Edebali’dir… Hatta, belki Şeyh 
Edebali olmasaydı, onun Osman Gazi üze-
rindeki, millet üzerindeki tesiri, tavsiyesi, 
telkinleri olmasaydı, 600 küsur yıl ayakta 

kalmış bir gönül devleti de olmayacaktı. 
İstanbul’u fetheden, Fatih Sultan Mehmet 
kadar, yanı başındaki Akşemsettin’dir… 
Elbette bir toprak parçasını vatan haline 
getiren, o toprak parçasını sulayan şehit 
kanlarıdır… Ama aynı şekilde, bir toprağı 
vatan haline getiren, üzerinde dalgalanan 
bayraktır, ortak idealler çerçevesinde ke-
netlenmiş millettir, kader birliği yapmış 
halktır, ortak tarih, ortak kültür, ortak 
mirastır…

“Anatolya”yı, analar yurdu “Anadolu” 
yapan, Alparslan olduğu kadar, Kılıçars-
lan, Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi, 
Osman Gazi, Orhan Gazi olduğu kadar, 
Hacı Bektaş’tır, Hacı Bayram Veli’dir, Ahi 
Evran’dır… Mevlana’nın fikriyatı ve mane-
viyatı bu toprakları kuşatmamış olsaydı, 
vatan mefkuremiz eksik kalırdı. Yunus’un 
dili gönüllerimizi kuşatmasaydı, bu top-
rakları aşkla, sevdayla yoğurmasaydı, mil-
let olma vasfımız inanın eksik kalırdı. Ben 
her fırsatta hatırlatıyorum… Suyun mer-
mere meydan okumasından yola çıkarak 
her fırsatta dile getiriyorum… Bizim devlet 
anlayışımız, devlet felsefemiz, devlet teori-
miz, Merhum Şeyh Edebali’nin ifade ettiği 
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı-
dır… Selçukluyu ayakta tutan bu anlayıştır, 
Osmanlı’yı kuran ve yaşatan bu anlayıştır… 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran da işte bu 
anlayıştır… Bizi tarih boyunca tüm devlet-
lerden farklı kılan anlayış, devlet ile milleti 
iki ayrı varlık olarak gören değil, birbirinin 
mütemmim cüzü olarak gören anlayıştır.

Millet olarak tarih boyunca nice badire-
ler atlattık… Moğol istilasından Birinci 
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Dünya Savaşı’na, Kurtuluş Savaşı öncesi 
vatan topraklarının işgaline kadar nice fe-
laketler yaşadık… Ama bunların her birine 
mukavemet ettik, direndik, birbirimize 
kenetlenerek her türlü badireyi, her türlü 
felaketi aşmasını bildik… Bütün bunları, 
millet-devlet kaynaşmasıyla, tarihimizden 
ve bizi biz eden, bizi var eden ulularımız-
dan tevarüs ettiğimiz yücelikle başardık.

Değerli dostlarım… muhterem katılımcı-
lar…

Son 200 yıl bu ülkenin ve bu milletin ben-
liğinde ve hafızasında derin izler bıraktı… 
Yine bu süreçte, münevverlerimiz, müte-
fekkirlerimiz, aydınlarımız, ilim ve sanat 
erbabımız gerçekten büyük savrulmalar 
yaşadı. Aydınlarımız ile millet arasındaki 
makasın bu süreçte açıldığını görüyoruz… 
Jakoben, elitist anlayışın yaygınlaştığını, 
aydınların bu ülkenin temel değerlerine, 
ruh köküne yabancılaştığını müşahede 
ediyoruz. Ben, bu sürecin üzerinde dura-
cak değilim… Ancak geçmişte yaşadığımız 
ve bugün yaşamakta olduğumuz birçok 
meselenin temelinde, aydınlarımızın ve 
onlarla birlikte yönetici kitlenin kendi öz 
değerlerinden ve milletin hassasiyetlerin-
den kopuşunun etkili olduğunu da belirt-
mek durumundayım.

İşte, bugün minnetle yad ettiğimiz, ara-
mızdan ayrılanları rahmetle andığımız, 
hayatta olanlara nice sıhhatli ve hayırlı 
seneler niyaz ettiğimiz bir avuç insan, bu 
kopuş sürecinde, yabancılaşma sürecinde, 
bu milletin öz değerlerine, bu toprakların 
sesine, nefesine kulak verdiler. Onların 

hayatları adanmış bir hayattır… Onlar 
kendi hayatlarını, bu ülke için, bu millet 
için, genç nesiller için vakfetmiş şahsiyet-
lerdir. Onlar bu ülkenin, bu toprakların 
ruh kökleridir. Onlar bu ülkenin, bu top-
rakların irfanıdırlar. Onlar bu ülkenin aklı, 
bu toprakların vicdanıdırlar. Her türlü 
fedakarlığı yaptılar, her türlü ezaya, cefaya 
göğüs gerdiler. Yazdıkları kitaplar, ortaya 
koydukları eserler, yetiştirdikleri nesiller 
dünü bugüne taşımış, geçmişten aldığı mi-
rasla geleceği şekillendirmiştir.

Necip Fazıl’ın muhalif, keskin, ufuk açıcı 
duruşu olmasaydı, kendi ifadesiyle: kökü 
ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, 
vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, 
idrakine sahip bir gençlik çağrısı olmasay-
dı, bugün bir şeyler eksik kalırdı. Cemil 
Meriç bizi komplekslerimizden arınmaya 
çağırdı… Bize büyük bir ülke, büyük bir 
millet olduğumuzu hatırlattı, nice okuya-
nını tarihiyle barıştırdı. Cemil Meriç’in 
aykırı, sancılı sesi uzun yıllar görmezlikten 
gelindi fakat, aradan geçen zaman Cemil 
Meriç’i doğruladı. Turgut Cansever olma-
saydı, talebesi Halil İbrahim Düzenli’nin 
de ifade ettiği gibi, bilincin biçimler dün-
yasına yansıması, idrakin inşası eksik 
kalırdı. Çanakkale Mahşeri’ni, Yemen’i, 
Medeniyet tasavvurunu Mehmet Niyazi 
Özdemir’den öğrendik… Dostluğu Fethi 
Gemuhluoğlu’dan (ağabey’den) öğrendik… 
Küçük Ağa ile Kurtuluş Savaşı’nı, Osman-
cık ile Osman Bey’i, Şeyh Edebali’yi Tarık 
Buğra’dan öğrendik.

40 Vakıf insanını da tek tek saymam müm-
kün değil… Buna zaman elvermiyor… Ama 
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bir tanesi eksik kalsaydı, inanın bu toprak-
larda, benliğimizde, tasavvurumuzda mut-
laka bir noksanlık hissederdik. Osmanlı, 
40 yıl, 50 yıl yaşayacak ağaçlar değil, her 
yaptığı eserin yanı başına yüzlerce yıl ya-
şayacak çınarlar dikerdi… İşte bu 40 kişiyi, 
onlar gibi nice münevveri, nice mütefek-
kiri, ilim ve sanat erbabını ben, yüzyılları 
aydınlatacak, nice nesilleri ağırlayacak 
çınarlar olarak görüyorum.

Değerli katılımcılar… değerli dostlarım…

Bu noktada bir hususu da sizlerle paylaş-
mak arzusundayım… Biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, son 200 yıl içinde yaşadığımız 
değişik buhranlar, bu ülkenin fikir ikili-
mi üzerinden adeta bir silindir gibi geçti. 
Kamplaşmalar yaşandı, bloklar oluştu, sav-
rulmalar, dalgalanmalar, kutuplaşmalar 
meydana geldi. Elbette, hakikat ışığı fikir-
lerin çarpışmasından doğar… Ancak bizde 
fikirler çarpışmadı, ne yazık ki ayrı kutup-
lara savruldu… Bu zor süreçte, Türkiye’nin 
kimi meselelerinin ihmal edildiğini, üze-
rinde yeterince durulmadığını, yeterince 
önemsenmediğini gördük, görmeye devam 
ediyoruz.

Şu özeleştiriyi yapmanın zamanıdır inan-
cındayım… Tarih ve medeniyet tasavvuru-
muzdan mülhem bir mimari anlayış halen 
şehirlerimize nüfuz etmiş değil. Mirasımız 
ve medeniyetimiz üzerine bina edilmiş bir 
ekonomi, bir iktisat teorisi oluşmuş değil. 
Dış politikada bugün bile Türkiye’nin ekse-
ni, yönü tartışma konusu yapılıyorsa, Doğu 
ile, Ortadoğu ile münasebetlerimiz soru 
işaretleri doğruyorsa, burada da bir tefek-

kür zemini noksanlığı olduğu aşikar. Vakıf 
gibi, dünyaya örnek teşkil etmiş, emsalsiz 
bir dayanışma medeniyetine sahipken, 
sosyal politikaların sorgulanması manidar. 
Ahilik gibi bir köklü kültüre sahipken, 
sokak çocukları üzerine, işçi hakları, işçi-iş-
veren münasebetleri üzerine fikirler, eser-
ler serdedilmemiş olması düşündürücü…

Ve şunu da eklemeliyim… Her fırsatta dile 
getirdiğimiz, bin yıllık bir ortak yaşama 
rağmen, millet meselesi, millet kavramı, 
millet tasavvuru üzerine dört başı mamur, 
kuşatıcı, kapsayıcı analizlerin oluşmamış 
olması, işte bugün de sıcak bir şekilde 
hissettiğimiz gibi önemli bir noksan. Azın-
lıklar meselesi gündeme geliyor… Aydınla-
rımız kendi kutuplarına çekiliyor… Alevi-
lerin meseleleri gündeme geliyor, taraflar 
hemen gardlarını alıyor. Sosyal meseleler, 
ekonomik meseleler gündeme geliyor, 
ideolojiler fikirlerin önüne geçiyor… Adına 
her ne derseniz deyin, ister Kürt Meselesi, 
ister Doğu-Güneydoğu Anadolu meselesi… 

Bakıyorsunuz aydınlarımız uç noktalara 
savruluyor. Siyaset ve siyasetçi ister iste-
mez bu iklimden etkileniyor, bu dağınıklı-
ğın etkisinde kalıyor. Türkiye’nin bugün en 
büyük, en önemli, en kronik meselelerinin 
çözümü için ortaya koyduğumuz samimi 
irade, anlamsız, fikri temelden, entelektüel 
temelden, hatta hissi temelden yoksun bir 
muhalefetle karşılanıyor. “Milliyetçiyim” 
diye muhalefet edenler millet ve milliyet 
tasavvurundan yoksun. “Sosyal demokrat” 
olduğunu iddia edenler, dünya gerçeğin-
den, sosyal demokrasinin fikri temelinden 
yoksun. Mukaddesatçıyım diyenler, mane-
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vi geleneğin irfan ve hikmet anlayışından 
yoksun… Değeri, ideali, erdemi, aşkı, dü-
şünceyi ihmal eden kim olursa olsun yü-
zeyselliğe, çapsızlığa, ilkesizliğe mahkum 
olmaktan kurtulamaz. 

Biz, siyasetçi olarak, ne kadar zor olduğu-
nu, meşakkatli olduğunu, riskleri olduğu-
nu, belki ağır bedelleri olduğunu bile bile 
bu yola çıktık. İşte bugün kendilerini yad 
ettiğimiz, kendilerine şükranlarımızı ifade 
ettiğimiz değerli fikir ve ilim insanlarından 
aldığımız ilhamla, onların hayatlarından 
tevarüs ettiğimiz samimiyet ve cesaretle 
bu yola çıktık. Memnuniyetle görüyorum 
ki, toplumda bu noktada, bu meselelerde 
çok geniş bir mutabakat zemini oluştu, 
geleceğe ilişkin umutlar yeşerdi, güçlendi. 
Bu sürecin üzerinde daha fazla durulması 
gerektiği inancındayım… Sürecin ilmi ve 
fikri temellerinin güçlendirilmesi, bin yıl-
lık kardeşliğimizi pekiştirecek, kuşatıcı, 
kapsayıcı, kucaklayıcı bir aydın bakışının 
ortaya konulması gerektiği inancında-
yım… Merhum Özal’ın o zaman gördüğü, 
üzerine gittiği, cesaretle savunduğu fikir-
lerin, uzun bir kesintinin ardından bugün 
yeniden cesaretle savunuluyor olmasının 
sahiplenilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Bugün siyasetçi olarak bizim üzerimizdeki 
mesuliyet, aynı şekilde, hatta misliyle ilim 
ve fikir adamlarının üzerindedir. Ben, bu 
noktada da Türkiye Milli Kültür Vakfı ve 
onun saygıdeğer mensuplarının bu mesele 
için çaba sarf ettiğini, gayret sarf ettiğini 
biliyor ve teşekkür ediyorum. Bugün vefa 
gösterdiğimiz 40 Vakıf İnsanı’na bizim 
manevi borcumuz var ve bu borcu, ülke-

miz için, milletimiz için, genç nesiller için 
çalışarak ödemeye devam edeceğiz. Bu an-
lamlı buluşmayı sağladığınız için Türkiye 
Milli Kültür Vakfı’na bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Vakfın 40’ıncı Kuruluş Yıldönü-
münü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi 
sevgi ve hürmetle selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… değerli dostlarım… 
hanımefendiler… beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, Uluslarara-
sı Yatırımcılar Derneği YASED’in gelenek-
sel resepsiyonunda bir kez daha sizlerle 
birlikte olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. Konuşmamın başında YASED’i 
ve değerli yöneticilerini, çalışanlarını, üye-
lerini, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 
başarılı çalışmalar nedeniyle bir kez daha 
yürekten kutluyorum.

Türkiye, 2003 yılında çıkardığımız uluslar 
arası yatırımlara ilişkin yasayla birlikte bu 
alanda çok farklı bir kulvara girdi. Her yıl 
artan düzeylerde uluslar arası yatırım çek-
meyi başardık ve Cumhuriyet tarihimizin 
rekor seviyelerini elde ettik. Elbette tek ba-
şına kamunun gayretleriyle bu sevindirici 
düzeylerin yakalanması mümkün değil-
di… Başta YASED olmak üzere, birçok sivil 
toplum örgütü bu sürece destek verdi ve 
yüzümüzü ağartan bir tablonun, bir eserin 
oluşması hep birlikte sağlandı.

YASED Geleneksel Resepsiyonu

Ankara | 11 Kasım 2009
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Türkiye, küresel yatırım çekme yarışına 
ilk olarak 1954 yılında girdi. 1970’li yıl-
larda Türkiye’nin çekebildiği uluslararası 
yatırım yıllık ortalama 100 milyon dolar, 
80’lerde 200 milyon dolar ve 90’larda 800 
milyon dolardı. İktidarımız döneminde, 
sizlerle de işbirliği halinde yatırım orta-
mının iyileşmesi için gerekli çalışmaları 
yaptık, bunun sonucunda yıllık ortalama 
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2003 
sonrasında, önceki on yıla göre ortama 12 
kat artış gösterdi. 2007’de 22 milyar dolar, 
2008’de ise küresel krize rağmen 18.3 mil-
yar dolar rakamına ulaştık. 

Türkiye’de kurulan yıllık ortalama ulusla-
rarası sermayeli şirket sayısı da bu dönem-
de önceki on yıla göre tam 7 kat artmıştır. 
Şurası da çok önemli: Türkiye, uluslar arası 
yatırımları çekme noktasında, 1995-1997 
döneminde dünyada 115’inci, 1996-1998 
döneminde 126’ıncı ve en son 1999-2001 
döneminde 112’inci sırada yer aldı. 2008 
yılında ise, dikkat ediniz, 2001 yılına göre 
tam 92 basamak atlayarak 20’nci sıraya 
kadar yükseldik.

Değerli dostlarım…

Tarihin en büyük küresel krizlerinden bi-
rini yaşıyoruz… Tüm dünya ekonomilerin-
de, başta büyüme, üretim, yatırım, ihracat 
ve istihdam olmak üzere göstergelerde 
ciddi düşüşler yaşandı. Bu süreçte, uluslar 
arası doğrudan yatırımlarda da ciddi azal-
ma olduğuna şahit oluyoruz. OECD, 2009 
yılında kendi üyesi ülkelerde doğrudan 
uluslar arası yatırım girişlerinin yüzde 50 
oranında düşeceğini öngördü. Türkiye, 

bu yılın Ağustos ayı itibariyle 5.8 milyar 
dolarlık uluslar arası yatırım çekti. Bu bo-
yutuyla, OECD tahminlerinde bir düşüş 
gerçekleşti. 2002 yılına kadar, yıllık ortala-
ma 1 milyar doları geçmeyen uluslar arası 
yatırımların, çok ağır küresel krize rağmen 
bu yılın Ağustos ayına kadar 5.8 milyar do-
lara ulaşmış olması bile, Türkiye’nin artık 
nasıl bir ekonomik yapıya sahip olduğunu 
göstermesi bakımından manidardır.

Ben inanıyorum ki, krizin etkileri geride 
kaldığında, pozitif büyümeye başladığı-
mızda, Türkiye bu alanda yeniden atılıma 
geçecek, daha güçlü, daha iştiyaklı bir 
biçimde küresel yatırımları çekmeye de-
vam edecektir. Tabii, başta YASED üyeleri 
olmak üzere ekonominin tüm aktörleri, 
bir yatırımcının ne tür hassasiyetler için-
de olduğunu çok iyi bilirler. Ulusal olsun, 
uluslar arası olsun, yatırım yapacak kişi, 
yatırım ortamına ilişkin kılı kırk yaran 
bir hassasiyet gösterir ve titiz bir araştır-
ma sonucunda yatırım yerini belirler. Bu 
noktada 7 yılda gerçekten büyük atılım-
lar yaptık. Yatırım ortamını iyileştirmek 
amacıyla devrim niteliğinde reformlar ger-
çekleştirdik. Ancak, yarın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Genel Görüşmesini ya-
pacağımız ve somut olarak başlatacağımız 
Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci, her boyut-
ta olduğu gibi, yatırım ortamı boyutuyla da 
Türkiye için yeni bir çığır açacaktır. 

