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S. � 237 : Ulusa Sesleniş | İstanbul | 30 Ocak 2012

S. � 245 : Valiler Toplantısı | Ankara | 8 Şubat 2012

S. � 251 : Rekabet Kurumu 15’inci Kuruluş Yıldönümü | Ankara | 15 Mart 2012

S. � 258 : TUSKON 4. Genel Kurulu | İstanbul | 31 Mart 2012

S. � 264 : Yeni Teşvik Sistemi Basın Açıklaması | Ankara | 5 Nisan 2012

S. � 271 : Darüşşafaka Genel Kurulu | İstanbul | 14 Nisan 2012

S. � 275 : TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu | Ankara | 23 Nisan 2012

S. � 279 : MÜSİAD 21. Genel Kurulu | İstanbul | 28 Nisan 2012

S. � 288 : Ifimes “Son On Yılın Dünya Şahsiyeti” Ödül Töreni 
Bled, Slovenya | 7 Mayıs 2012

S. � 293 : Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 7. Toplantısı | İstanbul | 11 Mayıs 2012



S. � 297 : Türkiye Ziraat Odaları Birliği 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama 
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Emniyet teşkilatımızın değerli mensup-
ları, sevgili polis kardeşlerim, değerli 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Askerlik Kanunu’nda yapılan değişiklik 
vesilesiyle gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret-
ten dolayı sizlere, sizlerin şahsında tüm 
emniyet teşkilatımıza ben de teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Emniyet teşkilatımızın uzun yıllardır özle-
mi olan, beklentisi olan böyle bir düzenle-
meyi hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunduğu için Bakanlar Kuru-
lumuz, tüm bakan arkadaşlarım sizlerin 
bu samimi teşekkürünü ziyadesiyle hak 
ediyorlar. Ancak, teşekkürü asıl hak eden, 
hiç şüphesiz, tasarıyı görüşen, müzakere 
eden ve oylayarak kanunlaştıran Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, onun şahsında da 
aziz milletimizdir. Esasen, polisimizin as-
kerlik mükellefiyetini ortadan kaldıran bu 
düzenleme, bizim ve milletimizin de poli-
simize, emniyet teşkilatımıza bir minnet 
ifadesidir.

Ben, polisimizin nasıl fedakarca çalıştığı-
nın, nasıl bir özveriyle çalıştığının, gece-
sini gündüzüne katarak, bazen günlerce 
evinden, ailesinden uzak nasıl alın teri 
döktüğünün en yakın şahitlerinden biri-
yim. Milletimiz, canının, malının, namus 
ve şerefinin, tüm güvenlik güçlerimizle 
birlikte polisimiz tarafından da çok büyük 
bir özveriyle korunduğunu, savunulduğu-
nu biliyor ve emin olunuz bunu takdir de 
ediyor.

Emniyet teşkilatımız, polisimiz, demokra-
tikleşme adımlarına paralel olarak kendi-
sini sürekli yeniliyor, yeni şartlara hazır 
hale geliyor. Suçu önlemede, suçluların 
adalete tesliminde son derece başarılı bir 
performans sergiliyor. Böylece milletimi-
zin büyük beğenisine ve elbette güvenine 
mazhar oluyor. Son dönemde emniyet 
teşkilatımızın en güvenilir kurumlarımız 
arasında yer alması, polisimizin özverili 
çalışmasının, azminin, kararlılığının bir 
neticesidir.

Emniyet Mensuplarının 
Teşekkür Ziyareti

Ankara | 9 Şubat 2011
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Bakınız… Lise yıllarımızda, hocalarımızın 
bize sıkça tekrarladıkları bir uyarıları, bir 
tavsiyeleri vardı… “Oğlum” derdi hocala-
rımız; “sizin siciliniz bembeyaz, onun için, 
yaptığınız en küçük hata dahi, o bembeyaz 
şerit üzerinde hemen görülür ve dikkat 
çeker…” Ben, bu benzetmenin, polis teşki-
latımız için de son derece isabetli bir tespit 
olduğu inancındayım. Bu kadar büyük bir 
teşkilat içinde elbette yanlış yola tevessül 
edenler, çürük elmalar olacaktır. Bunlar 
da, bembeyaz sicil üzerinde, bembeyaz şe-
rit üzerinde hemen dikkat çekecektir. Ama 
bu olumsuzluklar, bütünü gölgeleyemeye-
cek, bütün bir teşkilatı asla lekeleyemeye-
cektir. Açık söylüyorum… Zaman zaman, 
Emniyet Teşkilatımıza yönelik haddi aşan 
eleştirilerin, hakkı gözetmeyen değerlen-
dirmelerin, hatta karalama kampanyaları-
nın, bütünü görmekten uzak bir anlayışla 
yapıldığını biz de çok iyi biliyoruz, mille-
timiz de çok iyi biliyor. Zira bu teşkilat, 
bizzat milletin içinden çıkmış, milletin 
bağrından neşet etmiş bir teşkilattır.