Ben buna bütün kalbimle inanıyorum… 
Her yatırımcı, yatırım yapacağı ülkede, 
bölgede, ilde, istikrar ve güven ortamını 
öncelikli bir şart olarak görür… Belirsizlik-
lerin, çözümsüzlüklerin hüküm sürdüğü 
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bir ortamda, yatırım da olmaz, ekonomik 
bir ilerleme de kaydedilemez. Bunu biz 
bizzat yaşayarak gördük. Bugün, Doğu ve 
Anadolu illerimizdeki ekonomik geri kal-
mışlık, teröre zemin hazırladığı kadar, bir 
kısır döngü halinde terörün de bir sonu-
cudur. Oraya yol yapılmaması, okul yapıl-
maması, üniversite açılmaması, yatırım or-
tamının iyileştirilmemesi teröre istismar 
zemini hazırlamıştır. Ancak, bu fark edilip 
o bölgeye yatırım yapılmak istendiğinde 
de, bu kez istismar zemini kaybetmek iste-
meyen terör örgütü bunu sabote etmiştir…

Şunu görmek durumundayız… İşsizlik, 
evet, terörün istismar vesilesidir… Ama 
işsizlik, aynı zamanda terörün de bir 
neticesidir… Bu kısırdöngüyü kırmak 
zorundayız… Bu fasit daireden çıkmak 
zorundayız… Bölgenin makus kaderini de-
ğiştirmek, böylece bütün Türkiye’ye yarar 
sağlayacak bir kalkınma sürecini başlat-
mak zorundayız… Milli Birlik ve Kardeşlik 
Açılımının nihai hedefi de budur… Orada-
ki tüm illerimiz, uluslar arası yatırımları 
çekmek için uygun şartlar taşıyorlar… Hız-
lı bir şekilde gelişen ve istikrara kavuşan 
Irak için, Suriye için, İran için, ilişkilerimi-
zi geliştirdiğimiz diğer ülkeler için bu ille-
rimiz birer yatırım, üretim, istihdam üssü 
haline gelebilir, bu potansiyeli taşıyorlar…

Yeter ki huzurumuzu pekiştirelim, yeter 
ki kardeşliğimizi muhafaza edelim… Yeter 
ki elbirliği ile, yeni bir kardeşlik sürecini 
buralara hakim kılalım… İnanın, zincir-
leme olarak birçok şey çok hızlı şekilde 
değişecek… Türkiye’nin topyekun çehresi 
değişecek. İşadamlarımızın, bu meseleye 

daha fazla yoğunlaşmalarını, bu nokta-
da desteklerini, katkılarını her fırsatta 
ortaya koymalarını ben bir kez daha rica 
ediyorum… Ben, bir kez daha, YASED’e ve 
YASED üyelerine, gayretleri, başarıları için 
teşekkür ediyorum… Geleneksel Ankara 
Buluşmanızın ülkemiz ve ekonomimiz için 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor… Milli 
birlik ve kardeşlik sürecimizi ele almak 
üzere yaptığımız genel görüşmenin ülke-
miz, milletimiz ve demokrasimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

Üç gün önce, vefatının 71’inci yıldönü-
münde minnetle andığımız Gazi Mustafa 
Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışı öncesinde yayınladığı tebliğde, “o 
günden, yani 23 Nisan 1920’den itibaren, 
askeri ve sivil bütün makamlarla, bütün 
milletin, tek merciinin, Büyük Millet Mec-
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lisi olacağını” ifade etmişti. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, o günden itibaren, bu 
aziz milletin tek mercii oldu… Bu Meclis, 
Gazi bir Meclistir… Bu Meclis, Kurtuluş 
Savaşımızı sevk ve idare eden Meclis’tir. 
Bu Meclis, millet iradesinin tezahür ettiği, 
tecessüm ettiği Meclistir… Bu Meclis, açıl-
dığı 23 Nisan 1920’de, bu ülkenin bütün 
renklerini, bütün çiçeklerini, bütün koku-
larını, bu ülkenin topyekun sesini, nefesi-
ni bünyesinde toplamış, bu ülkeyi teşkil 
eden, Cumhuriyeti kuran bütün unsurları 
çatısı altında birleştirmiş bir Meclistir…

1920’de ilk Meclis’te Ankara Mebusu 
Mustafa Kemal var… Afyonkarahisar’dan 
Ömer Lütfi Ergoşa var. Ardahan’dan Fili-
beli Hilmi var… Balıkesir’den Abdulgafur 
Efendi var… Bilecik’ten Mostarlı Boşnak 
Ahmet LAKŞE var… Bitlis’ten Derviş SE-
PUNÇ var… Burdur’dan Mehmet Akif 
var… Çankırı’dan Müştak TORBO var… 
Diyarbakır’dan Abdülhamit Hamdi var… 
Manisa’dan Çerkes Reşit var… Dersim’den 
Diyab Ağa var… Kurtuluş Savaşı’na başku-
mandanlık yapan, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
inşa eden ruh ve irade, Türkiye’nin tüm 
unsurlarını işte bu Meclis’te cem etmiştir. 
Atatürk’ün en büyük başarılarından biri, 
her türlü farklılığı önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında ardından Tür-
kiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı paydasında 
birleştirmek, millet olma bilincini güçlen-
dirmek olmuştur. 

İlk Meclis’in açılışında Gazi’nin dile getir-
diği şu ifadeler her an hatırda bulundurul-
malıdır… “Efendiler… burada maksut olan 
ve Meclis-i alinizi teşkil eden zevat yalnız 

Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yal-
nız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat 
hepsinden mürekkep Anasır-ı İslamiye’dir, 
samimi bir mecmuadır…” Bu Meclis, aziz 
milletimizin hamurunu çokluk içinde bir-
lik anlayışıyla karmış, milletimizin birlik 
ve bütünlük ruhunu tesis etmiştir. Büyük 
Millet Meclisi’nin Kayseri’ye taşınması 
teklifi karşısında söz alan ve, “Biz buraya 
Ankara’dan kaçmak için gelmedik. Savaş-
maya, dövüşerek ölmeye geldik” diyen Der-
sim Mebusu Diyap Ağa, bu Cumhuriyetin 
hangi ruh ve ideal üzerine inşa edildiğinin 
en somut abidelerinden yalnızca bir tane-
sidir. 

89 yıl boyunca da bu Meclis hep milletin 
Meclisi olarak kalmıştır ve hep öyle kala-
caktır. Türkiye’nin her meselesinin çözüm 
yeri bu Meclis’tir. Türkiye’de her mesele-
nin cesaretle, samimiyetle, açık seçik konu-
şulacağı zemin işte bu Meclistir. Bu Meclis, 
89 yıl öncesinin gerisine düşemez! Bu Mec-
lis, 89 yıl önce, renklilik üzerine, özgürlük 
üzerine, en önemlisi de demokrasi üzerine 
inşa ettiği temellerinden ve ilkelerinden 
taviz veremez… Varlık yokluk mücadelesi 
veren, istiklal mücadelesi veren, bir milleti 
küllerinden ayağa kaldıran bu şanlı Meclis, 
elbette her türlü sorunu ele alabilecek, her 
türlü sorunu çözüm yoluna koyabilecek 
bir tarihi geçmişe, derin bir tecrübe ve sağ-
duyuya sahiptir.

Türkiye’nin en önemli sorun alanlarıyla 
ilgili meseleleri de elbette Meclis’te ko-
nuşmak, tartışmak durumundaydık ve bu 
amaçla genel görüşme yapılmasını istedik. 
Her meselenin özgürce konuşulduğu, cesa-
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retle konuşulduğu, millet adına konuşul-
duğu, nezaketle, edeple, adapla, karşılıklı 
saygıyla, hoşgörüyle ele alındığı İlk Meclis, 
bugünkü Meclis için bir model olmak, bir 
ilham olmak zorundadır… İktidar kadar 
muhalefet de demokrasinin olmazsa ol-
maz unsurudur… Muhalefetin, iktidarla 
her konuda bire bir düşünmesini, mutabık 
olmasını, her konuda ittifak etmesini asla 
bekleyemeyiz, bu, demokrasinin de doğası-
na aykırıdır…

Ancak, her konuya, sırf iktidarın öneri-
sidir, fikridir, girişimidir diyerek karşı 
çıkmak; yapıcı bir öneri, yapıcı bir eleştiri 
getirmek yerine, temelden her meselenin 
karşısında durmak millet istifadesine de 
değildir, memleket yararına da değildir… 
Demokrasinin en temel şartı diyalogdur, 
müzakeredir, uzlaşı aramaktır. Her konu-
da uzlaşmak, her konuda aynı düşünmek 
demokrasinin bir gereği değildir, ama her 
türlü farklılığa rağmen konuşmak, tartış-
mak, sorunlara çözüm aramak demokra-
sinin bir gereğidir. Konunun özüne dönük 
görüş beyan etmek, eleştiri getirmek yeri-
ne, hükümet kendisini anlatamasın diye 
çaba göstermek, farklı polemiklerle konu-
yu saptırmaya çalışmak bir muhalefet tarzı 
olamaz. 

Bizler bu Meclis’te yeni değiliz… Uzun yıl-
lardır bu mecliste olan milletvekilleri var. 
Bu Meclis’in kurulduğu günden beri tuta-
nakları var… Bugün, Türkiye’nin her tara-
fında bizi izleyen aziz vatandaşlarımız, si-
yasette tutarlılık istiyor, dürüstlük istiyor, 
nezaket görmek, diyalog görmek, hoşgörü 
görmek istiyor… Milletin Meclisi’ndeki 

üslup, elbette çocuklara, elbette gençlere, 
elbette tüm bir millete örnek teşkil edecek 
bir üslup olmalı, sağduyuyu ve aklıselimi 
yansıtan bir üslup olmalıdır.

Değerli milletvekilleri…

86 yıl önce, birlik, beraberlik ve dayanışma 
üzerine inşa ettiğimiz Cumhuriyet, 86 yıl 
boyunca gelişerek, güçlenerek, bölgesinde 
ve dünyada, tarihine, kültürüne, medeniye-
tine yaraşan bir ağırlık kazanarak bugünle-
re ulaşmıştır. Cumhuriyet, 86 yıl boyunca, 
dünyadaki değişime ayak uydurduğu ölçü-
de, demokrasisini ilerlettiği ölçüde, kendi-
sini yenilediği, reformları hayata geçirdiği 
ölçüde ilerlemiş ve kalkınmıştır. Şu hususa 
da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyo-
rum… Trablusgarp Savaşı’nda, Tobruk 
ve Derne’de savaşan; Balkan Savaşı’nda, 
Gelibolu, Bolayır, Dimetoka ve Edirne’yi sa-
vunan; Çanakkale Savaşı’nda Anafartalar 
Grup Komutanı olarak zafere imza atan ve 
Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı ola-
rak bu ülkeyi istiklaline kavuşturan Gazi 
Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilanının 
hemen ardından, savaştığı tüm ülkelerle 
diplomatik ilişkileri geliştirmenin gayreti 
içinde olmuştur. Atatürk, kin gütmemiş, 
intikam hissi içinde olmamış, küsmemiş, 
husumet beslememiş, tam tersine, işgalci 
ülkelere Kurtuluş Savaşı’nda gereken ceva-
bın verildiği düşüncesiyle yeni bir dönem 
başlatmıştır… Gazi Mustafa Kemal, ülke-
nin etrafına duvarlar örmemiş, ülkenin 
ufkunu daraltmamış, tam tersine, “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” diyerek Türkiye’yi bü-
yütmenin mücadelesine, istikbal mücade-
lesine yoğunlaşmıştır…
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Bugünün, ulusal ve uluslar arası mesele-
lerini, dar kalıplar üzerine inşa edenler, 
meselelere hissi yaklaşanlar, ulusal ve 
uluslar arası problemleri kin, nefret ve 
intikam duygusuyla mülahaza edenler, 
Cumhuriyet’in kuruluş ruhuna ve kurucu-
suna haksızlık ederler… Biz, “Türkiye’nin 
üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlar-
la çevrili” diyen bir anlayışla değil, “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Biz, düşman üretmek değil, dost 
kazanmak yaklaşımıyla dış politika belirli-
yoruz. Bizim barışçı aktif dış politikamızı 
eleştiren anlayış o gün var olsaydı, ne 
Kurtuluş Savaşı son bulurdu, ne Lozan 
olurdu, ne Cumhuriyet, ayakları üzerinde 
doğrulurdu… 

Emin olun ki, bu anlayış, Atatürk’ün diplo-
matik temaslarına da, “dünyada sulh” anla-
yışına da karşı gelir, ayak direrdi. Türkiye 
Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923’te ne kadar bü-
yük düşündüyse, bugün de o kadar büyük 
düşünmek durumundadır… Bu devlete ve 
bu millete Büyük düşünmek yakışır. Bizler, 
küçük meselelere takılıp kalamayız. Biz, 
ülke olarak, millet olarak, devlet olarak, 
tarih boyunca her zaman büyük düşün-
dük, büyük adımlar attık, büyük hedefler 
belirledik ve büyük ideallerin peşinden 
koştuk… Bugün de aynı ruh ve aynı heye-
canla büyük düşünmek ve büyük hedeflere 
doğru kararlı adımlarla ilerlemek, bizim ve 
tabii ki bu yüce Meclis’in asli vazifesidir.

Bu Yüce Meclis, memleketin meselelerine 
çözüm üretecek güce, iradeye ve birikime 
ziyadesiyle sahiptir… Hiçbir ülke, hiçbir 
topluluk, hiçbir grup ya da zümre, Mille-

tin bu aziz Meclis’ine hiçbir şey dayata-
maz. Bu ülke yıllar yılı hayali tehditlerle 
oyalandı… Bu ülkenin enerjisi, var olma-
yan tehditler nedeniyle israf edildi… Dün-
ya değişirken, dönüşürken, gelişirken, bu 
ülke sonu gelmeyen tartışmalarla, çözüm 
üretilmeyen meselelerle oyalandı, durak-
latıldı, geri bırakıldı. Bugün, o eski anla-
yışla, o eski siyaset tavrıyla, artık teda-
vülden kalkmış siyasi üslupla, Türkiye’ye 
yeni tehditler, yeni korkular, var olmayan 
ve olmayacak yeni düşmanlar üretmek, 
kimsenin haddi değildir, hakkı değildir ve 
kimseye de yarar sağlamaz.

Hükümet olarak, 7 yıldır bu ülkenin 
kronik meselelerini çöze çöze bugünlere 
geldik… Enflasyondan faizlere, dış tica-
retten uluslar arası yatırımlara, turizm 
gelirlerinden ücretlere, bölünmüş yol-
lardan dersliklere, modern teknolojiyle 
donatılmış okullardan üniversitelere, 
yüksek standartlı demokrasiden dış poli-
tikaya kadar her alanda ezberleri bozduk, 
statükoyu değiştirdik ve ülkemize yeni 
bir ufuk çizdik. 7 yıl boyunca, ekonomiyi, 
toplumsal yaşamı, dış politikayı sağlam 
bir zeminde yüceltmek ve büyütmek 
için, demokratik hak ve özgürlükleri 
olabildiğince genişlettik. Biz dedik ki… 
Türkiye’deki kronikleşmiş tüm sorunla-
rın temelinde demokrasi açığı vardır… 
Cumhuriyetimizin temel hedefi de bu 
açığı kapatmaktır… Bugün çağdaşlığın 
da, modernliğin de, evrensel değerlerle 
buluşmanın da yolu demokrasiden, daha 
ileri, daha gelişmiş bir demokratik stan-
darda ulaşmaktan geçiyor.
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Ülkemizdeki tüm sorun alanlarına el at-
mak, sıkıntıları hafifletmek, demokrasiyi 
her alanda hakim kılmak için Demokra-
tik Açılım sürecini başlattık. İstiyoruz ki, 
her sorun alanı demokratik standartların 
yükselmesiyle, temel hak ve özgürlüklerin 
gelişmesiyle, adalet ve hakkaniyetin her 
vatandaşı kuşatmasıyla, ezilen-horlanan-
dışlanan herkesin kucaklanmasıyla en aza 
insin… 7 yıl boyunca bu anlayıştan, bu 
yaklaşımdan, bu kucaklayıcı tavırdan taviz 
vermedik… 72 milyon vatandaşımızın her 
birinin sofrasındaki ekmeğini büyütmenin 
gayreti içinde olduk… Her bir vatandaşı-
mızın derdini dinledik, çare üretmenin, 
derman bulmanın mücadelesi içinde ol-
duk… Doğu’yu Batıdan, Kuzeyi Güneyden 
ayırmadık. Ayrımcılık yapmadık… Kimin 
ne ihtiyacı varsa, hiçbir vasfına bakmadan 
ayağına hizmet götürmenin derdi içinde 
olduk. Her bir vatandaşımızı bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşı olarak gördük… Her 
bir vatandaşımızın her türlü sorununu 
kendi sorunumuz, kendi meselemiz olarak 
kabul ettik. Ve dedik ki, siyasetin varlık 
amacı insanımıza hizmet etmek, insanımı-
zın sorunlarını çözmektir.

Çözüm üretmeyen bir siyaset, sorunları 
ele almayan, hafifletmeyen bir demokra-
si, halkın taleplerine duyarsız kalan bir 
devlet anlayışı olamaz. Böyle bir anlayış 
ayakta kalamaz. Biz, diyoruz ki, İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki, 
devlet yücelsin… Ve ben burada bir kez 
daha tekrar ediyorum… Demokrasiden hiç 
kimsenin korkusu, çekincesi, tereddüdü 
olmasın… Demokrasi bu ülkeyi bölmez, 
tam tersine birleştirir, bütünleştirir, kar-

deşliğimizi daha da pekiştirir. Demokrasi 
korkuların panzehiridir. Demokrasi en 
temel meşruiyet zeminidir. Meşru siyase-
tin görevi iktidarıyla muhalefetiyle, bütün 
sivil mekanizmalarıyla meşruiyet alanını 
genişletmektir, vatandaşların sorunlarını 
hal yoluna koymaktır. 

Bugün itibariyle bize düşen görev yangını 
seyretmek değil, söndürmektir. Bizim de-
mokratik açılımdan, Milli Birlik ve Kardeş-
lik projesinden kastımız da budur. Aksini 
iddia edenler, bize eski yöntemleri öne-
renler, yangını niye söndürmek istiyorsu-
nuz, bırakın devam etsin, bırakın bu yara 
açıkta kalsın, kanama devam etsin demiş 
oluyorlar. Hayır, doğru yol bu değil. Aklın 
ve vicdanın yolu bu değil. Demokrasinin 
yolu bu değil. Biz diyoruz ki, Türkiye’ye 
güvenin, demokrasiye güvenin. Bakınız 
değerli arkadaşlarım… Farklılık zenginlik-
tir. Farklılık renktir. Gökkuşağı ne kadar 
güzelse, ne kadar muhteşemse, ne kadar 
etkileyiciyse, farklılık da o kadar güzeldir, 
o kadar muhteşemdir, o kadar etkileyicidir. 
Bu ülkenin dağlarını, Ağrı’yı, Munzur’u, 
Kaçkar’ı, Erciyes’i, Uludağ’ı bezeyen bin-
lerce çiçek, farklılıklarıyla, farklı renkleri, 
farklı kokularıyla güzeldir. Hepsinin kökü 
bu topraktadır… Hepsi birbirine komşu-
dur, kardeştir, eştir, dosttur. Her biri su-
yunu Kızılırmak’tan, Dicle’den, Fırat’tan, 
Yeşilırmak’tan, bu ülkenin nehirlerinden, 
derelerinden alır. Hepsi bu toprakların çi-
çeğidir. Hepsi bizim çiçeğimizdir. 

Biz, yanı başımızdaki komşumuzun der-
dini biliriz, hastalığını biliriz, ihtiyaçlarını 
biliriz ama etnik kökenini bilmeyiz. Bilsek 
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de inkar etmeyiz, hor görmeyiz… Biz, mil-
let olarak, komşusu açken tok yatamayız, 
bir tas çorbamızı paylaşırız, ama komşu-
muzun mezhebini, inançlarını bilmeyiz… 
Bilsek de hor görmeyiz, dışlamayız, dışla-
mamalıyız… Biz, insanı insan olduğu için, 
“Yaradılanı, Yaradan’dan ötürü seven” bir 
kültürün, bir medeniyetin mensuplarıyız… 
Halepçe’de katledilen masum yavruların, 
masum insanların acısını ta yüreğinde 
hisseden yegane millet biziz; onlara olduğu 
gibi, 1991’de yerinden, yurdundan, köyün-
den, toprağından edilen bir milyon Irak’lı 
Kürt kardeşimize kucak açan yegane millet 
biz olduk. Bizim tarihimiz bir, kültürümüz 
bir, medeniyetimiz bir, türkülerimiz bir, 
acılarımız, sevinçlerimiz bir… Sarı gelin 
türküsü çalındığında, sözleri hangi dilde 
olursa olsun, ezgisiyle yürekleri titreyen 
biziz. Hazreti Hüseyin Kerbela’da sahra’ya 
düşenden beri göz yaşı döken hep birlikte 
biziz. Sema ile elini göğe ve yere açan da 
biziz, semah ile kainat gibi dönen de de 
biziz. Siperlerde yan yana düşerek bu top-
rakların kardeşliğini parçalanamaz şekilde 
birleştiren şehitlerimiz var… Malazgirt’te 
nasıl bir ve berabersek, bütün Haçlı sefer-
lerine karşı da bir ve beraber olduk, aynı 
sancak altında toplandık. Ve biz artık, bu 
ülkenin kronik meselelerine, ekonomik 
sorunlarına, işsizliğe, teröre, hiç bir de-
mokratik hak ve özgürlük talebine karşı 
kulaklarımızı tıkayamayız…

Yaklaşık 25 yıldır devam eden terör mese-
lesine, tutucu, statükocu, ezberini değiş-
tirmeyen tek boyutlu bir anlayışla çözüm 
üretemeyiz… Statükoyu devam ettirme-
nin ülkemize, milletimize menfaati varsa 

devam ettirelim. Ama görüyoruz ki, yok. 
Türkiye’yi daha büyük tehlikelere, daha 
büyük risklere atacak bir statükoyu benim-
semek ne aklen, ne mantıken, ne vicdanen 
mümkündür… Statükoyu sürdürebilmek 
mümkün ise, sürdürelim. Ama geçmişin 
yanlış politikalarının, bildik ezberlerin 
artık sürdürülebilir bir tarafı kalmamıştır. 
Sürdürülemez bir yaklaşımda ısrar etmek, 
büyük devletlere yakışmaz. Yakın tarihi-
miz bize şunu çok net olarak göstermiştir: 
Sorunları yok saymak, sorunları ortadan 
kaldırmıyor, tam tersine daha karmaşık 
hale getiriyor… Yaklaşık 25 yıldır, salt bir 
güvenlik meselesi olarak görüldüğü, soru-
nun sosyo-ekonomik, psikolojik, demok-
ratik boyutları ısrarla inkar edildiği için 
terör meselesi Türkiye’ye ağır faturalar 
çıkarmıştır…

Alevi kardeşlerimizin sorunları yıllarca 
göz ardı edildi de sonuç ne oldu? Sorunlar 
ortadan kalktı mı? Unutuldu mu? Aksine 
bu sorunlar daha fazla büyümedi mi? Azın-
lıkların seslerine yıllarca kulak tıkandı… 
Ne oldu? Türkiye demokratikleşme çaba-
larında her seferinde tıkandı kaldı… Bir 
avuç insanın hakkını hukukunu korumak, 
bu büyük millet için, bu aziz millet için bir 
zul müdür, yoksa bir alicenaplık mıdır? 
Bölgesel gelişmişlik farkları, adaletsizlik-
ler, fırsat eşitsizlikleri yıllarca devam etti, 
ne oldu? Bölgesel milliyetçiliğin bedeli, 
vicdanları kanattı, adalet hissini köreltti.

Değerli milletvekilleri…

Ben, bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanı olarak, yüce heyetinize, milletimin 
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temsilcilerine, milletimin vekillerine ko-
nuşurken, sizin, kutsal emanetini taşıdığı-
nız aziz milletime de hitap ediyorum… Ben 
bugün, sizlerin vekaletiyle, 81 vilayetimi-
ze, ülkemin 780 bin kilometrekaresine, 72 
milyon vatandaşıma konuşuyorum. Ben 
bugün, gözü yaşlı, yüreği yaralı annelere 
konuşuyorum. Canından can kopmuş, can 
parelerini yitirmiş, yürekleri dağlanmış 
analara sesleniyorum. Nişanlısından mek-
tup beklerken, şehadet haberini, ölüm 
haberini alan bacılara, hanım kardeşleri-
me sesleniyorum. Oğlunu, evladını, umu-
dunu, geleceğini, evinin direğini, dağ gibi 
delikanlısını dağlarda kaybetmiş, gözyaşı 
dökmekten utanan, gözyaşını içine akı-
tan babalara sesleniyorum… Ben sadece 
Çankırı’nın analarına konuşmuyorum… 
Ben sadece Batman’ın analarına konuşmu-
yorum… Iğdır ve Edirne arasında, Hakkari 
ve Muğla arasında, Sinop ve Hatay arasın-
da, Artvin ve Diyarbakır, Yozgat ve Şan-
lıurfa arasında, 81 vilayetimde, evladına 
sımsıkı sarılmış analara konuşuyorum…

Ve diyorum ki… Bu aziz Meclis, bu Gazi 
Meclis, Türkiye’yi yokluktan alıp bugünle-
re ulaştıran bu Meclis, işte bugün o analara, 
o babalara, nişanlılara, evlilere, gençlere, 
yaşlılara bir şey söyleyecektir, bir şey söy-
lemek zorundadır… Bu Meclis, Şırnak’taki 
asker oğlunu bekleyen Ayşe Hanım’a da, 
yıllardır haber alamadığı dağlarda oğlunu 
yitiren Fatma Hanım’a da bugün bir şey 
söylemek zorundadır. Artık bebekler, ço-
cuklar, gençler kaybettikleri yakınlarının 
acısını büyüterek, intikam hissini kabar-
tarak, kinine kin katarak büyümemelidir. 
Birileri kabaran bu hissiyatı biraz daha 

kabartmak, bilenen hissiyatı biraz daha 
bilemek, kızgınlığa kızgınlık katmak iste-
yebilir. Yangına körükle gitmeyi siyasetine 
uygun görenler de olabilir. Ama böyle bir 
siyaset, milletimizin birlik ve bütünlüğüne 
güç katmaz, böyle bir siyaset sevgi ve barış 
dolu bir geleceğe hizmet etmez…

Ne Hükümet olarak, ne de AK Parti olarak, 
gündelik ve popülist siyaset kaygılarıyla 
hareket etmiyoruz. Türkiye’nin derdi bi-
zim derdimizdir… Türkiye’nin meselesi 
bizim meselemizdir. Bu ülkenin her ne-
resinde olursa olsun, sorunu olan, derdi 
olan, acısı olan her bir vatandaşımın vebali 
bizim üzerimizdedir… İşte onun için, biz, 
görmezden gelemeyiz, duymazdan geleme-
yiz, bilmezden gelemeyiz… Başımızı kuma 
gömüp, kendimizi karanlığa mahkum edip, 
ışığa, aydınlığa gözümüzü kapatamayız… 
Gün, bağırıp çağırma günü değildir. Gün, 
sesi en yüksek çıkanın rantı toplayacağı 
gün değildir… Gün, oy kaygısıyla, koltuk 
sevdasıyla ülkenin sancıya, ateşe, ağrıya, 
sızıya terk edileceği gün hiç değildir… Gün 
büyük düşünme günüdür, kucaklayıcı 
ve kuşatıcı düşünme günüdür, nezih bir 
üslupla, yapıcı bir üslupla, birleştirici bir 
söylemle, ortaya, millet adına, memleket 
adına bir vizyon koyma günüdür…

Ne güzel ifade etmiş Şair Orhan Veli: 
“Neler yapmadık şu vatan için… Kimimiz 
öldük, kimimiz nutuk söyledik…” İşte gün, 
hamaset dolu, heyecan dolu, tahrik dolu 
nutuklar atma değil, ölümlere çare bulma 
günüdür… Herkes elini vicdanına koysun 
ve lütfen, sadece ve sadece vicdanıyla 
konuşsun… Bir çocuk, bir bebek, anne ve 
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babasının ırkından olduğu için, mezhe-
binden olduğu için, annesinin dilini ko-
nuştuğu için, dışlanabilir mi, eleştirilebilir 
mi, mağdur bırakılabilir, ötelenebilir, itilip 
kakılabilir mi? İnsanlar, etnik aidiyetle-
rinden, dillerinden, dinlerinden, mezhep-
lerinden dolayı ikinci sınıf, üçüncü sınıf 
görülebilir mi? Böyle bir tavır hakkaniyete 
sığar mı? Böyle bir tavır, bizim köklü me-
deniyetimize, kültürümüze, inançlarımıza 
sığabilir mi, böyle bir anlayış çağdaş mıdır, 
böyle bir anlayış insani midir?

Değerli milletvekilleri… 

Bizim güvenlik güçlerimiz, 25 yıldır terörle 
mücadele ediyor, başarıyla mücadele edi-
yor, sonuna kadar da mücadele edecekler… 
Ancak, terörle mücadelenin ötesinde, sinsi 
bir öfkenin, sinsi bir intikam duygusunun, 
sinsi bir kin ve nefretin, gizliden gizliye bu 
toplumun kardeşliğini, birlik ve bütünlü-
ğünü kemirmeye çalıştığını daha ne kadar 
görmezden gelebiliriz? Terör belası yüzün-
den, komşuların, akrabaların, kardeşlerin 
birbirine kuşku duymağa başladığını daha 
ne kadar inkar edebiliriz? Siyasetçilere, ay-
dınlara, medyaya sirayet etmiş olan farklı 
dil ve üslubun, tahrik edici tavırların, top-
lumun değişik tabakalarında dalga dalga 
ayrışmayı körüklediğini daha ne kadar ka-
yıtsızlıkla izleyebiliriz? Ülkenin sorunlarını 
bölen, gündemini bölen, hassasiyetlerini 
bölen, hissiyatını bölen bir anlayış nasıl bö-
lücülükten yakınabilir? 25 yıl önce görmez-
den gelinen bu mesele, 25 yılda Türkiye’nin 
tamamına bedel ödetti… Bir 25 yıl daha 
görmezden gelirsek, bunun hesabını tarihe, 
bunun hesabını millete kim, nasıl verecek?

Terör örgütünün en sinsi planı ve nihai he-
defi, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ze-
delemek, kardeşliği törpülemek, aramıza 
nifak tohumları sokmaktır… Üzülerek ifa-
de ediyorum… 25 yıl boyunca ve maalesef 
bugün, terör örgütünün bu planına bilerek 
ya da bilmeyerek, destek veriliyor, o değir-
mene su taşınıyor… Toplumu, siyasetlerin-
de, zihinlerinde, anlayışlarında bölenler, 
terör örgütünün siyasi amacına hizmet 
etmekten başka bir şey yapmış olmazlar. 
Bu ülkenin hangi coğrafi bölgesinde, hangi 
ilinde olursa olsun… Hangi etnik kökene, 
hangi mezhebe, hangi siyasi görüşe sahip 
olursa olsun… Her bir vatandaşım, kendi-
sini ötekinin yerine koysun ve düşünsün… 
Sizin hiç köyünüz boşaltıldı mı? Sizin ekip 
biçtiğiniz tarlalarınız, hayvanlarınızın ot-
ladığı yaylalarınız yasak bölge ilan edildi 
mi? Gece yarısı köyünüzü teröristler sarıp, 
camide namaz kılanların üzerine kurşun 
yağdırdı mı? Oğlunuzu, kızınızı, malınızı 
mülkünüzü aldı mı, sizden haraç topladı 
mı? Köylerinizin yollarına mayın döşendi 
mi?

“Analar tabii ki ağlayacak” diyenler… Sizin 
hiç oğlunuz, yavrunuz öldü mü? Sizin hiç 
babanız öldü mü? Benim aziz milletimin 
her bir ferdi bu soruları kendisine sorsun… 
Kendisini ötekinin yerine koysun… Sami-
mi bir şekilde vicdan muhasebesi yapsın… 
Terör örgütüne yönelik öfke, tüm bir etnik 
gruba veya toplumun bir bölümüne yö-
neliyorsa, bu son derece hatalı bir bakış 
açısıdır… Terör örgütüyle benim oradaki 
masum vatandaşlarım bir ve beraber gös-
terilemez… Terör örgütü hiçbir zaman 
benim oradaki vatandaşlarımın temsilcisi 
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olmamıştır ve bundan sonra da asla ola-
mayacaktır… Her milletin, her ülkenin, 
her toplumun hassasiyetleri vardır… Her 
milletin kutsal değerleri vardır… Bizim 
toprağımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal 
marşımız, Cumhuriyetimiz tartışmaya aç-
mayacağımız değerlerimizdir.

Bu hassasiyetleri istismar edenler, bu has-
sasiyetlere dil uzatanlar, bu milletin kutsal 
değerlerine, ortak değerlerine kastedenler, 
tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın 
da bu aziz milletten gereken cevabı alırlar, 
alacaklardır. Bölünmekten bahsetmek, 
ihanetten bahsetmek, bu milletin en has-
sas olduğu konuları, tamamen bir hayal 
ürünü olarak sürekli gündeme getirmek, 
vatanseverlik de olamaz, milliyetçilik de 
olamaz… 10 Kasımları, Atatürk’ü istismar 
etmek, Sevr gibi kelime ve kavramları sıkça 
telaffuz etmek, terör örgütünün muhatap 
alındığını, birilerinin serbest bırakılacağını 
yaymak, terörle mücadeleden vazgeçildiği-
ni iddia etmek, harcı alem bir siyaset tarzı-
dır, sorumsuz bir siyaset tarzıdır, derinliksiz 
ve kimseye yarar sağlamayacak bir siyaset 
tarzıdır. Bu ithamların tamamı yalandır, 
iftiradır… Ancak, tüm bu ithamlar, yalan ve 
iftira olmanın ötesinde, ülkeye, millete, bir-
lik ve bütünlüğe, hatta ve hatta bu iftiraları 
atanların bizzat kendilerine zarar verecek 
kadar da tehlikelidir. Böyle bir açılıma, 
böyle bir sürece, Milli Birlik ve Kardeşlik 
sürecine karşı çıkmak, kesinlikle ve kesin-
likle bu milletin, bu ülkenin, bu toprakların 
aydınlık geleceğine karşı çıkmaktır… 

Bakınız bu sürece karşı çıkanları da ka-
baca 3’e ayırabiliriz: Bu açılım sürecine, 

içeriğini bilmediği için karşı çıkanlar var... 
Onları bilgilendirmek boynumuzun bor-
cudur. Bıkmadan, usanmadan, Edirne’den 
Ardahan’a kadar karış karış, mahalle ma-
halle, sokak sokak, ev ev dolaşıp anlatırız, 
anlatacağız. Bu açılımın sonunda rant 
kapıları kapanacak olan istismarcılar var. 
Şiddet üzerinden, şehit cenazeleri üze-
rinden siyaset yaptığını zannedenler var. 
Bunlar tabii ki bu sürece karşı çıkıyorlar, 
çünkü rant kapıları kapanacak. Bir de sa-
dece ve sadece AK Parti iktidarı bu süreci 
başlattı diye karşı çıkanlar var... Yani bun-
lar yapmaya çalıştığımızın ne olduğunu 
pekala biliyorlar. Bunun memleketin hay-
rına olduğunu da biliyorlar. Ama bunun 
AK Parti’ye puan kazandıracağı endişesiy-
le, sırf parti hesabıyla karşı çıkıyorlar. 

Değerli milletvekilleri…

25 yıl boyunca, terörle mücadelenin sadece 
bir güvenlik sorunu gibi algılanmasının bu 
ülkeye, bu millete, bu toprakların çocukları-
na, genç nesillerine sadece ve sadece maddi 
bedeli, maddi faturası, bir hesaplamaya göre 
300 milyar dolar olmuştur… Bu 300 milyar 
dolar, 25 yıl boyunca, benim Edirneli kar-
deşimin, Tekirdağlı kardeşimin, İstanbullu, 
Sakaryalı, Yozgatlı, Kayserili, Osmaniyeli, 
Antalyalı, Diyarbakırlı, Muşlu, Vanlı, Bitlisli 
kardeşimin cebinden çıkmıştır. Bu 25 yılda, 
terör meselesi bütün boyutlarıyla ele alı-
nıp çözülebilseydi, Türkiye’nin kaynakları 
yine Türkiye için kullanılsaydı, 9 tane GAP 
yapabilirdik, 75 tane Atatürk Barajı inşa 
edebilirdik, binlerce kilometre otoyol, 15 
bin hastane, 100 bin okul yapabilirdik, tam 
2 milyon kişiye iş üretebilirdik…
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Bakınız… Tam 7 yıldır Hükümet olarak bu 
mesele üzerinde çalışıyoruz… Türkiye’nin 
81 vilayetinden oy almış, 80 vilayetinden 
milletvekili çıkarmış, 7 coğrafi bölgede bi-
rinci olmuş bir parti olarak, Türkiye’nin en 
kronik meselelerinin üzerine cesaretle git-
tik ve gidiyoruz. Her meseleye Ankara’dan 
çözüm aramak gibi bir kolaycılık içinde de-
ğiliz… 81 vilayetin tamamına defalarca git-
tim, ülke ülke dolaşarak terör meselesini 
dünyaya anlattım, teröre verilen desteğin 
çekilmesi için baskı yaptım, teröristlerin 
teslim edilmesi, cezalandırılması için ta-
leplerimizi dile getirdim… Eğer çözüm ça-
baları bugün güçlü bir zemin bulabildiyse 
bu, hükümetimizin son dönemde yürüttü-
ğü etkin çalışmaların bir sonucudur. 