Burada bulunan ya da bulunmayan arka-
daşlarımızın, Anadolu’nun, Trakya’nın 
köylerinden, beldelerinden, ilçe ve illerin-
den buraya seçilerek geldiklerini; çoğun-
lukla yokluğu, yoksulluğu, imkansızlığı en 
derinden yaşayarak bugünlere ulaştıkları-
nı; milleti de, milletin dertlerini de, sorun-
larını da çok iyi idrak ettiklerini biliyoruz. 
İşte onun için, emniyet teşkilatımız, statü-
konun bekçisi değil, değişimin öncüsüdür. 
Emniyet teşkilatımız, totaliter idarenin 
değil, ileri demokrasinin savunucusudur. 
Polisimiz, canın, mülkün, adaletin, yani 
bireyin, yani milletin muhafızıdır.

Son 8 yılda, demokratikleşme alanında 
attığımız kararlı adımlara, köklü reform-
lara polisimiz çok kısa süre içinde adap-
te olmuş, uyum sağlamış ve demokrasi 
ile güvenlik arasındaki ince çizgiyi çok 
daha hassas şekilde gözetir bir seviyeye 
ulaşmıştır. 8 yıllık iktidarımız süresince 
toplam 76 bin 840 gencimizi polis teşki-
latına kazandırdık. 8 yıl önce Emniyet 
Teşkilatında yüksek okul ve üniversite 
mezunu polis oranı yüzde 21 idi. Bugün bu 
oran yüzde 85’e çıktı. TOKİ eliyle illerde, 
ilçelerde lojmanlar inşa ettik; polisimizin 
ücretlerinde önemli artışlar sağladık. Şu 
an itibariyle, 75 ilimizde MOBESE sistemi 
kurulmuş ve faaliyete geçmiş durumda. 
Diğer illerimizde de kurulum tamamlandı 
ve sistem faaliyete geçme aşamasına geldi. 
81 ilimizin yanı sıra, 33 büyük ilçede bu 
sistemi kurduk, 48 ilçe için de çalışmala-
rımız devam ediyor. MOBESE Sistemi gibi, 
Jandarmamızın işini kolaylaştıran JEMUS 
Projesi Hızlı Telsiz Sistemini de 28 ilde 
faaliyete geçirdik. İnşallah 2016 yılına ka-
dar bu telsiz sistemini de 81 vilayetimize 
kazandırmış olacağız.

Bütün bu çalışmalar neticesinde, Türkiye, 
suçun nüfusa oranı noktasında, dünyanın 
en güvenilir, en emniyetli ülkelerinden 
biri konumuna yükseldi. Avrupa Birliği 
İstatistik Kurumu verilerine göre, İsveç’te 
yüz bin kişiye düşen suç miktarı 14 bin 
442. İngiltere’de bu rakam 8 bin 123. 
Almanya’da 7 bin 630 ve Fransa’da 5 bin 
603. Bu rakam Türkiye’de ne biliyor mu-
sunuz? Yüz bin kişide 1.339. Şahsa yönelik 
suçları aydınlatma oranımız yüzde 95’lere 
ulaştı. Polisimizin gayretli çalışmaları 
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neticesinde kamuoyunu sarsan cinayetler 
çok kısa süre içinde aydınlatıldı. Birçok 
saldırı, alınan tedbirlerle gerçekleşmeden 
ortaya çıkarıldı. Ortada bu kadar başarılı 
bir teşkilat varken, bu kadar özverili çalı-
şan bir ekip varken, birkaç olumsuz tablo 
üzerinden bütün bir teşkilatın töhmet 
altında bırakılması vicdanla, insafla asla 
bağdaşmaz.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek 
durumundayım: Güvenlik birimlerimiz 
arasında bir ayrım yapılmasını, zaman 
zaman art niyetli biçimde güvenlik bi-
rimlerimizin birbirinin alternatifi gibi 
gösterilmesini ben son derece sakıncalı bu-
luyorum. Asker, bu milletin askeridir. Polis 
bu milletin polisidir. Jandarma bu milletin 
jandarmasıdır. Güvenliğimiz için özveriyle 
çalışan her kurum, bizim kurumumuzdur, 
bu milletin kurumudur ve bu milletin, bu 
ülkenin gözbebeğidir. Polis teşkilatı da, is-
tihbarat teşkilatı da, silahlı kuvvetlerimiz, 
jandarmamız da bu milletin evlatlarından 
teşekkül etmiştir. 