Bu işin sadece içeride alınacak güvenlik 
tedbirleriyle çözülemeyeceğine inandık… 
Ekonominin, sosyal politikaların, kültürel 
hakların, demokratik hakların, en önemlisi 
de diplomatik girişimlerin güvenlik tedbir-
leriyle paralel olarak atılması inancından 
yola çıktık. Siyaset sahnesine çıktığımız 
andan itibaren bu meseleyi kendimize dert 
edindik ve çözümün gayretinde olduk… 
Parti Programımızda, Seçim Beyanname-
lerimizde meseleye kalıcı, etkin, uygula-
nabilir çözümler önerdik. Programımızda: 
“Partimiz bu sorunun toplum hayatımızda 
neden olduğu olumsuzlukların bilinciyle, 
bölge halkının mutluluğunu, refahını, hak 
ve özgürlüklerini gözeten, Türkiye’nin bü-
tünlüğü ve üniter devlet yapısıyla birlikte 
bölgeyi tehdit eden terörün önlenmesinde 
zaaf yaratmayacak bir şekilde; kalıcı, tüm 
toplumun duyarlılıklarına saygılı, etkili ve 
sorunları kökünden çözmeye yönelik bir 

politika izleyecektir” dedik ve sözlerimizin 
arkasında durduk.

 7 yıl boyunca, Doğu ve Güneydoğu bölge-
lerimize yaptığımız yatırımlarla bölgenin 
geri kalmışlığını telafi etmenin mücadelesi 
içinde olduk. Dönemimizde bölgede yaptı-
ğımız kamu yatırımları 15 katrilyon lirayı 
buldu. GAP, DAP ve KOP için eylem planını 
hazırladık ve hızlı uygulama saf hasına 
geçirdik. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mü-
cadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeli-
ğini çıkardık. Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgelerimizde, çeşitli nedenlerle köy-
lerinden ayrılan ailelerden gönüllü olarak 
geri dönmek isteyenlerin köye dönüşlerini 
ya da istedikleri bir yerde iskanını sağla-
mak üzere Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesini başlattık. Devlet Güvenlik Mah-
kemelerinin kaldırılmasından, Dernekler 
kanununa, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
kanunundan Ceza Muhakemeleri Usulü 
kanununa kadar çok geniş alanda değişim 
dönüşüm gerçekleştirdik. Terörle Mücade-
le Yasasının 8. maddesini yürürlükten kal-
dırdık, 312. maddeyi değiştirdik. Düşünce 
ve ifade özgürlüğünü genişlettik. Nüfus 
Yasası’ndaki değişiklikle, isim koyma ko-
nusundaki kriterleri yeniden düzenledik, 
farklı kültürlere ve örf-adetlere sahip birey-
lerin özel hayatlarına ve aile hayatlarına 
ilişkin özgürlükleri koruduk. Farklı dil ve 
lehçelerde özel kurslar açılmasından ga-
zete ve dergi yayıncılığına, kaset ve cd’ler 
hazırlanmasına kadar sosyo-kültürel ha-
yata ait önemli düzenlemeler yaptık. TRT, 
ilk olarak 2004 yılında, Avrupa Birliği’ne 
uyum için yapılan düzenlemeler çerçeve-
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sinde, TRT 3 ekranlarından Kürtçe, Zaza-
ca, Boşnakça, Arapça ve Çerkezce yayına 
başladı. İlk etapta sadece kamu televizyon-
larına verilen ‘yerel dil ve lehçelerde yayın 
yapma’ hakkını özel kuruluşlara da verdik. 
TRT 6 yayına girdi. Cezaevlerinde Kürtçe 
yasağını kaldıran yönetmelik yürürlüğe 
girdi. Alevi vatandaşlarımızın ihtiyaçla-
rına kulak verdik, 5 çalıştay yaptık, ilgili 
tüm kesimleri dinledik ve samimi bir şe-
kilde meselelere yaklaşıyoruz. Azınlıklarla 
ilgili 7 yılda önemli düzenlemeler yaptık. 
Farklı din ve inançlara sahip bireylerin 
ibadet yerlerine ilişkin özgürlüklerinin ge-
nişletilmesi amacıyla “İmar Kanunu”nda 
düzenlemelere gittik. 2004 yılından bu 
yana “Azınlık Sorunlarını Değerlendirme 
Kurulu” faaliyet gösteriyor. Kurul bugüne 
kadar 4 toplantı gerçekleştirdi. 9’uncu 
Uyum Paketi çerçevesinde son olarak 5737 
sayılı yeni Vakıflar Kanunu 27 Şubat 2008 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin ihmal edilmiş, kendi kaderi-
ne terk edilmiş, yoksulluğa itilmiş tüm 
illerini, tüm ilçelerini, Doğu’da, Batı’da, 
Kuzey’de, Güney’de, her nerede olursa 
olsun, ayağa kaldırmanın, okulla, yolla, 
su ile, iş ile, aş ile buluşturmanın müca-
delesini verdik ve hamdolsun son derece 
olumlu neticeler elde ettik… Her ilimiz, 
her ilçemiz, kendi imkanlarıyla üretsin, 
istihdam etsin, ihracat yapsın dedik ve 
bunun zeminini oluşturduk. Doğu ve Gü-
neydoğu bölgemizin, 2002’de gerçekleştir-
diği toplam ihracat 825 milyon dolar iken, 
2008 sonunda bu rakamı, dikkat ediniz, 5 
milyar dolar seviyesine yükseldi. Doğu ve 

Güneydoğu’daki tüm illerimiz kazanırken, 
hiç şüphesiz diğer tüm 81 vilayetimiz de 
bundan olumlu etkilendi. Şimdi, bunlara 
ek olarak, televizyonlarla ilgili yeni bir dü-
zenlemeyi uygulamaya koyuyoruz. Eylem-
lerde istismar edilen çocukların hukuki 
durumunu yeniden gözden geçirdik. Doğu 
ve Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın ha-
yatlarını kolaylaştıracak girişimlerde bulu-
nuyoruz. Üniversitelerimizi dil öğretimi ve 
araştırmaları konusunda teşvik ediyoruz. 
Sosyal hayatı kolaylaştıran, iletişimi, sosyal 
kaynaşmayı artıran, ortak değerlerimizi 
pekiştiren adımlar atıyoruz. Orta ve uzun 
vadede sorunları ortadan kaldıracak, de-
mokrasinin kalitesini artıracak uygulama-
lar getiriyoruz.

Şunu da altını çizerek ifade ediyorum. 
Bu bir süreçtir. Bu, 7 yıl önce başlamış, 
bugün ivme kazanmış, bugün yeni bir 
milada kavuşmuş, kısa, orta ve uzun va-
dede Türkiye’yi topyekun rahatlatacak bir 
süreçtir. Tüm bunları yaparken, demok-
rasiyi güçlendirerek, demokrasinin stan-
dartlarını yükselterek, Türkiye’yi Avrupa 
Birliği ile müzakereleri yürüten bir ülke 
konumuna getirerek yaptık. Şimdi yeni 
hedeflerimiz var… Şimdi daha büyük he-
deflerimiz var. Türkiye’nin çok daha iyisi-
ne layık olduğuna, çok daha fazlasını hak 
ettiğine, çok daha iyi seviyelere yükselebi-
leceğine, yücelebileceğine tüm kalbimizle 
inanıyor ve bunun için çalışıyoruz… Ama 
Türkiye, çözümsüz bırakılmış meselele-
riyle ilerleyemez… Türkiye, halının altına 
süpürülmüş meselelerle geleceğe ilerleye-
mez… Türkiye, gencecik fidanlarını artık 
daha fazla teröre feda edemez, enerjisini, 
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kaynaklarını artık daha fazla toprağa gö-
memez. 

İşte yeni Türkiye için, Büyük Türkiye için, 
huzur ve refah içinde bir Türkiye için 
bugün tarihi bir adım atıyoruz… Bütün 
sorun alanlarını, üzeri örtülmüş bütün 
problemleri, görmezden gelinen, inkar 
edilen, kördüğüm haline gelen, kanayan 
bir yaraya dönüşen tüm meseleleri bugün 
bu yüce Meclis çatısı altında cesaretle 
çözme iradesini gösteriyoruz. Şunu açık 
yüreklilikle söylüyorum… Bu meseleler, 
bugün ortaya çıkmış meseleler değildir… 
Bu meseleleri gündeme taşıyan da ilk kez 
biz değiliz… Gazi Mustafa Kemal de, İnönü 
de, Menderes de, Merhum Özal da, bugün 
bu Meclis çatısı altında bulunan siyasi 
parti liderleri de bu meseleyle ilgili zaman 
zaman görüş bildirdiler, çözüm önerilerini 
ortaya koydular. 1989 SHP Raporu, 1996 
CHP Tunceli Raporu, 1999 CHP Doğu 
Güneydoğu Raporu, bugün aşırı görülebi-
lecek önerileri dile getirmiştir. Şu ifadelere 
dikkatlerinizi çekiyorum: “Anadil yasağı ile 
ilgili her türlü yasal düzenleme yürürlük-
ten kaldırılacak, yurttaşların anadillerinde 
serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, 
öğretebilmeleri, bu dillerde değişik kültür 
etkinliğinde bulunmaları güvence altına 
alınacaktır. Anadil yasağının kalkması ile 
anadillerin yurttaşların yaşamında özgür-
ce kullanılması ve bu dillere yayın yapıl-
ması olanağı sağlanmış olacaktır…” Bu ifa-
deler bana ait değil… Bu ifadeler, 1989’da, 
SHP Genel Sekreteri Sayın Deniz Baykal 
tarafından hazırlanmış SHP Raporundan 
aynen alınmış ifadelerdir.

Bir başka örnek… “Kürt kökenli yurttaş-
larımız da; dil, kültür, folklor ve kimlikle-
rini koruma, geliştirme ve açıklayabilme, 
kendi ana dillerinde, yazılı basın, radyo ve 
televizyon dahil her türlü medya aracılığı 
ile yayın yapabilme, özel okullarda kendi 
ana dilleri ile eğitim yapabilme, Kürt dil ve 
kültürü üzerinde araştırma yapacak ensti-
tüler ve benzeri kurumların kurulabilmesi, 
haklarına kavuşmalıdırlar.” Bu ifadeler 
de bana ait değil… Bunlar da 1996 CHP 
Tunceli Raporu’ndan alınmış ifadeler… 
“Katılımcı yerinden yönetim ve çoğulcu 
yerel demokrasi üniter devlet yapısının 
engeli değildir; demokrasimize derinlik ve 
güç kazandıracak olan bu yapılanma erte-
lenmeden gerçekleştirilmelidir;” CHP’nin 
1999 tarihli Doğu-Güneydoğu Raporu’nda 
bu ifadeler yer alıyor… “İsteyenlerin, ken-
di ana dillerinde, Milli Eğitim Bakanlığı 
kuralları içinde, özel eğitim görebilmeleri, 
üniversitelerde ilgili araştırma enstitüleri 
kurulabilmesi, her türlü özel iletişim, yazı-
lı basın, yayın ve medyadan bu amaçla ve 
bu çerçevede yararlanılabilmeleri, sağlan-
malı; bu konulardaki tüm yasak ve fiili en-
geller kaldırılmalıdır”. Ve işte bu ifadeler 
de, Haziran 2001’de hazırlanan rapordan…

Merhum Alpaslan Türkeş’in meseleye 
ilişkin yıllar önce dile getirdiği tespitler 
de bugün onun mirasının üstünde otu-
ran kadronun tutum ve davranışlarından 
fersah fersah ileridedir, özgürlükçüdür, 
açılımcıdır. Merhum Türkeş, 1992’de, 
Halkın Emek Partisi Heyeti İle Görüşmesi 
esnasında, “Kızım” diye hitap ettiği Leyla 
Zana’ya: ‘...Biz 900 yıldır kardeşiz. Benim 
yeğenlerim Kürt’tür. Kız kardeşim Kürt’le 
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evli. Bizim birbirimizden ayrılmamız 
mümkün değildir ’ demiştir. Merhum 
Alparslan Türkeş’in başında bulunduğu 
MHP (o zamanki adıyla Milliyetçi Çalışma 
Partisi) 1991 yılında SHP-DYP koalisyo-
nuna güvenoyu vermişti. O dönem HEP 
ile ittifak yapan SHP içerisinde Leyla 
Zana, Hatip Dicle gibi isimler Milletveki-
li olarak TBMM’de yer almıştı. Merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu da MÇP’nin verdiği gü-
venoyu sonrasında partiden istifa etmişti. 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Uyum Paketleri 
Ecevit-Bahçeli-Yılmaz Koalisyonunda çı-
karıldı… Sadece 3’üncü uyum paketinden 
birkaç örnek vermek istiyorum… İdam 
cezası Türk hukuk sisteminden savaş 
ve yakın savaş tehdidi halleri dışında 
çıkarılmıştır. Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da 
yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlarının 
günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın 
yapılmasının önündeki hukuki engeller 
kaldırılmıştır. Yabancı Dil Eğitimi ve 
Öğretimi Kanunu değişiklikleriyle Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında ge-
leneksel olarak kullandıkları farklı dil ve 
lehçeleri öğrenmelerinin önündeki huku-
ki engeller kaldırılmıştır. Bu ve buna ben-
zer birçok düzenleme, Sayın Bahçeli’nin 
Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı 
koalisyon hükümeti tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Sayın Bahçeli bütün bunlar 
olurken meseleyi, “Üniversite Sınavı’nda 
bir soruya takılıp kalmazsınız, onu atlar, 
diğer sorulara geçersiniz” diyerek izah 
etmiş, ama o atladığı soruya geri dönmeyi 
asla düşünmemiştir.

Değerli milletvekilleri…

Türkiye siyaseti, popülizmden kendisini 
kurtarmalıdır. Türkiye siyaseti, tutarsız-
lıktan kaçınmalıdır… Unutmayalım, bura-
daki hiçbir cümlemiz, hiçbir söz ve slogan 
aziz şehitlerimizin bir damla kanı kadar 
değerli değildir. Karşı karşıya olduğumuz 
sorunu, bilinen, tecrübe edilen yöntem-
ler dışında ilk defa millet eliyle çözmeye 
çalışıyoruz. Bu süreçte, söz alan herkesi 
hakkaniyetten şaşmamaya çağıyoruz. Mu-
halefetin misyonu açılan her beyaz sayfayı 
karartmak değildir. Biliyoruz ki, açık ya-
raları kanatmak isteyenlerin işi kolaydır, 
ama bu yarayı sarmak isteyenlerin işi 
zordur. Söyleyeceğimiz her sözün, ataca-
ğımız her adımın, alacağımız her kararın 
bu ülkenin hangi köşesinde nasıl yankıla-
nacağını hesap etmek durumundayız. Biz, 
Türkiye ölçeğinde, dünya ölçeğinde büyük 
düşünmeye devam edeceğiz. 

Herkese açık davetimiz şudur. Siz de, 
mümkünse ülkemiz kadar büyük düşü-
nün, bunu yapamıyorsanız hiç olmazsa 
eski ezberlerinizi gözden geçirin. Ülkesi 
kadar büyük düşünemeyenler bugün de-
ğilse yarın toplumdan tecrit olacaklar. Ta-
rih onları bütün kayıtlardan düşecek. O ra-
porlar ortada dururken, bugün Milli Birlik 
ve Kardeşlik Sürecine karşı çıkamazsınız… 
Çıkarsanız, bu tutarsızlığınızı milletten 
gizleyemezsiniz… 4 aydır, siyasi bir terbiye 
ile, nezaketle, tevazu ile, bu süreci muha-
lefete anlatmak, bu tarihi süreçte onların 
da mutabakatını almak için gayret göster-
dik… Muhalefet, peşinen kapıyı kapattı, 
peşinen itiraz etti. 4 aydır ortaya konulan 
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tek bir alternatif yok… İftira ve hamasetten 
öte sarf edilmiş, fikre dayanan, gerçeklere 
dayanan tek bir cümle, tek bir öneri yok. 
Şehitleri istismar eden bir tavır… Gazileri 
istismar eden bir tavır… Şehit ve Gazi der-
neklerini tahrik eden bir tavır… Atatürk’ü 
istismar eden bir tavır… Hıyaneti, ihaneti, 
bölünmeyi, Sevr’i dilinden düşürmeyen, 
vehim ve korku üreten, toplumu geren ve 
provoke eden bir tavır… Bu tavrın, ne aziz 
milletimize, ne memleketimize, ne devleti-
mize bir faydası vardır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye için hayati bir süreç başlattık… 
Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine, iler-
lemesine engel teşkil eden kronik mesele-
leri çözmek için cesur bir adım attık. Son 
derece samimiyiz, son derece hasbiyiz… 
Türkiye kazanacak… 72 milyon vatandaşı-
mın her biri kazanacak… Bugünkü nesiller, 
bizler ve gelecek nesiller kazanacak… Tür-
kiye için çok daha geniş ufuklar açılacak… 
Türkiye, bu sorunları geride bıraktığında, 
huzursuzluğu, çatışmayı, sorun alanlarını 
geride bıraktığında, inanın atılıma geçe-
cek, şaha kalkacak, daha Büyük, daha güç-
lü bir Türkiye olacak… Cumhuriyetimizin 
100’üncü Kuruluş Yıldönümünü, 2023’ü 
Türkiye bambaşka, çok farklı bir Türkiye 
olarak karşılayacak… Umudumuz var, 
heyecanımız var, coşkumuz var… Aşkla, 
sevdayla, barış ve kardeşlik içinde hep 
birlikte Yarınki Türkiye’yi inşa edeceğiz… 
Kimseyi kırmadan, kimsenin duygularını 
örselemeden, kimsenin hassasiyetlerini 
yıpratmadan, kimsenin kalbini incitme-
den, tahriklere, oyunbozanlara, kirli emel-

ler içindeki çatışma lobilerine rağmen, bu 
süreci mutlu sona ulaştıracağız…

Elimizde tarihi bir imkan var. Milletimiz 
bizimle, milletimizin hayır duaları bizim-
le… Milletimizle birlikte, el ele, omuz omu-
za, aydınlık geleceğe yürüyeceğiz… Bizim 
yolumuz, bizim üslubumuz ise milletin 
yoludur, milletin üslubudur. Bu ülke, Tür-
kiye 72 milyon vatandaşımızın vatanı, bu 
bayrak 72 milyon vatandaşımızın bayrağı, 
bu istiklal marşı hepimizin, ama hepimizin 
istiklalinin, bağımsızlığının sembolüdür. 
Demokratik laik sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti hepimizin gü-
vencesidir. Devlet ile millet arasındaki kay-
naşma duygusunu yediden yetmişe bütün 
vatandaşlarımızın yürekten hissetmesi en 
büyük rüyamızdır. Herkes emin olsun ki, 
Türkiye bu yolda emniyet içinde mesafe 
alıyor. Evet, bugün yeni bir gün ve yeni 
şeyler söylemeliyiz diyerek ben, bugünün, 
Türkiye için bir milat, bir yeni başlangıç 
kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum… 
Yarın, Türkiye geleceğe daha umutla ba-
kan bir Türkiye olarak uyanacaktır, buna 
gönülden inanıyorum. Şuna bütün kal-
bimle inanıyorum. Biz birlikte Türkiye’yiz. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
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Aziz milletim… Sizleri en kalbi muhabbet-
lerimle selamlıyorum. Türkiye’nin mese-
lelerini ekranlar aracılığı ile bir kere daha 
sizlerle paylaşma imkanı bulduğum için 
memnuniyetimi ifade ederek sözlerime 
başlıyorum.

2009 yılının da yavaş yavaş sonlarına 
yaklaşıyoruz. Hem küresel krizin sebebi-
yet verdiği zorlukları, hem de ülkemizin 
yaşadığı büyük değişimin getirdiği sancı-
ları yoğun olarak hissettiğimiz zor bir yılı 
geride bırakıyoruz. Bununla beraber 2009 
yılı aynı zamanda Türkiye’nin huzur ve 
istikrarının en zor şartlarda test edildiği 
ve bu imtihandan yüzünün akıyla çıktığı 
umut dolu bir yıl olmuştur. İnsanlarımızın 
en zor şartlar altında dahi Türkiye’nin son 
yıllardaki kazanımlarından asla vazgeçme-
diklerini görmek hepimiz için büyük bir 
mutluluk kaynağıdır. Hepimiz Türkiye’nin 
hangi felaketlerin eşiğinden bugünlere 
geldiğinin idrakindeyiz. Toplum olarak 
bugün sahip olduğumuz huzur ve istikra-
rın bizim için ne kadar hayati bir öneme ve 
değere sahip olduğunun bilincindeyiz.

Önümüze çıkan engeller ne kadar zorlu 
olursa olsun bunları aşacak irade ve ka-
rarlılığa fazlasıyla sahibiz. Milletimiz bu 

süreçte sadece değişimin getirdiği bu ka-
zanımların değil, bir ve beraber olmanın, 
dost ve kardeş olmanın değerini de çok 
daha iyi kavramıştır. Bizi güçlü kılanın 
birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımız 
olduğunun, bugün belki de her zamankin-
den daha fazla farkındayız. İnşallah 2009 
yılından önümüzdeki yıllara kalacak olan 
en değerli mesaj bu olacaktır. Türkiye 72 
milyon vatandaşıyla aynı ideallere koşan 
parçalanamaz bir bütündür.

Değerli vatandaşlarım…

Biz her insanımızın mutluluğunu top-
lumsal barışın en büyük teminatı olarak 
görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın 
ülkelerine inanmalarını, güvenmelerini, 
ülkeleriyle gurur duymalarını istiyoruz. 
Tek bir insanımızın bile etnik kökenin-
den, inançlarından ve fikirlerinden dolayı 
mağdur edilmediği sağlam bir toplumsal 
zemin oluşturmak noktasında kararlıyız. 
Türkiye’nin bu konuda geçmişten bugüne 
gelen birtakım sıkıntıları olduğunu kabul 
ediyor, bu gerçekle yüzleşmekten kaçınmı-
yoruz. Demokrasimizin üzerine düşen göl-
geleri tümüyle ortadan kaldırmayı daha 
fazla geciktiremeyeceğimizin farkındayız. 
Adaleti ve özgürlükleri tartışılır olmaktan 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 26 Kasım 2009
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çıkarmadan geleceğe yürüyemeyiz. İnanç 
ve fikirlerin tasallut altında tutulmasının 
nihai olarak önüne geçmeden yolumuza 
devam edemeyiz.

Türkiye gerçekleriyle yüzleşmek, bu mu-
hasebeyi en hakkaniyetli şekilde yapmak 
mecburiyetindedir. Bildiğiniz gibi hükü-
met olarak bu amaçla bir demokratik açı-
lım adımı attık. Geçtiğimiz günlerde de bu 
konuyu Meclis Genel Kurulu’na getirerek 
hem sayın milletvekillerimize, hem de 
oradan yapılan canlı yayınlarla siz değerli 
vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili detaylı 
bilgileri sunma imkanı bulduk. Bu açılım-
la Türkiye’yi ağırlıklarından kurtaracak, 
yolunu açacak iki temel hedefe ulaşmayı 
umut ediyoruz. Bu hedefler; terörün artık 
sona erdirilmesi ve ülkemizin demokrasi 
standartlarının en üst seviyeye yüksel-
tilmesidir. Biz inanıyoruz ki ülkemizde 
yaşanan her türlü sıkıntının halli demok-
rasiye tümüyle işlerlik kazandırmakla sağ-
lanacaktır. Terörü bir yol olarak seçenlerle 
mücadelemizi elbette en etkin ve yetkin 
biçimde bundan sonra da sürdüreceğiz. 
Türkiye’nin bütünlüğünden de, insanları-
mızın kardeşliğinden de asla taviz verme-
yeceğiz.

Yıllardır terör gerçeğiyle yaşamış olmanın 
getirdiği tecrübelerden biliyoruz ki, terörle 
mücadelenin askeri boyutu dışında başka 
boyutları da vardır. Öncelikle devleti ka-
ranlıklardan tümüyle arındıracak, hakka-
niyetine inanılan, güvenilen istikrarlı bir 
yapıya kavuşturacaksınız. Teröre zemin 
hazırlayan sosyo-ekonomik sıkıntılara ça-
reler üreteceksiniz. Toplumsal hayatı zede-

leyen her türlü ayrımcı hareket ve girişimi 
tartışmasız biçimde sona erdireceksiniz. 
Demokrasiyi, adaleti, eşitliği ve hürriyeti 
gölgesiz biçimde tesis edeceksiniz. Bunlar 
ülkemizin geleceği için olmazsa olmazla-
rımızdır. Bunları başarabilirsek eğer, terör 
bu ülkenin tek bir karış toprağında bile 
kendine zemin bulamayacak, insanlarımız 
arasına nifak tohumlarını ekemeyecektir. 
İşte bizim demokratik açılım dediğimiz bu-
dur, bu açılımdan muradımız da bundan 
ibarettir. Hep ifade ettiğimiz gibi bu açılım 
bir milli birlik ve kardeşlik projesidir, bir 
barış ve sevgi projesidir.

Değerli vatandaşlarım…

Aslında demokratik açılım adıyla günde-
me gelen bu projenin, hükümetimizin yedi 
yıl boyunca adım adım geliştirdiği demok-
ratik vizyonun yeni bir aşaması olduğunu 
ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yedi yıllık 
zaman içerisinde Meclisimizin de büyük 
gayret ve katkılarıyla demokrasimiz büyük 
aşamalar kaydetmiştir. Bu dönemde, insan 
hakları ve demokratikleşmenin önündeki 
engellerden biri olan olağanüstü hal uygu-
lamasına son verilmiştir. Demokrasiye uy-
gunluğu sürekli tartışılmakta olan Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır. Bir-
leşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi ile Sosyal ve Ekonomik Haklar 
Sözleşmesi TBMM’nin onayıyla kabul edil-
miştir. 

Yine yapılan anayasa değişikliğiyle, temel 
insan haklarıyla ilgili uluslararası anlaş-
maları iç hukukumuzun etkin bir parçası 
haline getirilmiştir. Terörle Mücadele 
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Kanunu’nda hem düşünce ve ifade özgür-
lüğünü genişleten, hem de terörle mücade-
le alanındaki eksikleri gideren önemli de-
ğişiklikler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın 
günlük hayatlarında kullanmakta olduk-
ları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için 
özel kurslar açılabilmesine imkan tanın-
mıştır. Yine farklı dil ve lehçelerde yayın 
yapılması yasal güvenceye kavuşturulmuş, 
bu uygulamaya ilk örnek olarak TRT Şeş 
yayını başlatılmıştır. Bugün TRT 3 ekran-
larından Kürtçe, Zazaca, Boşnakça, Arapça 
ve Çerkezce yayın devam ediyor. “İşken-
ceye sıfır tolerans” anlayışıyla işkence ve 
kötü muamele suçunun yasal çerçevesi 
genişletilmiş, cezaları ağırlaştırılmıştır. Bu 
sayede bugün Türkiye dünyada bir “işken-
ce ülkesi” olarak anılıyor olma utancından 
kurtulmuştur.

Yine bu anlayışla Türk Ceza Kanunu, Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanu-
nu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun ve Denetimli Serbestlik 
Kanunu çıkarılmıştır. Sivil toplumun 
güçlenmesi ve örgütlenme özgürlüğünün 
sağlanması adına Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni esas alan çok önemli yasal 
iyileştirmelere gidilmiştir. 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
yapılan düzenlemeyle daha demokratik bir 
yapıya kavuşturulmuştur. 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. Be-
lediyeler ve il özel idarelerinin “yerinden 
yönetim” ilkesi çerçevesinde daha etkin 
biçimde görev yapabilmelerine imkan sağ-
lanmıştır. Terörle çok yönlü olarak müca-
delenin gereği olan ve bugüne kadar ihmal 
edilmiş yeni stratejiler geliştirilmiştir. Ak-

tif dış politika adımlarıyla komşularımız-
la ilişkilerimiz düzeltilmiş, terör örgütü 
bölgede ve dünyada yalnızlığa mahkum 
edilmiştir. Daha az gelişmiş bölgelerimizin 
sosyo-ekonomik açıdan canlandırmak için 
çeşitli teşvik uygulamaları yürürlüğe so-
kulmuş, bunlardan da gelecek adına umut 
veren sonuçlar alınmıştır. Bugün atılan 
bütün bu adımların ülkemizin huzur ve 
istikrarına, toplumsal barışa ve uluslarara-
sı itibarımıza kısa sayılabilecek bir zaman 
içinde yaptığı katkıları memnuniyetle mü-
şahede ediyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Şimdi Türkiye bu yeni demokratik açılım 
adımlarıyla birlikte bu doğrulara yeni doğ-
rular ekleme gayreti içindedir. Toplumsal 
mutabakat çerçevesinde Türkiye’nin bütün 
kronik sıkıntılarının üstüne gitmeyi sür-
düreceğiz. Bu elbette ucu açık bir süreçtir, 
şartlar olgunlaştıkça demokrasi ve hukuk 
zemininde Türkiye bütün ağırlıklarından 
kurtuluncaya kadar süreç kesintisiz biçim-
de devam edecektir. Sizler de izliyorsunuz 
her gün toplumsal barışa katkı sağlayacak 
yeni adımlar atıyoruz. Mesela 18 yaş altın-
daki tüm çocukların Çocuk Mahkemele-
rinde yargılanmasını sağlayacak yasa ta-
sarısını geçen hafta Meclis’e sunduk. Yine 
cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin 
yakınlarıyla anadillerinde görüşmesine 
imkan sağlayan yönetmelik de şu anda yü-
rürlüktedir. Vatandaşlarımızın kullandığı 
farklı dil ve lehçelerle ilgili akademik ser-
besti getiren çeşitli düzenlemeler yine bu 
açılımın bir parçası olarak gündemdedir. 
Özel televizyon ve radyo kuruluşlarının da 
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farklı dil ve lehçelerde yayın yapmasına 
imkan tanınmıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 
vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştır-
mak adına yol kontrollerinin azaltılması ve 
yayla yasaklarının kaldırılması gibi konu-
larda çalışmalarımız sürüyor. Bu konudaki 
şikayetleri değerlendirmek üzere bağımsız 
bir Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu 
tesis etmek için de hazırlıklar yapılıyor. 
Yine Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet 
gösteren İnsan Hakları Başkanlığı’nı da, 
bağımsız, sivil ve denetleyici bir İnsan 
Hakları Kurumuna dönüştürmek istiyo-
ruz. İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi’nin 
ihtiyari protokolünün onayı için de gerekli 
çalışmalar hızlandırılmış durumdadır. Bu 
protokolün onayından itibaren en geç bir 
yıl içinde bir Ulusal Önleme Mekanizması 
kurulması şart hale geliyor. Hem işkence 
ve kötü muamelenin önlenmesi, hem de bu 
konuyla ilgili güvenlik güçlerimizin haksız 
yere yıpratılmasının engellemeye dönük 
bir Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması 
kurulması için de çalışmalar yapıyoruz. 
Çeşitli sebeplerle isimleri değiştirilen yer-
leşim birimlerine, yerel talep olması ve 
mevzuat hükümlerine uygun olarak eski 
isimlerinin verilebilmesine de imkan sağ-
layacağız. Yine siyasi partilerin seçim ça-
lışmaları sırasında vatandaşlarımıza farklı 
dil ve lehçelerde seslenebilmeleri de yine 
bu açılımın konuları arasındadır.

Değerli vatandaşlarım… 

Bizim amacımız Türkiye’yi bütün vatan-
daşlarımızın kendilerini rahat ve özgür 

hissedecekleri bir ülke haline getirebil-
mektir. Biz vatandaşlarımızı batılı-doğulu 
diye, Türk-Kürt-Laz- Çerkez-Boşnak diye, 
alevi ya da Sünni diye, azınlık ya da çoğun-
luk diye ayırmıyoruz. Hepsinin hakkını 
hukukunu mukaddes biliyoruz. Her insa-
nımızın kendi değerlerini yaşama hakkına, 
kendini istediği biçimde ifade etme hak-
kına saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye’nin 
zenginliği olduğunu, gücü olduğunu, 
bereketi olduğunu çok iyi biliyoruz Alevi 
yurttaşlarımız uzun yıllar boyunca halle-
rini, ihtiyaçlarını anlatacak bir muhatap 
bulamıyorlardı, biz onlara kulak verdik, 
birlikte tam beş Çalıştay yaptık. Kendile-
rinin beklentilerini samimiyetle dinliyo-
ruz, inşallah bu konuda önemli mesafeler 
alacağız. Yine farklı din ve inançlara sahip 
vatandaşlarımızın ibadet yerlerine ilişkin 
özgürlüklerinin genişletilmesi amacıyla 
“İmar Kanunu”nda düzenlemelere gittik. 
2004 yılından bu yana “Azınlık Sorunlarını 
Değerlendirme Kurulu” faaliyet gösteriyor. 

Bütün bunlar Türkiye’nin asırlardır yaşat-
tığı ahengi bozmamak için gerekli adımlar-
dır. Bugüne kadar ihmal edilmiş bile olsa 
yapılması gerekendir, olması gerekendir. 
Bütün insanlarımız kendilerini bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşları olarak görebil-
meli, bunu hissedebilmelidir. Bu devletin 
vatandaşlarına karşı bir borcu ve yüküm-
lülüğüdür. Geçmişte yaşanan acı tecrübe-
ler toplumumuzun her kesimine büyük 
acılar yaşatmış, büyük bedeller ödetmiştir. 
Bizler Türkiye’ye hiç hak etmediği bu acı 
manzaraları daha fazla yaşatmak istemi-
yoruz. Milletimizin birliğini, ülkemizin 
dirliğini pekiştirecek bütün bu açılım 
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adımlarından çeşit çeşit korku senaryo-
ları üretmek en hafif tabiriyle bu ülkeye 
yapılmış büyük bir haksızlıktır. Dünyada 
vatandaşlarına daha fazla demokrasi ve 
daha fazla özgürlük imkanı tanıdığı için yı-
kılan, parçalanan, dağılan bir ülke yoktur, 
olmamıştır. Ancak korku senaryolarıyla, 
baskıcı ve ayrımcı politikalarla, demokrasi 
ve özgürlüklere uygulanan kısıtlamalarla 
felakete sürüklenen pek çok ülke, pek çok 
toplum vardır. Biz de millet olarak bu hu-
kuksuzluklardan, bu adaletsizliklerden, 
bu antidemokratik alışkanlıklardan çok 
çektik. Bu sebepledir ki Türkiye bu karan-
lıklardan tümüyle uzaklaşsın istiyoruz. Bu 
sebeple demokrasi ve hukuk konusunda 
herkesten azami hassasiyet göstermesini 
bekliyoruz.

Geçmişte yaşanan birtakım vahim olayları, 
insanlık onuru ve insaf ölçüleriyle bağdaş-
mayan birtakım uygulamaları bugünün 
Türkiye’sine kabul ettirmeye çalışmak 
kimsenin haddi olmamalıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti, bekası için asla zorbalığa, 
zulme ve haksızlığa ihtiyaç duymayacak 
kadar güçlü bir cumhuriyettir. Aksini dü-
şünenler tarih boyunca bu ayıplarıyla ha-
tırlanacak, bu ülkeye yaptıkları bu büyük 
haksızlık asla unutulmayacaktır. Bugün 
nefretleri körükleme yerine, kardeşliği 
sahiplenme günüdür. Bugün kanayan yara-
ları şefkat ve merhametle sarma günüdür. 
Bugün bu ülkenin insanları arasına kin ve 
nifak sokmak isteyenleri hayal kırıklığına 
uğratma günüdür. Daha mutlu ve daha 
aydınlık bir ülke için hepimiz büyük bir 
samimiyetle çaba göstereceğiz. Geleceğin 
büyük Türkiye’sini inşa edecek millet 

iradesi ve hissiyatı işte tam bu noktada te-
celli edecektir. Yüce milletimizin bu büyük 
memleket davasına can-ı gönülden sahip 
çıkacağından asla şüphe etmiyorum.