Bizler de, güvenlik birimlerimiz de, ge-
rektiğinde özeleştirimizi elbette yaparız. 
Ama güvenliğimiz için çalışan hiçbir 
kuruma da haksız, yıkıcı, tahkir ve tahrip 
edici eleştiri getirilmesini kabullenemeyiz, 
bunun karşısında ilk önce biz dururuz. 
Biz, polisimizin askerlik yapmasıyla ilgili 
bu yasa değişikliğini yaparken de işte bu 
hassasiyeti gözettik. Silah taşıyan, belli bir 
disiplin altında çalışan, hiyerarşi altında 
çalışan, bedenini, canını ortaya koyan, üs-
telik de bütün bir çalışma hayatı boyunca 
bu şekilde faaliyet gösteren polisimizin, 

askerlikten muaf olmasını en tabii hak 
olarak gördük. Bu süreç, istişareyle, müza-
kereyle, ilgili tüm kurumların diyaloğuyla 
olgunlaştı ve Hükümetimiz tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. 
Milletvekillerimiz de, hür iradeleriyle, po-
lisimizin bu en tabii hakkını kendilerine 
teslim etmiş oldu. 

Ben bir kez daha, bu düzenlemenin 
emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Polisimize, ailelerine, sevgili 
yavrularımıza bu düzenlemenin hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Ziyareti-
nizden, samimi hissiyatınızdan dolayı ben 
de sizlere teşekkür ediyor, ben de sizlere 
milletim, ülkem adına şükranlarımı su-
nuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağolun, Varollun, Allah’a emanet 
olun…
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Değerli basın mensupları, 27 Şubat-1 Mart 
2011 tarihlerinde Almanya ve Brüksel’e 
gerçekleştirmiş olduğum ziyaretten ülkemi-
ze dönmüş bulunuyorum. Almanya Federal 
Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in 
davetine icabetle, ülkemizin “Ortak Ülke” 
olarak katıldığı CeBIT Bilişim Fuarı’nın 
açılış töreni vesilesiyle Almanya’yı ziyaret 
ettim. 

Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon ci-
varındaki Türk göçmen, iki ülke arasındaki 
dostluk bağlarının daha da gelişmesine 
büyük katkı sağlamaktadırlar. Türkler, 
Almanya’ya ekonomik, kültürel, sosyal ve 
siyasal planda büyük katkılar sağlayarak 
Alman toplumunun asli unsurları haline 
gelmişlerdir. Örneğin, Almanya’da Türk va-
tandaşlarına ait firmaların sayısı 72.000’e 
ulaşmıştır. Sözkonusu işletmeler yaklaşık 
30 milyar  avro iş hacmine sahip olup, 
350.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Ziyaret çerçevesinde, öncelikle Düsseldorf 
şehrine giderek Almanya’da ikamet eden 

vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu vesi-
leyle, vatandaşlarımızın görüş ve önerileri-
ni dinleme ve sorunları hakkında ilk elden 
bilgi alma imkânı bulduk. Türk işgücünün 
Almanya’ya göçünün 50. yılında artık “mi-
safir işçi” kimliğini geride bırakmış olan 
vatandaşlarımıza, Almanya’nın toplumsal 
hayatına katkıda bulunmalarından duy-
duğumuz memnuniyeti dile getirdim. Va-
tandaşlarımızın yaşadıkları ülkeye uyum 
sağlamalarına, o ülkenin dilini öğrenmele-
rine ve sosyal ve ekonomik hayatına etkin 
bir şekilde katılmalarına atfettiğimiz önemi 
vurguladım. 

CeBIT 2011 Uluslararası Bilişim Fuarı açılış 
töreni öncesinde AFC eski Şansölyesi kıy-
metli dostum Sayın Schröder’le de biraraya 
geldik. Kendisiyle birçok konuda fikir tea-
tisinde bulunmaktan çok memnun oldum. 
28 Şubat günü Hannover’de Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzen-
lenen Türk-Alman Ekonomik Kongresi’nin 
açılışına hitap ettim. Bu vesileyle, iki ülke 
arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin itici 

Emniyet Mensuplarının 
Teşekkür Ziyareti

Brüksel, Belçika | 1 Mart 2011
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gücünü oluşturan Türk ve Alman işadam-
larıyla bir araya gelme imkânı da buldum. 
Aynı günün akşamı, AFC Şansölyesi Angela 
Merkel ile birlikte Hannover Uluslararası 
CeBIT Bilişim Fuarı’nın resmi açılışını ger-
çekleştirdim. 

Sayın Merkel bizleri bir akşam yemeğinde 
ağırlamıştır. Yemek sırasında da verimli 
istişarelerde bulunduk. Ağırlıklı olarak 
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz üzerinde 
durduk. Görüşmemizde, Türkiye-Almanya 
ikili ilişkilerini, Almanya’da yaşayan vatan-
daşlarımızın karşılaştığı sıkıntıları ve bu 
doğrultuda çözüm önerilerimizi değerlen-
dirdik. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini, 
Kıbrıs’taki gelişmeleri ve iki ülkeyi de ya-
kından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konuları ele aldık. Faydalı bir fikir alışverişi 
yaptık. 

CeBIT Fuarı vesilesiyle gerçekleştirdiğim 
bu ziyaretimin birçok açıdan gayet zamanlı 
ve faydalı olduğunu düşünmekteyim. Bu 
fuar vesilesiyle, geleneksel Türk-Alman 
dostluğunun ve iki ülke arasında sağlam 
temellere dayanan ekonomik ve ticari iş-
birliğinin güzel bir örneğini gördük. Bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın 
önde gelen fuarlarından biri olan CeBIT 
2011’e “ortak ülke” olarak katıldık. Bu katı-
lım ülkemizin bilişim teknolojileri alanında 
ulaştığı noktayı ve potansiyeli sergilemek 
ve bu alandaki işbirliği imkânlarının araş-
tırılması bakımından önemli bir fırsat oluş-
turmuştur.

CeBIT Fuarı’nın açılışına bizzat katılarak da 
Hükümetimizin bu konuya verdiği önemi 

ve ülkemizde yapılan ve yapılacak yatırım-
lara güçlü ve kararlı desteğimizi bir defa 
daha teyit etmiş oldum. Ziyaretim sırasın-
da ayrıca, 1 Mart sabahı Şansölye Merkel 
ile birlikte CeBIT Fuarı’nı ve fuara katılan 
Türk standlarını ziyaret ettik. Fuara katılan 
Türk firma yetkilileriyle görüşme ve fuar 
hakkındaki izlenimlerini öğrenme imkanı 
buldum. Bu vesileyle, Almanya ile dostane 
bir seyir izleyen ikili ilişkilerimizin tüm 
alanlarda geliştiğini, mevcut işbirliğimizin 
her alanda daha da güçlenmesi için ortak 
kararlılığa sahip olduğumuzu bir kere daha 
memnuniyetle müşahede ettim

Almanya ziyaretimi müteakiben, Türkiye-
AB ilişkilerinde gelinen aşamanın kap-
samlıca değerlendirilmesi ve AB’li muha-
taplarımızla bölgesel meselelere yönelik 
görüş alışverişinde bulunulması amacıyla 
Brüksel’i de ziyaret ettik. Brüksel’de ortak 
hedefimizin tam üyelik olduğunu AB’li 
muhataplarım nezdinde bir kez daha teyit 
ettim. Görüşmelerimizde AB üyeliği he-
defimiz çerçevesinde ülkemizde yapılan 
çalışmaları etraflıca dile getirdim. Katılım 
müzakerelerimiz bazı üye ülkelerden kay-
naklanan siyasi engeller nedeniyle arzu 
ettiğimiz hızda ilerleyememektedir. Brük-
sel’deki temaslarımda AB’den bu konuda 
net bir tavır sergilenmesini beklediğimizi 
kuvvetli bir şekilde vurguladım. Bunun ar-
tık vaktinin geldiğinin altını çizdim.

Hannover’de Şansölye Sayın Merkel’e, 
Brüksel’de de AB’li muhataplarıma, katılım 
müzakereleri önündeki siyasi engellerin 
kaldırılması yolundaki düşüncelerimi 
ilettim. Müzakere sürecinde önümüzün 
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açılması yolundaki beklentimizi en güçlü 
şekilde dile getirdim. Bunun AB’nin güve-
nilirliğiyle doğrudan bağlantılı bir husus 
olduğunu vurguladım. Kıbrıs konusunda 
Türk tarafının devam eden BM müzakere 
sürecinde de yine bir adım önde olduğunu 
ve yapıcı, sonuca odaklı çabalarının BM 
tarafından da takdir edildiğini ifade ettim. 
Ancak Rum tarafı gerekli iradeyi sergi-
lemediği için müzakerelerde BM Genel 
Sekreteri’nin de ikaz ettiği üzere bir tıkan-
ma noktasına yaklaşılmakta olduğu gözle-
mimizi aktardım. Rum tarafını uzlaşmaz 
tutumunda cesaretlendirecek söylem ve 
tavırlardan kaçınılması ve çözüme katkıda 
bulunacak adımlar atılması beklentimizi 
ilettim.