Aziz vatandaşlarım…

Bütün dünyayı sarsan ekonomik kriz 
sonrasında nispeten bir toparlanma dö-
nemine girilirken Türk ekonomisinden 
gelen ümitvar haberler bizleri memnun 
ediyor. Son yayınlanan IMF raporunda 
Türkiye ekonomisi bu yılın son çeyreğin-
de büyüyecek nadir ekonomilerden biri 
olarak tespit ediliyor. Bizim de beklentile-
rimiz bu yöndedir. 2010 yılı beklentileri 
konusunda daha da iyimser beklentiler 
içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl Türkiye’nin 
OECD ortalamasının üstünde bir büyüme 
hızı yakalayarak G-20 ülkeleri arasında 5. 
sırada olması bekleniyor. Avrupa ülkeleri 
arasında 2010 yılında Türkiye’nin 3.7’lik 
büyüme oranıyla ilk sırada olacağı tahmin 
ediliyor. Türkiye halihazırda dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi konumunda. Yıl 
sonunda bir basamak daha yukarı çıkarak 
dünyanın 16. Büyük ekonomisi konumuna 
yükselmeyi umut ediyoruz. 

Küresel kriz şartlarına bağlı olarak bütün 
dünyada artış gösteren işsizlik rakamların-
da da ülke olarak nispeten düşüş trendine 
geçeceğimizi söyleyebiliriz. Ekonomik bü-
yüme ve iş gücü piyasasına yönelik çalış-
malarımızın etkisiyle istihdamın 2010 yı-
lından itibaren tekrar artış yaşanmasını ve 
işsizlik oranında da kademeli bir düşüşün 
başlamasını bekliyoruz. İhracatta da önem-
li bir toparlanma hareketi gözlemliyoruz. 
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Bu çerçevede Orta Vadeli Program’da 
koyduğumuz 98.5 milyar dolarlık yılsonu 
ihracat hedefini aşarak 100 milyar dolar 
seviyesini yakalayacağımıza inanıyoruz.

Bütün bu göstergeler Türkiye ekonomisi-
nin krizden çıkış yolunda olduğunu göste-
ren önemli göstergeler. Dünya ekonomik 
çevrelerinde Türkiye krizin etkilerinden 
en önce sıyrılacak ülkeler arasında göste-
riliyor. Sabırla ve kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Maalesef bu çaptaki bir 
krizin etkilerini bir çırpıda üstümüzden 
atmak mümkün olmuyor, ancak doğru 
yoldayız, bütün bu gelişmeler de bu iyiye 
gidişin işaretlerini taşıyor. Ekonomimizin 
bu büyük badireyi mümkün olan en az 
hasarla atlatacağından kimsenin şüphe-
si olmasın. Burada önemli olan istikrarı 
kaybetmeden, rotadan şaşmadan bu yolda 
gayretlerimizi sürdürmemizdir. İnşallah 
2010 yılı her açıdan 2009’dan çok daha 
güzel bir yol olacaktır.

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye’nin hedeflerine ulaşma yolundaki 
kararlığından asla vazgeçmiş değiliz. Bu 
hedeflerden biri de Türkiye’nin şehirlerini 
birbirine bağlayan yolları çağdaş bir kalite 
ve seviyeye ulaştırmaktır. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi yol demek medeniyet demek-
tir, gelişme demektir, ilerleme demektir, 
biz buna inanıyoruz. Bu çerçevede 15 
Kasım’da açılışını yaptığımız Ankara-İzmir 
Devlet Yolu’nu da bu uğurda atılmış çok 
önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu yolla 
İzmir’i başkente bağlayan çağdaş bir köprü 
kurmuş oluyoruz. Yine bu yolla İzmir, An-

kara, Kütahya, Afyon, Uşak’a yeni bir can-
lılık bir dinamizm kazandırmış oluyoruz. 
569 kilometrelik bu yolla Ankara ile İzmir 
arası yedi saate inmiş oluyor. Bu sayede 
sadece yakıt tasarrufuyla ekonomimize 
yılda tam 194 milyon dolarlık bir kazanç 
sağlamış oluyoruz. 

Bu yolun bu çok geniş coğrafyaya getirece-
ği ekonomik canlılık çok daha önemlidir. 
Bu sayede İzmir Limanı’ndan iç bölge-
lere ulaşım çok daha pratik hale geliyor. 
Türkiye’yi bir uçtan bir uca çağdaş yollarla 
birbirine bağlayacağız dedik, adım adım 
bu hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. 
Yine bu sayede insanlarımızın yol güven-
liğini ve konforunu da azami seviyede art-
tırmış oluyoruz. Bu vesileyle Ankara-İzmir 
Devlet Yolu’nun ülkemize, Ege ve İç Anado-
lu bölgelerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Dış politika alanında Türkiye’nin yo-
ğun gündemini sizlerle her ay özellikle 
paylaşıyorum. Türkiye dış dünya ile 
ilişkilerindeki dinamik seyriyle önemli 
kazanımlar elde ediyor, yenidünyanın en 
önemli aktörlerinden biri olma yolunda 
hızla ilerliyor. Bu ay yine yoğun ve önemli 
bir diplomasi trafiği içinde çalışmalarımızı 
sürdürdük. 16-18 Kasım tarihleri arasında 
Roma’da düzenlenen Dünya Gıda Güven-
liği Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya bir 
seyahatimiz oldu. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü çatısı altında gerçekleşti-
rilen bu zirvede, dünyada gıda güvenliği-
nin sağlanması ve gıda krizinin aşılması 
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için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. 
Bugün dünyada 1 milyarın üzerinde insan 
açlık ve yoksullukla pençeleşiyor. Zirve 
sırasında yaptığımız konuşmada da ifade 
ettiğimiz gibi bu mesele dünyanın üstünde 
ısrar ve hassasiyetle durması gereken bir 
mesele. Dünyada zengin ve fakir ülkeler 
arasında büyük bir uçurum oluşmuş du-
rumda. Bu tablo sürdürülebilir bir tablo 
değil.

Dünyada oluşan bu dengesizliğin ve bu 
eşitsizliğin bir an önce giderilmesi, bunun 
için daha fazla çaba harcanması şart. Zen-
gin ülkelerdeki sınırsız tüketim ve israfa 
son verilmesi, dünya kaynaklarının daha 
dengeli ve barışçıl biçimde kullanılması bu 
sorunu büyük ölçüde çözecektir. Bu zirve 
sırasında müşahede ettiğimiz sevindirici 
gelişme, bu bilincin artık dünya ülkele-
rinin pek çoğu tarafından paylaşılmakta 
olduğu yönündedir. Zirvenin sonuç bildir-
gesinde de bu kararlılık altı çizilerek ifade 
edildi. Biz de Türkiye olarak bu konuyu 
önemsediğimizi ve bu alanda her türlü 
küresel ve bölgesel girişime bütün imkan-
larımızla destek olacağımızı uluslar arası 
kamuoyuna deklare ettik. 

Zirve sırasında başta İtalya Başbakanı Sa-
yın Berlusconi ve BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon olmak üzere birçok liderle çok ya-
rarlı temaslarda da bulunduk. Bu vesileyle 
çeşitli dünya meseleleri ve Türkiye’nin bu 
meselelerle ilgili görüşlerini muhatapla-
rımıza bir kere daha ifade etme şansına 
sahip olduk. Yine 7 Kasım’da bir başka 
önemli toplantıya ev sahipliği yaptık. İslam 
Konferansı Teşkilatı 25. Ekonomik ve Ti-

cari İşbirliği Daimi Komitesi’nin Bakanlar 
Toplantısı’na Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül de katılarak bir konuşma 
yaptılar. Bu toplantı için Türkiye’ye gelen 
İran Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad 
ile Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya ge-
lerek iki ülke ilişkileri ve bölgesel mese-
lelerle ilgili çeşitli konuları bir kere daha 
görüşme imkanı bulduk. Bu vesileyle geçti-
ğimiz ay yaptığımız İran ziyareti sırasında 
heyetimize göstermiş oldukları nazik ilgi 
için de kendilerine teşekkür ettik.

Bu ay içinde misafir ettiğimiz yabancı 
dostlarımız bununla da sınırlı değildi. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Sayın Miliband, 
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın 
Barrot, İsveç İltica ve Göç Bakanı Sayın 
Billström, Ürdün Başbakanı Sayın Dahabi, 
Almanya Hessen Eyaleti Başbakanı Sayın 
Koch misafirlerimiz arasındaydı. Yine 
komşumuz olan ülkelerden Suriye Halk 
Meclisi Başkanı Sayın El-Abraş ve Irak Yük-
sek İslam Konseyi Lideri Sayın El-Hekim 
ile de başta bölgesel meseleler olmak üzere 
birçok konuyu ele aldığımız yararlı görüş-
melerde bulunduk. Türkiye’nin büyük bir 
ülke olma yolundaki bu yürüyüşü aynı hız 
ve yoğunlukla bundan sonra da sürecek. 
Bu adımların Türkiye’nin geleceğe yürü-
yüşünde ne kadar büyük bir öneme sahip 
olduğunu zaman içinde hepimiz müşahe-
de edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Konuşmamın sonunda, milletçe karşıla-
maya hazırlandığımız mübarek Kurban 
Bayramınızı da en içten dileklerimle 
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kutluyor, ülkemize, milletimize ve İslam 
alemine hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Böyle bayram günlerini insanla-
rımızı birbirine yakınlaştıran, manevi de-
ğerlerimizin en üst seviyede yaşandığı çok 
müstesna zamanlar olarak idrak ediyoruz. 
Kurban bayramının bu anlamda toplumsal 
hayatımıza getirdiği çok önemli güzellikler 
vardır. Bayramlar vesilesiyle yaşadığımız 
bu güzelliklerin daim olması, birbirimize 
ve ülkemize olan sevgimizi arttırması en 
büyük dileğimdir. 

Mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargın-
lıkların ve kırgınlıkların unutulduğu böyle 
günler, milletlerin bir ve beraber olma şuu-
runu, var olma iradesini, yüksek idealleri-
ni tazeleme günleridir. Bir bayramda daha 
bu umut ve heyecanı doyasıya yaşayacak, 
ülkemizin aydınlık yarınları için azim ve 
kararlılığımız kavileşecektir. Bu duygular-
la sözlerime son veriyor, hepinize en içten 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar… değerli DEİK 
üyeleri… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle selamlıyor, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, DEİK’in Genel Kurulu’na 
başarılar diliyorum.

DEİK, 21 yıldır Türkiye’nin kalkınması-
na, ilerlemesine, ekonomisine, ticaretine, 
özellikle de dünya ile bütünleşmemize 
eşsiz katkılar sağladı ve sağlamaya da de-

vam ediyor. Konuşmamın hemen başında 
DEİK’in tüm yöneticilerine, tüm üyelerine, 
çalışanlarına özverili çalışmalarından, 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Küresel ve ulusal ölçekte çok önemli bir 
süreçten geçiyoruz… Sizlerin en yakından 
hissettiği gibi, bütün dünya İkinci Dünya 
Savaşından sonraki en büyük ekonomik 
krizi yaşıyor ve bu krizi aşmak için yoğun 

DEIK Genel Kurulu

Ankara | 27 Aralık 2009
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mesai sarf ediyor. Yine, ülkemizin önü-
nü açacak, ülkemizin daha büyük atılım 
yapmasını sağlayacak, Türkiye’yi bölgesel 
ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör 
haline getirecek bir süreç, tabii ki eko-
nomiyi de çok yakından ilgilendiren bir 
süreç, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz de 
işliyor. Öncelikle, biliyorsunuz Cuma günü 
2010 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde yasalaştı. Bütçenin 
ülkemize, milletimize, ekonominin tüm 
taraflarına hayırlı olmasını diliyorum.

2010 bütçesi, hükümetimizin önceki 7 
bütçesi gibi, sosyal yönü güçlü, Türkiye’nin 
imkanlarını, fırsatlarını, potansiyellerini 
azami derecede milletimizin istifadesine 
sunan bir bütçe oldu. En önemlisi, 2010 
bütçemiz, küresel krizden çıkış bütçesi 
olarak hazırlandı. Tabii, bütçe görüşmele-
ri sırasında, gerek komisyonlarda, gerek 
TBMM Genel Kurulu’nda küresel krizin 
tüm boyutlarıyla istismar edildiğine; kriz 
üzerinden Türkiye ekonomisine ilişkin 
karamsar ve moral bozucu bir tablo çizil-
mek istendiğine şahit olduk. Rakamlar 
çarpıtıldı, göstergeler eğildi, büküldü, kriz 
üzerinden hükümetimize ve ekonomi poli-
tikalarımıza yönelik, nezaket sınırlarını da 
aşan eleştiriler, hatta hakaretler savruldu.

Şunu gönül rahatlığıyla söylemek duru-
mundayım: Ekonominin tarafları da, aziz 
milletimiz de neyin ne olduğunu çok net 
olarak görüyor, biliyor, anlıyor… Bakınız, 
krizin ortaya çıktığı günden bugüne ka-
dar Amerika Birleşik Devletleri’nde tam 
158 banka battı. Dev bankalar, dev finans 
kuruluşları, uluslar arası öçlükte büyük 

sigorta şirketleri, markalar bu süreçte 
ayakta kalamadılar, iflas ettiler, çok ucuza 
el değiştirdiler… Türkiye’de ise özellikle 
bankacılık sektöründe biz hiçbir sıkıntı 
yaşamadık. 7 yıl boyunca finans alanında 
yaptığımız, bankacılık alanında yaptığı-
mız köklü reformlar sayesinde, denetim-
ler sayesinde küresel krize hazırlıklı ya-
kalandık ve sıkıntı yaşamadan bu süreci 
atlatıyoruz.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Ekim 
2009 itibariyle, bankacılık sektörü ser-
maye yeterlilik oranı, Rusya’da 18.5; 
Belçika’da 15.1; Kanada’da 10.3; ABD’de 
13.5; Japonya’da 13.4 ve Almanya’da 
13… Değerli arkadaşlarım bizde ise oran, 
dikkat ediniz, 20.4. Bankacılık sektörü-
müzün güçlü sermaye yapısı Türkiye eko-
nomisini dış şoklara karşı dayanıklı hale 
getirmiştir ve bizden önceki dönemde 21 
banka fona devredilirken, bu dönemde tek 
bir banka bile batmamış, kapanmamıştır. 
Türkiye’nin 2009’daki büyüme oranları, 
evet, düşük gerçekleşmiştir… Ancak tüm 
dünya ekonomilerinde, en güçlü ekono-
milerde bile daralma yaşanmış, büyüme 
oranları ciddi şekilde düşmüştür. 2007 
yılında küresel ekonomi yüzde 5.2 oranın-
da büyümüştü. 2009 yılında ise, küresel 
ekonominin yüzde 1,1 oranında daraldığı 
tahmin ediliyor. Yine, küresel ticaret hac-
minin de bu yıl yüzde 11,9 oranında kü-
çüldüğü tahmin ediliyor ki, bu da son 60 
yılın düşük oranıdır. Üçüncü çeyrekten 
itibaren büyümenin seyrinin değiştiğini 
görüyoruz ve 2010’dan itibaren Türkiye 
ekonomisinin büyüyeceğini öngörüyoruz.
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Uluslararası kuruluşlar da Türkiye eko-
nomisinin 2010’de dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomileri arasında yer alaca-
ğını teyit ediyorlar. 2010 yılında IMF ve 
OECD’nin Türkiye için büyüme tahmini 
yüzde 3.7. Diğer finans kuruluşları yüzde 
3.8 ile yüzde 5.5 oranında büyüme tah-
mininde bulunuyorlar. Bizim kendi tah-
minimiz, Orta Vadeli Program’da yer alan 
tahminimiz ise yüzde 3.5. İşsizlikte aynı 
tabloyu görüyoruz… ABD’de işsizlik oranı-
nın 2007 yılında yüzde 4.6’dan 2009 yılın-
da yüzde 9.3’e, İspanya’da aynı dönemde 
yüzde 8.3’ten 18.2’ye, İrlanda’da yüzde 
4.5’ten 12’ye, İzlanda’da yüzde 1’den 8.6’ya 
ve Macaristan’da yüzde 7.4’ten 10.7’ye yük-
selmesi bekleniyor. Güney Afrika’da ise iş-
sizlik oranının bu yıl yüzde 24 olacağı tah-
min ediliyor. Türkiye’de ise işsizlik, 2007 
yılında yüzde 10.3 seviyesinde iken en son 
2009 Ağustos ayında sadece 3.1 puanlık 
bir artışla 13.4 seviyesinde gerçekleşti.

Değerli arkadaşlarım…

Elbette rakamlar tablonun bütününü izah 
etmeye yetmiyor… Bütçe görüşmelerinde 
de gördük… Herkes, kendi baktığı zavi-
yeden rakamları yorumlayabiliyor, işine 
gelene inanıyor, işine gelmeyeni görmez-
den geliyor ya da inkar ediyor… Şunu açık 
yüreklilikle söylüyorum, samimiyetle 
söylüyorum… Küresel kriz, elbette Türkiye 
ekonomisi üzerinde etkili olmuştur, elbette 
büyümede, ihracatta, işsizlikte belli oran-
larda düşüş gerçekleşmiştir. Ancak, kriz 
başarılı bir şekilde yönetilmiş ve dünyanın 
diğer ülkelerine nispetle etki son derece 
kısıtlı ve sınırlı olmuştur. 2001 krizini bel-

ki de burada bulunan tüm arkadaşlarımız 
yaşadı… O kriz, Türkiye’nin kendi kriziydi, 
kendisinin çıkardığı, kendisinin ürettiği, 
bizzat siyasetin beceriksizliğinin yol açtığı 
bir krizdi. Çözüm ise, dikkat ediniz, yurt 
dışında arandı, uluslar arası kuruluşların 
kapısında arandı, ithal politikalarla, ithal 
çözümlerle, hatta ithal bakanlarla krize 
çare bulunmak istendi.

Bugün ise küresel bir kriz yaşıyoruz ve 
tamamen kendi özgün ve milli kaynakla-
rımızla, tedbirlerimizle, çözümlerimizle 
krizi aşıyoruz. Bakınız değerli arkadaşla-
rım… 31.12.2009’da, biz son derece önemli 
ve bir o kadar da başarılı bir operasyona 
son noktayı koyuyoruz… 1 Ocak 2005’te 
Türk Lirası’ndan 6 sıfırı attık, Yeni Türk Li-
rası adı altında yeni banknotları tedavüle 
soktuk, 1 Ocak 2009’da da yeniden Türk 
Lirası’na dönüş yaptık. Şimdi, bu büyük 
operasyon 4 gün sonra nihayete eriyor, 
YTL tedavülden kalkıyor ve Türk Lirası’na 
dönüş tamamlanmış oluyor. “Kafalar karı-
şır” dediler, “hesaplar karışır” dediler, “enf-
lasyon artar” dediler… Hiç birisine zemin 
vermedik, pürüzsüz şekilde bu operasyo-
nu tamamladık. Şu anda birçok ülkeden 
geliyorlar ve bu operasyonu inceliyor, bu 
başarı öyküsünü dinliyor ve bizim bu ope-
rasyonumuzu örnek alıyorlar.