 AB Komisyonu Başkanı Sayın Barroso, AB 
Konseyi Başkanı Sayın Herman Van Rom-
puy ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın 
Jerzy Buzek ile görüşmeler yaptım. Bu 
görüşmelerde katılım müzakerelerimizin 
yanısıra enerji alanında ve Ortadoğu’daki 
son gelişmeleri de ele aldık. Tüm bu alanlar-
da işbirliğimizi geliştirme yönündeki ortak 
irademizi teyid ettik. AB’li muhataplarımız-
la görüşmelerde ayrıca, vatandaşlarımıza 
vize muafiyeti tanınmasıyla sonuçlanacak 
vize diyaloğu sürecinin başlatılması yönün-
deki beklentimizi de dile getirdim. Vatan-
daşlarımızın AB ülkelerine seyahatlerinde 
karşılaştığı kısıtlayıcı uygulamaların huku-
ka aykırılığının, son dönemde üye ülkeler-
deki yargı kararlarıyla da tespit edildiğini 
anlattım. AB’yle sonuçlandırılan Geri Kabul 
Anlaşması’nın, vize muafiyeti sürecine 
paralel olarak imzalanmasının ilke tutumu-
muz olduğunu kaydettim. 

Brüksel’de Belçika Başbakanı Sayın Le-
terme ile verimli bir görüşme yaptık. 
Görüşmemizde, AB üyelik sürecimiz ve 
Kıbrıs başta olmak üzere birçok bölgesel 
ve uluslararası konuda da fikir teatisinde 
bulunduk. Ayrıca ikili ilişkilerimizi tüm 
yönleriyle değerlendirme fırsatı da bulduk. 
Her iki ülkenin de meselelere büyük ölçüde 
aynı perspektiften bakmakta olduklarını da 
memnuniyetle müşahede ettik.

Türkiye-Belçika ikili ilişkileri son yıllarda 
ivme kazanmıştır. Üst düzey ziyaretlerde 
belirgin bir artış yaşanmaktadır. Bu geliş-
menin önümüzdeki dönemde de devam et-
mesi ortak arzumuzdur. Belçika’da yaşayan 
Türk kökenlilerin sayısı 200 bini geçmiş 
durumdadır. Birçoğu Belçika vatandaşı 
olan Türklerin toplumsal hayata uyum 
sağlamış olmalarını memnuniyetle karşılı-
yoruz. Brüksel ziyareti vesilesiyle, son ola-
rak, Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin 
yeni binasının açılışını da gerçekleştirdim. 
Teşekkür ederim.
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Çok değerli dostlarım, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; İmedya 
Tv’nin kuruluşunun 10’uncu yıldönümünü 
tebrik ediyor, başarılarla dolu nice yıllar 
diliyorum. Artık geleneksel hale gelen, 
Imedya Ekonominin Yıldızları Ödüllerini 
alan çok değerli dostlarımı da bu vesileyle 

kutluyorum. 2010 yılının en başarılı lideri 
olarak şahsımın seçilmiş olmasından dolayı 
büyük heyecan duyduğumu ifade ediyor, 
İMEDYA Yönetimine, seçici kurula en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yine bugün, baharın müjdecisi olan Nev-
ruz Bayramını milletçe tek yürek halinde 

İMEDYA 10. Yıl Kutlaması ve 
2010 Ekonominin Yıldızları Ödül 

Töreni

Ankara | 21 Mart 2011
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kutladık. Nevruz’un, ülkemiz, milletimiz, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olması-
nı, kardeşliği yüceltmesini, kutlandığı çok 
geniş coğrafyada Nevruz’un kardeşlik ik-
limini de bahara tahvil etmesini yürekten 
arzuladığımı ifade etmek istiyorum...

Değerli dostlarım...

Çok yoğun bir yurtdışı programının ardın-
dan bugün öğleden sonra Türkiye’ye geldik 
ve deyim yerindeyse ayağımızın tozuyla bu 
ödül törenine katılıyoruz. Yarın, partimin 
Meclis grup toplantısında temaslarımıza 
ilişkin detaylı açıklamalarım olacak... An-
cak, şu kadarını söylemeliyim ki, Rusya, 
Tataristan ve Suudi Arabistan temasları-
mız, bu ülkelerle ilişkilerimiz ve işbirliği-
miz noktasında son derece verimli geçti. 
Rusya’da, Devlet Başkanı Sayın Medvedev 
ve Başbakan Sayın Putin’le görüşmelerimiz 
oldu. İşadamlarımızı ve turizm maksadıyla 
gidecek olan vatandaşlarımızı sevindirecek 
önemli bir adımı orada attık, iki ülke ara-
sındaki vizeleri artık kaldırdık. Tataristan 
2013 yılında Dünya Üniversite Oyunlarına 
ev sahipliği yapacak; orada da Tataristan 
Cumhurbaşkanıyla görüşmelerimiz oldu 
ve bu oyunlar için yapılacak tesislerin 
müteahhitliğini Türk firmalarının üstlen-
mesi noktasında arzumuzu ilettik. Suudi 
Arabistan’ın Cidde kentinde de, 11’inci Cid-
de Ekonomik Forumu’na katıldık ve Türki-
ye ekonomisi hakkında katılımcılara ayrın-
tılı bilgi sunma imkanımız oldu. 

Tabii, Türkiye’deki değişim, Türkiye ekono-
misindeki değişim, ülke içinde tüm sıcaklı-
ğıyla hissediliyor. Esasen her seçimde mil-

letimizin hükümete yönelik teveccühünün 
artması da bunun önemli göstergelerinden 
biri. Ancak, Türkiye’ye yurtdışından baktı-
ğınızda, bu değişimi, dönüşümü, ilerlemeyi 
çok daha net bir şekilde görüyorsunuz... 
Dünyanın 17’inci büyük ekonomisi ko-
numuna yükselen, aktif dış politikasıyla 
adından sıkça sözettiren Türkiye, yurtdışın-
da gerçekten büyük bir ilgiyle, takdirle ve 
hayranlıkla izleniyor. 2009 ve 2010 yılları, 
tüm dünya ekonomileri için olduğu kadar, 
bizim için de zor geçti. Küresel finans krizi-
nin etkisi, başta büyüme, dış ticaret ve işsiz-
lik olmak üzere hemen tüm göstergelerde 
hissedildi ve hissedilmeye de devam ediyor. 
Türkiye, küresel finans krizinde de, geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkelere nazaran 
farklı bir seyir izledi ve bugün daha açık şe-
kilde görüyoruz ki, krizi en az etkiyle geride 
bıraktı. İnşallah, 10 gün sonra, 31 Mart’ta 
2010 yılı 4’üncü çeyrek büyüme oranları 
açıklanacak, aynı zamanda 2010 yılının ta-
mamına ilişkin büyüme ortaya çıkmış ola-
cak. Tahminlerimiz o yönde ki, Türkiye ilk 
üç çeyrekte olduğu gibi dördüncü çeyrekte 
de yüksek bir büyüme kaydedecek ve milli 
gelirimiz, 2008 seviyesi olan 730 milyar 
doları yeniden yakalayacak.

İşsizlikte, dünyadaki eğilimin tersine, rekor 
oranda düşüşler kaydediyoruz. Her ay 2- 
2.5 puanlık düşüşlerle işsizlik kriz öncesi 
seviyeye doğru ilerliyor. En son Aralık ayı 
rakamları açıklandı, orada da geçen yılın 
aynı ayına gore 2.1 puanlık bir düşüş kay-
dedildi ve işsizlik oranı 11.4 oranında ger-
çekleşti. Enflasyonda, ihracatta, faizlerde, 
turizm gelirlerinde Türkiye’nin yakaladığı 
olumlu ivme hız kesmeden devam ediyor. 
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Özellikle bütçe dengesi noktasında, Ocak ve 
Şubat aylarında üst üste fazla verilmesi, 28 
yıl sonra bunun yeniden gerçekleşmesi son 
derece manidardır. Zira, Türkiye bir genel 
seçime giriyor... 3 aydan daha kısa bir süre 
sonra Türkiye sandığa gidiyor. Bir seçim 
sürecinde, seçime bu kadar az bir zaman 
kalmışken, bütçenin fazla vermesi, oluşan 
güven ve istikrar ortamının ne kadar güç-
lendiğinin de ispatı olmuştur.

Bugün yatırımcı, girişimci, üretici, esnaf, sa-
nayici artık Hükümet’e, Hükümetin ekono-
mi politikalarına inanıyor, güveniyor, seçim 
sonrası oluşacak manzarayı net olarak gö-
rüyor ve hiç bir şüpheye kapılmadan yolu-
na devam ediyor. 2002 öncesinde, bırakınız 
yarını, bırakınız akşamı, bir saat sonrasını 
dahi göremeyen bir ortam varken, bugün 
ekonominin tüm aktörleri geleceği tahmin 
ediyorlar, projeksiyonlarını ona göre yapı-
yor ve başarı sağlıyorlar.