Size daha da önemlisini söyleyeyim: Türk 
Lirası, başta Kuzey Irak olmak üzere, 
“bölgesel rezerv para” olma yolunda ka-
rarlılıkla ilerliyor, yani uluslar arası işlem-
lerde, uluslararası ticarette artık bir değer 
ifade ediyor. Bugün, yalnızca cebimizde 
taşıdığımız para değil, o para üzerinden 
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Türkiye’nin pasaportu da değer kazandı. O 
para üzerinden Türkiye’nin de itibarı ka-
zandı, Türkiye’nin de gücü, değeri kazandı. 
Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın… 
O bol sıfırlı, 2 haneli, 3 haneli yüksek enf-
lasyon dönemlerini yaşatmasın… Buradan 
geriye dönüş olmayacak, Türkiye kazanım-
larını asla feda etmeyecek, geriye dönüşü 
değil, geleceği, istikbali düşünecek, konu-
şacak. Biz buna inanıyor ve tüm politikala-
rımızı da bu anlayış üzerine bina ediyoruz.

Şimdi, çok önemli bir hususu burada siz-
lerle paylaşmak istiyorum… Değerli arka-
daşlarım, artık belli bir sınıra geldik, belli 
bir seviyeye geldik… Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılamızla, ihracatımızla, turizm gelirleri-
mizle, uluslar arası doğrudan yatırımlarla 
belli noktalara ulaştık. Şu anda artık, bakın 
altını çizerek ifade ediyorum, kalıplarımızı 
zorlar bir durumdayız… Enflasyonu, yüzde 
30 seviyesinden yüzde 5.5 seviyesine dü-
şürmek, evet, zordur… Ama, yüzde 5.5’tan 
yüzde 5’e düşürmek, o yarım puanı aşmak, 
inanın en az o kadar zordur. Faizleri yüzde 
63 seviyesinden yüzde 9’lara, yüzde 7’lere 
düşürmek zordur. Ama şimdi faizleri bir 
puan, iki puan düşürmek çok daha zordur. 
İhracatı 36 milyar dolardan alıp 132 mil-
yar dolara çıkarmak zordur, ama şimdi 200 
milyar dolara çıkarmak daha da zordur. 
Ben, bu zoru da başaracağımıza, enflasyon-
da, faizlerde, milli gelirde, ihracatta… Her 
alanda çok çok daha iyi seviyelere ulaşaca-
ğımıza bütün kalbimle inanıyorum.

Bu ülke bunu başarabilir, bu ülkenin işa-
damları, girişimcileri bunu başarabilir. 
Ama, mevcut sorunlarla bunu başarma-

mız asla ve asla kolay olmaz. Her fırsatta 
ifade ediyorum… Kürt meselesinin, alevi 
kardeşlerimizin, azınlıkların meselele-
rinin çözümü sosyal açıdan çok büyük 
önem arz ediyor, ancak en az toplumsal 
boyut kadar ekonomik boyutuyla da bu 
açılımlar büyük önem arz ediyor. Terör 
meselesi orada öylece dururken, ekono-
mide başarıları daha yüksek seviyelere 
çekmek, bunu hızlı şekilde başarmak tak-
dir edersiniz ki kolay olmayacaktır. Kay-
naklarımız terörle mücadeleye akarken, 
ülkenin doğusunda, güneydoğusunda 
insanların sıkıntısı varken, Kuzeydeki, 
güneydeki, batıdaki vatandaşım bu sıkın-
tılardan doğrudan etkilenirken, silahlar 
susmazken, gençler ölürken biz böyle bir 
manzaranın üzerine güçlü ve kalıcı bir 
ekonomik refah inşa edemeyiz.

Bunu herkesin görmesi gerekiyor… Açık 
konuşuyorum: Demokratik Açılım nok-
tasında sivil toplum örgütlerimizin, özel-
likle iş çevrelerinin daha aktif olmalarını, 
sürece daha fazla katkı sağlamalarını bek-
liyorum. Bunu burada söylemek zorun-
dayım. Kimseye, “gidin orada yatırım ya-
pın”, “gidin oradaki işsizliğe çare üretin” 
demiyorum… Biliyorum ki yatırım eko-
nominin reel şartları içinde gerçekleşir, 
biliyorum ki taşıma suyla değirmen dön-
mez… Ama, bu meselelerin çözümünün, 
bu sorunların Türkiye’nin gündeminden 
çıkmasının, size, bize, ekonomiye, 72 
milyona ne büyük bir katkısını olacağını 
eminim sizler de görüyorsunuz. Van’ın 
kaderi, Kocaeli’nin kaderinden ayrı de-
ğildir. Diyarbakır’ın kaderi, İstanbul’un 
kaderinden ayrı değildir. Doğu Anadolu 
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Bölgesi’nin kaderi, Marmara Bölgesi’nin, 
Ege’nin kaderinden ayrı değildir.

Bir kez daha söylüyorum… Türkiye bu 
meseleleri arkasında bıraktığında, huzu-
runu, istikrarını, emniyetini, kardeşliğini 
pekiştirdiğinde, bundan hepimiz kazana-
cağız. Bizim başlattığımız girişim, bizim 
partimizin değil, bizim siyasi anlayışımı-
zın değil, hükümetin, devletin girişimidir 
ve muhatabı da 72 milyon vatandaşımızın, 
milletimizin tamamıdır. Bu sürece destek 
verenlerin, bu süreci akamete uğratmak is-
teyenler kadar cesur olması, kararlı olması, 
aktif olması kaçınılmazdır. Şikayet etmek 
kolay olandır, eleştirmek kolay olandır, tri-
bünlerden izlemek kolay olandır… Biz zor 
olanı seçtik, elimizi taşın altına koyduk ve 
bu ülkeye gönül vermiş herkesten de bek-
lediğimiz budur. Defalarca tekrar ettim: 
Biz bu süreci nihayete erdireceğiz, inadı-
na demokrasi diyoruz, inadına kardeşlik 
diyoruz ve bu meydanı teröre, terörden 
beslenenlere, istismarcılara bırakmaya-
cağız. Türkiye’nin moralini bozmak için, 
Türkiye’ye karamsarlık pompalamak için 
belli çevrelerin nasıl bir gayret içinde oldu-
ğunu görüyorsunuz… Muhalefet de, medya 
da bu sürece bilerek ya da bilmeyerek katkı 
veriyor. Ülkede bir kaos varmış, ülkenin 
tüm sokakları bir çatışma alanıymış, ku-
rumlar birbirine girmiş gibi bir atmosferi, 
bir tabloyu kasıtlı olarak empoze etmenin 
gayreti içindeler.

Bizim güvenlik güçlerimiz de, yargımız da, 
ilgili tüm kurumlarımız da uyum içinde 
görevlerini yapıyorlar. Kurumları yıprat-
manın, kurumlar arasında sorun varmış 

gibi göstermenin hiç kimseye yararı olmaz, 
bu ülkeye de bu millete de yararı olmaz. 
Her türlü iddia soruşturuluyor, suç işleyen 
ayrım gözetilmeksizin yargının önüne 
çıkıyor ve hukuk sistemimiz bağımsız bir 
şekilde olayları aydınlatıyor, ak ile karayı 
ortaya çıkarıyor. Hükümet olarak, siyaset-
çiler olarak biz de sorumluluğumuz daire-
sinde, hukuk çerçevesinde üzerimize düşe-
ni yapıyor, meselelerin takipçisi oluyoruz. 
Kurumlar içinde suç işleyen, hata yapan 
varsa, bunlar asla ve asla tüm bir kuruma 
mal edilemez. Bu noktada da herkesin so-
rumlu davranması gerekiyor. İddialarla, 
dedikodularla, söylentilerle ülkenin huzu-
runu bozmaya kimsenin hakkı yok.

Aziz milletimiz de oynanan oyunu görü-
yor. Kimin nerede durduğunu ve kime, 
neye hizmet ettiğini gayet net olarak gö-
rüyor. Aynı şekilde iş çevreleri, işadamla-
rımız, sivil toplum örgütlerimiz süreçte 
daha aktif rol almalıdır. Bu süreç tarihi bir 
süreçtir, bu süreç, Türkiye’nin istikbalini, 
her birimizin istikbalini yakından ilgilen-
diren bir süreçtir. Böyle mi gidecek, yoksa 
değişecek mi? Statüko sürdürülecek mi, 
yoksa değişecek mi? Bu acılara tahammül 
mü edeceğiz, yoksa üzerine mi gideceğiz? 
Biz, hükümet olarak değişmesi noktasında 
irademizi güçlü şekilde ortaya koyduk.

Bakın, Çarşamba günü biz Suriye ile bir ka-
lemde 51 antlaşma imzaladık. Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi aracılığıyla 
iki ülkenin ilişkilerini kısa sürede çok fark-
lı bir boyuta taşıdık. İki ülke arasındaki vi-
zeleri kaldırdık. Bundan 7 yıl önce, Türki-
ye-Suriye ilişkilerinin bu noktaya geleceği 
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söylenseydi, kim inanırdı? Ürdün’le, Libya 
ile Arnavutluk, Tacikistan, Azerbaycan ile 
vizeler kalkacak denilseydi kim inanırdı? 
Türkiye değişiyor, değişmekle kalmıyor, 
bölgesel değişimin de öncüsü oluyor.

Daha fazlasını başaracağız değerli arka-
daşlarım… Türkiye çok daha fazlasını hak 
ediyor. Birlik içinde, beraberlik içinde, 
kardeşlik içinde daha güzel günleri, daha 
güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. 
Ben, DEİK’in Genel Kurulu’nu tebrik edi-
yor, başarılar diliyor, emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma da teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

382

Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Dünyada ve ülkemiz-
de önemli gelişmelerin, büyük değişimlerin 
yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Bu yılın son programında 2009 yılının 
genel bir muhasebesini yapmak, özellikle 
küresel kriz sürecinde Türkiye’nin nasıl bir 
gidişat içinde olduğuna ilişkin sizleri bilgi-
lendirmek istiyorum. 

Hükümetimizin göreve geldiği 2002 yılın-
dan bu yana Türkiye hem kronikleşmiş 
problemlerini çözmek, hem de daha mutlu 
ve müreffeh bir ülke olmak yolunda çok 
önemli kazanımlar elde etmiştir. Yedi yılı 
aşkın bu zorlu süreç, Türkiye’nin hak ettiği 
gelişme seviyelerini yakalamakta ne kadar 
kararlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen, kısa 
zaman içinde hayata geçirilen bu büyük 
değişim, milletimizin şaşmaz medeniyet 
aşkının ve iradesinin parlak bir zaferidir.

Kanaatim odur ki 2009 yılı, bu yedi yıllık 
süreç içinde daha farklı, daha özel bir an-
lam kazanmıştır. Dünyada yaşanan büyük 
ekonomik krizin dünyanın dev ekonomile-
rini derinden sarstığı 2009 yılı, Türkiye’nin 
bu kazanımlarının ne kadar sağlam bir 
zemine sahip olduğunu net olarak ortaya 

koymuştur. Yaşanan bu tarihi kriz elbette 
ülkemize de bazı sıkıntılar getirdi, hepi-
miz bu sıkıntıları hissettik, yaşadık. Bu 
olumsuzluklardan doğrudan etkilenen, 
düzenleri bozulan, hatta işini kaybeden in-
sanlarımız da oldu. Ama buna rağmen Türk 
ekonomisi, dünyanın dev ekonomilerinin 
maruz kaldığı felaket tablolarını yaşama-
dı. Bizde büyük ölçekli, zincirleme iflaslar 
yaşanmadı. Krizin açtığı gediklerin devlet 
bütçesinden yamanmasına gerek kalmadı. 
Ekonomimizin doğrultusunda herhangi bir 
sapma olmadı. 

Bu kriz esnasında, dünyaca tanınan marka-
ların iflas ettiğini, dev finans şirketlerinin 
dibe vurduğunu, bankaların battığını hep 
birlikte müşahede ettik. Hamdolsun Tür-
kiye bu dramatik durumları yaşamadı. He-
deflerimizde bazı ayarlamalar yapmamız 
gerekse de, telafisi imkansız ekonomik tah-
ribatlar ortaya çıkmadı. En önemlisi, Türki-
ye umutlarını ve özgüvenini kaybetmedi. 
Yedi yıllık süreçte, milletçe, ekonomimizi 
nasıl sağlam bir gelişme zeminine kavuş-
turduğumuz açık seçik ortaya çıktı. Türkiye 
bu zorlu imtihandan alnının akıyla çıkan az 
sayıdaki ülke arasında yerini aldı. 2009 yılı-
nın bu son günlerinde, yeni yıla daha büyük 
bir umut ve heyecanla bakıyoruz. 2010 yılı-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Aralık 2009
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nı Türkiye’nin krizin etkilerinden tamamen 
arınacağı, büyüme enerjimizin yeniden ar-
tacağı, insanlarımızın yaşadığı sıkıntıların 
adım adım ortadan kalkacağı bir yıl olarak 
görüyoruz. Uluslar arası kuruluşların tah-
minleri de bu beklentilerimizi destekler 
niteliktedir. OECD’nin tahminlerine göre, 
Türkiye 2010’da 30 ülke arasında Güney 
Kore’den sonra en fazla büyüme kaydede-
cek ikinci ülke olarak görülüyor. 2011’de 
ise 30 ülke arasında en fazla büyümeyi 
Türkiye’nin kaydedeceği tahmin ediliyor. 
Bunlar son derece sevindirici beklentilerdir. 
İnanıyorum ki Türkiye bu dinamizmiyle 
önümüzdeki yıla damgasını vuracak ve bü-
tün dünyada adından sıkça söz ettirecektir.

Değerli vatandaşlarım...

Geleceğe umutla bakmak için bizim çok 
sebebimiz var. Sadece son yedi yılda ülke-
mizin nereden nereye geldiğine bakmamız 
yeterli olacaktır. 2002-2008 yılları arasında 
ekonomimiz ortalama yüzde 5,8 gibi çok 
önemli bir büyüme oranı yakalamıştır. 
2002 yılında felaketin eşiğine kadar gelmiş 
olan Türk ekonomisi, bu dinamik büyüme 
performansıyla çok kısa bir zaman içinde 
dünyanın en büyük 17. Ekonomisi haline 
gelmiştir. Kriz şartlarına rağmen dünyada 
kredi notu 2 kademe yükselen tek ülke 
Türkiye’dir. Sadece bu bile Türkiye’nin kriz 
yönetiminde ne kadar başarılı olduğunu 
gösteriyor. Zaman içinde ekonomimizin 
önemli ölçüde toparlandığını, gösterge-
lerde pozitif seyrin hakim hale geldiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Mesela 
kriz şartlarına rağmen Türkiye borçlanma 
tablosundaki önemli iyileşme devam et-

mektedir. İddiaların aksine, 7 yıllık süreçte 
Türkiye’nin borçlarındaki artış, milli geli-
rindeki artışa kıyasla çok düşük bir seviye-
de kalmıştır.

Avrupa Birliği Maastricht Kriterlerine 
göre genel yönetim borç stokunun Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılaya oranının yüzde 60’ı 
geçmemesi gerekiyor. 2002 yılında yüzde 
74’lerde olan bu oranı biz 2008 yılı so-
nunda 39.5 seviyelerine kadar indirdik. 
2002 yılında faiz oranı yüzde 62.7 iken, bu 
yıl faiz oranları yüzde 7 gibi tarihinin en 
düşük seviyelerini görmüştür. Bütün bu 
tablo içinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; 
bugün Türkiye, borcun miktarı, oranları ve 
mahiyeti itibariyle tarihinin en iyi seviye-
sini yakalamış durumdadır. Disiplinli mali 
yönetimimiz neticesinde 2002’den bu yana 
faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 
oranı istikrarlı bir şekilde düşmeye devam 
etmiştir. 2002 yılında yüzde 14.8 olan bu 
oranın, 2009 yılında yüzde 5.9 seviyesinde 
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2010 he-
defimizse yüzde 5.5 oranını yakalamaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Enflasyondan yıllar boyunca neler çektiği-
mizi en iyi sizler biliyorsunuz. Hamdolsun 
ki o acı tecrübeler bugün can sıkıcı eski 
hatıralara dönüştü. Enflasyon canavarı diz-
ginlendi, tek haneli rakamlara kadar düştü. 
2009 Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 
5.5 oranında gerçekleşmiş bulunuyor. Bu 
oran bu dönem için hedeflediğimiz- den 
daha iyi bir orandır. Buna karşılık dünyada 
yaşanan krizin bir sonucu olarak işsizlik 
rakamlarında belli bir artış olmuştur. 2008 



Recep Tayyip ERDOĞAN

384

yılında yüzde 11 olan işsizlik oranı, 2009 
yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 13.4 seviyesin-
de gerçekleşmiştir. Ancak işsiz sayısındaki 
bu artışın son aylarda durmuş olması, hat-
ta işsizlik rakamlarında küçük de olsa bir 
azalma yaşanmaya başlanması hepimizi 
sevindiren bir gelişmedir. Dış ticarette de 
küresel krizin etkileri görülmüş, ihracatta 
azalan dış talep nedeniyle sınırlı da olsa bir 
düşüş yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde, 
dünya ekonomisindeki toparlanmaya para-
lel olarak, ihracatın kademeli olarak tekrar 
yükselişe geçmesini kuvvetle muhtemel 
görüyoruz.

Sevgili vatandaşlarım...

Geçen yedi yıl zarfında ülkemizin imkanla-
rı çerçevesinde, çalışanlarımıza mümkün 
olan en iyi şartları sunabilmek için büyük 
gayret gösterdik. Bu gayretlerimiz netice-
sinde çalışanlarımızın ücretlerinde kayda 
değer artışlar meydana gelmiştir. Bakınız 
2002 yılı Aralık ayında aile yardımı ödeneği 
dahil en düşük devlet memur maaşı 392 TL 
seviyesinde iken, 2009 yılı Aralık ayı itiba-
rıyla bu rakam 1.218 TL’ye yükselmiştir. 
Yani son 7 yılda en düşük memur maaşı 
tam yüzde 188 oranında artış göstermiştir. 
Aynı süre içinde enflasyon rakamlarındaki 
düşüş nazara alındığında bunun önemli bir 
iyileşme olduğunu kabul etmemiz gerekir. 
2009 yılı Ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz 
ayında ise yüzde 4.5 olmak üzere memur 
maaşlarında toplam yüzde 8.7 oranında 
artış sağladık.