Biliyorsunuz şu anda biz, Hükümet olarak, 
2023’e ilişkin hedefler belirledik. Seçim 
beyannamemizde bu hedefleri daha ayrın-
tılı şekilde milletimizle paylaşacağız. Bu 
hedeflerin tamamı ulaşılabilir hedefler... 
Eğer Türkiye, 8 yılda 3 katın üzerinde bir 
artışla büyüyerek, milli gelirini 230 milyar 
dolardan 730 milyar dolara çıkardıysa, önü-
müzdeki 12 yılda da 3 kat büyüyerek inanı-
yorum ki çok rahat şekilde milli gelirini 2 
trilyona çıkarabilir. Türkiye’nin 6 bin 100 
kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 
8 yılda nasıl 13 bin 600 kilometre yeni yol 
eklediysek, inanın, en kısa zamanda bunu 
15 bine çıkarıp, yeni bir 15 bin daha inşa 
edebiliriz.

Hızlı trende, havayolunda, karayolunda, 
limanlarda, enerjide, işsizlikte belirledi-
ğimiz yüksek hedeflere inançla, azimle, 
kararlılıkla ulaşabiliriz. Artık populizm 
dönemi tamamen geride kalmalıdır değerli 
arkadaşlarım... Türkiye bugün, Anayasa’da 
belirtilen süre içinde seçimleri gerçekleştir-
me alışkanlığına artık ulaşmıştır. Türkiye, 
seçime rağmen bütçe dengesini bozmama 
alışkanlığını edinmiştir. Aynı şekilde Türki-
ye, populizmin artık değer ifade etmediği, 
hatta tepkiyle karşılandığı bir siyasi alış-
kanlığı, siyasi bilinç durumunu da edin-
miştir. Bu yeni süreçte, artık havada uçuşan 
vaadler, hesabı yapılmadan ortaya dökülen 
boş hayaller değil, planlar, projeksiyonlar, 
ayakları yere basan hedefler değer ifade 
ediyor. Çünkü yere artık sağlam basmak 
durumundayız. Kazandıklarımızın heba 
edilmesine, fedakarlıklarla elde ettikleri-
mizin çar çur edilmesine artık millet izin 
vermeyecek, buna fırsat tanımayacaktır. 

Bu şekilde ilerleyerek, inşallah en geç 2023 
yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında 
yerimizi alacağız. Artık büyük düşünüyor, 
büyük hedefler belirliyor ve o hedeflere 
ulaşmak için büyük adımlar atıyoruz. 
Türkiye’ye yakışan da zaten budur. Ben bir 
kez daha, şahsıma en başarılı lider ödülünü 
tevdi ettikleri için İMEDYA yönetimine ve 
seçici kurula şükranlarımı sunuyorum. 
Benimle birlikte ödül alan çok değerli isim-
leri tebrik ediyorum. İMEDYA’nın 10’uncu 
kuruluş yıldönümünü de kutluyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları... Adalet ve 
Kalkınma Partisi olarak 12 Haziran Mil-
letvekilliği seçimi aday listelerini saat 17 
itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na teslim 
etmiş bulunuyoruz. Tüm aday listelerinin, 

partilerimiz, adaylarımız ve demokrasimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz gibi aday listelerinin hazırlanma-
sına yönelik partilerimizin ilgili kurulları 

AK Parti Milletvekili Listesi 
Basın Açıklaması

Ankara | 11 Nisan 2011
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çok hassas bir çalışma yürüttüler. Burada 
şunu vurgulamak durumundayım: Liste-
miz, asla ve asla bir tek kişinin iradesiyle 
şekillenmiş bir liste değildir. Hafta içinde 
bunu çağrıştıracak şekilde çıkan haberler 
gerçeği yansıtmaktan uzaktır ve AK Parti 
listesinin hazırlanış sürecine ve bu süreçte 
görev alan arkadaşlarımıza yapılmış açık 
bir haksızlıktır. AK Parti, siyasi tarihimiz-
de görülmemiş ölçüde, bugün de hiçbir 
parti de olmayan ölçekte, demokratik me-
kanizmaları, istişare mekanizmasını işlet-
miş; bilimsel yöntemlerden azami ölçüde 
istifade etmiştir.