Önümüzdeki yıl, kamu görevlilerinin maaş-
larında Ocak ayında yüzde 2.5 ve Temmuz 

ayında yüzde 2.5 olmak üzere yıllık top-
lam yüzde 5 oranında artış öngörüyoruz. 
Yapılacak artışlar sonucunda; aile yardımı 
ödeneği dahil en düşük dereceli memurun 
maaşı 2010 yılı Ocak ayında 1.250 TL’ye, 
Temmuz ayında ise 1.280 TL’ye yükselecek-
tir. 2009 yılı Temmuz ayında 1.480 TL olan 
aile yardımı dahil ortalama memur maaşı 
da yine bu artışlarla 2010 yılı Ocak ayında 
1.518 TL’ye, Temmuz ayında da 1.555 TL’ye 
yükselecektir.

Hükümet olarak çalışanlarımızın alım 
gücünün enflasyon oranının üstünde bir 
artış göstermesi için özel bir dikkat gös-
teriyoruz. Rakamlar da bu dikkatimizin 
neticesini ortaya koyuyor. Bakınız Net as-
gari ücret 2002 Aralık ayında 184 TL iken, 
2009 Ekim ayında bu rakam 546 TL’ye 
çıktı... Artış yüzde 168.5... En düşük SSK 
emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 TL 
iken, 2009 Ekim ayında 633 TL... Burada 
da artış yüzde 146.1... En düşük BAĞ-KUR 
esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 
149 TL iken, 2009 Ekim ayında bu rakam 
494 TL... Artış yüzde 232,4... En düşük 
BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık 
ayında 66 TL iken, 2009 Ekim ayında 333 
TL seviyesine kadar çıkıyor, artış yüzde 
405.4... En düşük memur emekli aylığı 
2002 yılı Aralık ayında 377 TL iken, 2009 
Ekim ayında 843 TL’ye yükseliyor, burada-
ki artış da yüzde 123.9... 65 yaş aylığı 2002 
Aralık ayında 24 TL iken, 2009 Ekim ayın-
da 95 TL’ye yükselmiş, artış yüzde 287.2... 
Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 TL 
iken, 2009 Ekim ayında 334 TL... Burada 
da yüzde 242.5’lik bir artış var.
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Bunlar yeterli mi? Tabiatıyla sizlerin gön-
lünüzden de, bizim gönlümüzden de daha 
fazlası geçiyor. Ancak Türkiye’nin geçen 
yedi yıl boyunca çok önemli bir toparlan-
ma ve kalkınma mücadelesi verdiğini hiç 
aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Eko-
nomimizi istikrar içinde, sürdürülebilir bir 
büyüme mantığı içinde daha iyi noktalara 
taşımak için gerçekçi bir çizgide hareket et-
mek zorundayız. Ekonomimiz bu istikrarlı 
çizgisiyle büyümeye devam ettikçe daha 
mutlu ve müreffeh günlere inşallah hep bir-
likte kavuşacağız.

Sevgili vatandaşlarım…

Esasen, sadece şu Türk Lirası’nın, milli pa-
ramızın kazandığı değer, güç ve itibar bile 
Türkiye ekonomisinin son 7 yılda nereden 
nereye geldiğini tek başına göstermeye 
yetiyor. Bakınız, yarın, yani 31.12.2009’da 
paradan sıfır atma operasyonuna son nok-
tayı koyuyoruz. Hatırlayacağınız gibi, 1 
Ocak 2005’te paramızdan 6 sıfırı attık ve 
Yeni Türk Lirası adı altında yeni paraları-
mızı tedavüle soktuk. Türkiye, çok hızlı bir 
süre içinde sıfırları atılmış para birimine 
uyum sağladı. 1 Ocak 2009’da, paramız-
daki YENİ ibaresini de kaldırdık, yeni 
tasarımlarıyla TÜRK LİRASI banknot ve 
madeni paralı tedavüle aldık. 2009 boyun-
ca YTL ve TL bir arada kullanıldı. Şu anda, 
YTL’den TL’ye dönüşüm yüzde 95 oranın-
da tamamlanmış durumda. 31.12.2009 
itibariyle YTL artık tamamen tedavülden 
kalkıyor ve böylece operasyon da tamam-
lanmış oluyor. “Kafalar karışır” dediler, 
“Hesaplar bozulur” dediler, “enf lasyon 
yükselir” dediler... Ama bunların hiçbiri 

olmadı ve bu büyük operasyon pürüzsüz 
bir şekilde tamamlandı.

230 milyar dolardan aldığımız milli geliri 
742 milyar dolara yükselttik, daha da fazla 
yükseltebiliriz. 2 bin 300 dolardan devral-
dığımız kişi başına milli geliri 10 bin dolara 
çıkardık, daha da fazlasını yapabiliriz. 36 
milyar dolardan devraldığımız ihracatı 3 
kat artırdık, 132 milyar dolara çıkardık, 
daha da fazlasını başarabiliriz. 300 bin 
konut yaptık, 63 yeni üniversite açtık, 133 
bin yeni derslik, 10 bin 300 kilometre bö-
lünmüş yol yaptık, çok daha fazlasını üre-
tebiliriz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin son yedi yılda geçirdiği büyük 
değişimi her alanda aynı kararlılıkla sür-
dürmekte kararlıyız. Göreve geldiğimiz 
ilk günden beri üstünde en çok durduğu-
muz konulardan biri eğitim oldu. Eğitim 
alanında atılan her ileri adım, Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine yapılmış bir yatı-
rımdır. Bu nedenle, eğitim imkanlarının 
iyileştirilmesi için kaynaklarımızı adeta 
seferber ettik. Bütçeden en büyük payı 
eğitime ayırarak Türkiye’nin yeni yetişen 
nesillerine, çocuklarımıza, gençlerimize ne 
kadar önem verdiğimizi göstermiş olduk. 
Hastaneleri tek çatı altında topladık, özel 
sağlık kuruluşlarından yararlanma imkanı 
getirerek insanlarımıza kolaylık ve rahatlık 
sağladık. İlaç temininin önündeki engelleri 
kaldırdık, herkesin ilaçlarını eczanelerden 
almasını sağladık. Genel Sağlık Sigortası 
ile, her doğan çocuğumuzu sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına aldık. 18 yaşına kadar her 
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vatandaşımız artık sağlık sigortasından 
yararlanabiliyor. 2008 yılı Ekim ayında baş-
lattığımız hava ambulans hizmeti, bugün 15 
merkezden 17 helikopter ile tüm Türkiye’ye 
hizmet veriyor. Yaptığımız araştırmalara 
göre, bugün insanlarımızın sağlık hizmet-
lerinden memnuniyet oranı yüzde 39’dan 
yüzde 66’ya ulaşmış durumda... Bunu da ye-
terli görmüyoruz, çalışmalarımızı bu azim 
ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Kriz şartlarına rağmen Türkiye’nin kalkın-
masını kesintiye uğratmadan sürdürme-
nin mücadelesini veriyoruz. Bu, topyekun 
bir değişimdir, her alanda, her sektörde 
Türkiye’ye yakışan gelişme seviyesini ya-
kalamanın mücadelesidir. Bakınız “adalet 
mülkün temelidir” anlayışıyla yedi yılda 
tam 119 adalet sarayını tamamladık, 84 
yeni adalet sarayını da yakın vadede buna 
ekleyeceğiz. Yine güvenliği de çok önemsi-
yoruz, emniyet teşkilatımızın ihtiyaçlarına 
cevap verme gayreti içindeyiz. En düşük üc-
ret alan polis memuru maaşı 2002 sonunda 
665 TL idi, bugün yüzde 189 artışla 1.924 
TL’ye ulaşmış durumdadır, bu rakamı daha 
da iyileştirmek için elimizden geleni yapı-
yoruz.

Bu dönemde toplu konut, Türkiye’nin deği-
şiminin adeta sembolü haline geldi. TOKİ 
1984’ten 2002 yılına kadar sadece 43 bin 
konut yapmıştı, 2002’den bu yana 81 il, 686 
ilçede 401 bin inşaat rakamına ulaştık. Bu 
ne demektir? Her biri 100 bin nüfuslu 15 
yeni şehir inşa edilmiş demektir. Dar gelirli 
insanlarımızı çok uygun şartlarda konut 

sahibi yapmak için sosyal konut projeleri 
geliştirdik, halkımız bu konutlara büyük 
ilgi gösterdi, gösteriyor. Ulaşım alanında da 
çok önemli bir atılım yaşandı. 2003 yılına 
kadar Türkiye’de yapılan toplam bölünmüş 
yol 6 bin kilometreyi biraz geçiyordu, vatan-
daşımızın can güvenliği önemlidir dedik, 
sadece yedi senelik bir zaman diliminde 10 
bin 300 kilometre yeni bölünmüş yol inşa 
ettik. Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren 
seferlerine başladık ve dünyada hızlı tren 
kullanan 8 ülkeden biri olduk, Eskişehir - İs-
tanbul etabını tamamlamak için de çalışma-
larımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Anka-
ra-Konya hattının altyapısını tamamlanmış 
durumda; Ankara-Sivas hattının ve “demir 
ipek yolu” diye tanımlanan Kars-Tiflis-Bakü 
hattının da yapımına başladık. Dünyanın en 
önemli taşımacılık projelerinden biri olan 
Marmaray projesinde hızla ilerliyoruz. Bu 
projeyle iki kıta denizin altından birbirine 
bağlanmış olacak.

Biliyorsunuz nüfusumuzun hala çok bü-
yük kısmı geçimini tarımdan sağlıyor. Bu 
alanda yıllardır sürüp giden sıkıntıları 
gidermek ve tarımımızı canlandırmak 
üzere reform niteliğinde 12 temel kanun 
çıkardık. 2002 yılında 1 milyar 868 milyon 
TL destekleme ödemesi yapılıyordu, 2010 
bütçesinde bu rakam 5 milyar 6 milyon 
TL seviyesine ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle, 
çiftçilerimize toplam 30 milyar 800 milyon 
TL destekleme ödemesini tamamlamış ola-
cağız. 2002 yılında 550 bin çiftçimiz 529 
milyon TL kredi kullanmıştı, bu yıl Ekim 
ayı itibariyle 1 milyon 121 Bin çiftçimiz 9 
milyar TL tarımsal kredi kullanma imkanı 
buldu. Yine Kırsal Alanda Sosyal Destek 
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projesiyle 1.600 kooperatif projesine 1 mil-
yar 260 milyon TL kredi kullandırdık. Bu 
projelerle 170 bin ailenin desteklenmesini 
sağladık. Tarım ürünleri ihracatımız ise, 
2002 yılındaki 4 milyar dolar seviyesinden 
2008 yılında yaklaşık 11 milyar 500 milyon 
dolara ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında bu ra-
kam 8 milyar 900 milyar doları buldu..

2003-2009 yılları arasında Devlet Su İşleri 
tarafından 147’si baraj ve gölet, 110 adedi 
sulama tesisi, 25’i İçme suyu tesisi, 306’sı ise 
taşkın koruma, dere ıslahı ve çevre tesisleri 
olmak üzere toplam 588 adet tesisi tamam-
layarak hizmete açtık. Geçen hafta sonu 
İstanbul’da canlı bağlantılarla 12 ilimizde 
yer alan 13 Baraj, 16 Sulama ve içme suyu 
projesi ile özel sektörün yaptırdığı 26 adet 
Hidro-elektrik santrallerinin de toplu açılış-
larını gerçekleştirdik. GAP, KOP, DAP ve di-
ğer bölgesel projeler planlandığı gibi aşama 
aşama hayata geçiriliyor. GAP Bölgesindeki 
9 ilin İçme suyu projelerinin yüzde 95’i, 
Enerji Projelerinin Yüzde 76’sı, Sulama Pro-
jelerinin Yüzde 26’sı tamamlanmış durum-
dadır. KOP Projesi kapsamında Konya’nın 
117 yıllık rüyası Mavi Tünel Projesi de 2012 
yılında tamamlanarak gerçeğe dönüştürü-
lecek, Konya Ovası suya kavuşacaktır. 

Ekonomik krizin reel sektör üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermek için de önemli 
adımlar attık. İmalatçı KOBİ’ler ile esnaf ve 
sanatkarlara yönelik 350 milyon TL’lik sıfır 
faizli can suyu kredi desteğini iki katına 
çıkardık. Vergi borçlarının 18 ay süreyle 
yüzde 3 faizle taksitlendirilmesi imkanı 
getirdik. 3 ayaklı yeni bir kredi destek pake-
tiyle de esnafımızın, sanatkarlarımızın, tüm 

KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam et-
tik. 2002’ye kadar KOSGEB’in KOBİ’lerimi-
ze verdiği destek 25 milyon dolar civarında 
iken, hükümetimiz döneminde bu rakam 
550 milyon dolara kadar yükselmiştir. Yine 
mevcut 120 Organize Sanayi Bölgesinin 
50’si hükümetimiz döneminde tamamlan-
dı, bu dönemde ayrıca 71 küçük sanayi 
sitesinin üstyapı ve altyapı inşaatlarını da 
bitirdik. 2002 yılında esnaf ve sanatkarı-
mıza 154 milyon TL kredi verilmiş iken, bu 
miktarı 2009 Eylül ayı sonu itibarıyla 3.3 
milyar TL seviyesine çıkardık.

Değerli vatandaşlarım...

2009 yılı bildiğiniz gibi dış politika açı-
sından ülkemiz için oldukça hareketli ve 
kazançlı bir yıl oldu. Gerek bölgemizde, 
gerek dünyada itibarımız ve etkinliğimiz 
her geçen gün artıyor, dünya meselelerinin 
çözümüne ilişkin yapıcı politikalarımız her 
geçen gün daha fazla takdir topluyor. AB 
ile ilişkilerimizde zaman zaman karşılaştı-
ğımız haksız tutumlara rağmen ilk günkü 
samimiyet ve kararlılığımızı daima koru-
duk. En son 12. Fasıl olarak çevre faslını da 
müzakerelere açarak AB üyeliği konusunda 
ne kadar kararlı olduğumuzu göstermiş ol-
duk. Şimdi aynı kararlılığı ve ciddiyeti üye 
ülkelerden de bekliyoruz. Türkiye’nin dış 
politikası tek boyutlu değildir, biz yoğun bir 
diplomasi trafiği ile dünyanın her köşesine 
ulaşmaya, her ülkeyle ilişkilerimizi geliştir-
meye çalışıyoruz. 

Bu çerçevede bu ay hem biz çok önemli dış 
ziyaretlerde bulunduk, hem çok değerli 
yabancı misafirlerimizi ülkemizde misafir 
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ettik. 6-10 Aralık tarihleri arasında ABD ve 
Meksika ziyaretlerini içine alan çok yararlı 
bir seyahat gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi 
ABD Başkanı Sayın Obama, ilk denizaşı-
rı ikili ziyaretini 5-7 Nisan tarihlerinde 
ülkemize gerçekleştirmiş, bu ziyaretiyle 
Türkiye’ye verdiği önemi de göstermişti. 
Bizim bu ziyaretimizle İki ülke arasında 
öteden beri güçlü olan ilişkiler, “model or-
taklık” kavramı bağlamında yeni bir açılım 
ve derinlik kazandı. Ziyaretimiz sırasında 
hem Sayın Başkan Obama ile yaptığımız 
görüşmelerde, hem de oradaki çeşitli sivil 
kuruluşların davetlisi olarak katıldığımız 
etkinliklerde Türkiye’nin dünya meselele-
riyle ilgili görüş ve hassasiyetlerini ifade 
etme imkanı bulduk. Bu ziyaretin iki ülke 
ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı 
olacağına inanıyorum.

Hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı-
nın davetlisi olarak gittiğimiz Meksika’da 
da sıcak bir şekilde karşılandık. Yaklaşık 
on yıldır Başbakan seviyesinde bir ziya-
rette bulunmadığımız bu ülkeyle iki ülke 
arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazan-
dırma imkanı bulduk. Orada da hem Cum-
hurbaşkanı, hem de Senato Başkanı ile bir 
araya geldik, ayrıca Meksika iş çevreleriyle 
de bir araya gelerek iki ülke arasındaki 
ticari ilişkileri değerlendirdik. 15 Aralık’ta 
Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü Mü-
barek ülkemize bir ziyarette bulundu. İki 
ülke arasında başta Ortadoğu barışı olmak 
üzere bölgesel meseleler hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk, iki ülke arasındaki 
ticaret hacmini geliştirmek için görüş birli-
ğine vardık.

Yine ülkemizi ziyaret eden Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Sayın 
Haris Slajdziç ile de ülkelerimiz arasındaki 
güçlü bağları daha da güçlendirecek değer-
lendirmelerde bulunduk. Bundan birkaç 
gün önce işadamlarımızın da yer aldığı ka-
labalık bir heyetle Suriye’ye gittik. İki ülke 
arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek 
bu ziyaretimiz sırasında, ilgili bakanlık ve 
birimlerimiz tarafından hazırlıkları tanım-
lanan tam 51 anlaşma ve mutabakat zaptı-
nın imzalarını attık. İki ülke arasında her 
geçen gün güçlenen bu dostane bağların 
sık sık çatışmalarla sarsılan bölgemiz için 
de bir örnek teşkil etmesini gönülden dili-
yorum. Bu arada Gazze’de yaşanan dramın 
birinci yıldönümü vesilesiyle dünya kamu-
oyunu mazlumların sesine kulak vermeye 
bir kere daha davet ediyorum. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Sözlerime son vermeden önce, yeni bir yılın 
eşiğinde, bir hususu özellikle vurgulamak 
istiyorum. Birlik içinde, beraberlik içinde, 
kardeşlik içinde geleceğe yürüyoruz, yürü-
meye de devam edeceğiz. Aynı vatan üze-
rinde, aynı bayrak altında, ortak bir kaderi 
paylaşarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. 
Bizim umudumuz var... Bizim hayallerimiz 
var... Bizim, ulaşmak noktasında kararlı 
olduğumuz çok yüksek hedeflerimiz var. 
7 yılda bunu başardık, Türkiye’ye ilkleri 
yaşattık... Göreceksiniz çok daha fazlasını 
yaşayacak, Türkiye’yi çok daha ileri sevi-
yelere hep birlikte taşıyacağız. Sözlerime 
burada son verirken, yeni yılın ülkemize, 
milletimize ve insanlığa hayırlar, bereketler 
getirmesini temenni ediyorum.