Tüm illerimizde temayül yoklamaları ya-
pılarak, teşkilatımızın kanaatleri, delegele-
rin iradeleri temayül sandıklarında tecelli 
etmiştir. Alt komisyonlar, tüm aday aday-
larıyla bire bir mülakatlar gerçekleştirmiş-
tir. Ardından liste, oluşturduğumuz ara 
komisyona gelmiş, bu ara komisyon ikinci 
bir değerlendirme yapmıştır. Bu arada, 
öne çıkan aday adaylarıyla ilgili bazı şehir-
lerde kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. 
Şehirlerimizde, vatandaşlarımızın, sivil 
toplum örgütlerinin, ekonomik ve sosyal 
kesimlerin görüşleri dikkatle değerlendi-
rilmiştir. Bu sürecin tamamlanmasının ar-
dından, benim başkanlığımda, 10 üyenin 
katılımıyla bir Üst Kurul oluşturduk. 8 gün 
süren çok hassas bir çalışma yürüttük ve 
neticede 12 Haziran seçimlerine katılacak 
adaylarımızı belirlemiş olduk. Oluşan lis-
te, yine altını çiziyorum, son derece hassas 
bir biçimde, ilgili tüm kesimlerin görüşleri 
alınarak, hakkaniyet, liyakat ve ehliyet 
ölçüsü gözetilerek hazırlanmış bir listedir.

Biz, bu listeyle, sadece partimizi Meclis’te 
temsil edecek milletvekillerini belirle-
miş olmakla kalmıyoruz; aynı zamanda 
Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, 
Türkiye’ye yeni hizmetler, yeni eserler ka-
zandıracak bir kadroyu da oluşturuyoruz. 
Biz, AK Parti olarak, 12 Haziran seçimle-
rinin ülkemiz açısından tarihi önemde 
olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.12 
Haziran seçimleri, sadece partimiz ve Türk 
demokrasisi açısından değil, ülkemizin 
geleceği açısından kritik önem arz ediyor. 
Son dönemde de sık sık ifade ettiğim gibi; 
3 Kasım- 22 Temmuz arası AK Parti için 
çıraklık dönemiydi. 22 Temmuz -12 Ha-
ziran arasını biz kalfalık dönemi olarak 
görüyoruz. 12 Haziran’dan itibaren ise 
ustalık dönemini inşallah başlatıyoruz. 
Şu ana kadar çok önemli reformlara imza 
attık, büyük dönüşümler gerçekleştirdik. 
8 yılda Türkiye’ye, 79 yılda birçok alanda 
yapılanların kat kat fazlasını kazandırdık. 
Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağ-
lığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, 
iç politikadan demokratikleşmeye kadar 
hemen her alanda Türkiye’ye ilkleri yaşat-
tık, rekorlara imza attık.

12 Haziran’dan itibaren, bir yandan baş-
lattığımız reform ve yatırımları tamam-
larken, diğer yandan da yeni reform ve 
yatırımlarla, 2023 hedeflerine ulaşmanın 
mücadelesini başlatacağız. Demokrasinin 
her alanda kök salması için, Türkiye’nin 
dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına gi-
rebilmesi için, 12 Haziran’da daha güçlü, 
daha azimli şekilde yeni bir sürecin kapıla-
rını aralıyoruz.
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Değerli arkadaşlar... 

AK Parti iktidarı olarak hedefimiz, sadece 
seçimden birinci parti olarak çıkmak veya 
iktidarımızı devam ettirebilmek değil, 
daha büyük ve daha donanımlı bir Meclis 
grubuna sahip olabilmektir. Başlattığımız 
değişim dönüşüm sürecini ileri noktalara 
götürecek bir kadroyu Meclis’e taşıma, 
böyle bir takımla sahaya çıkma anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Son dönemde tesis ettiği-
miz güven ve istikrarın en ufak bir zafiyete 
düşmeden devam edebilmesi, birçok açı-
dan büyük önem taşıyor.

Ekonomik büyümenin sürmesi, demok-
ratikleşmenin kök salması, devlet-toplum 
kaynaşmasının perçinlenmesi, başlattığı-
mız yatırım hamlesinin ve dev projelerin 
hayata geçmesi, güven ve istikrarın devam 
etmesini gerektiriyor. Milletvekili listemi-
zi, sadece seçimlerde en yüksek başarıya 
ulaşmamız açısından değil, seçim sonra-
sında yeni Türkiye’nin inşa edilebilmesi 
açısından da kılı kırk yaran bir hassasiyetle 
hazırladık.

Bildiğiniz gibi AK Parti, toplumun her kesi-
mini kucaklayan, her türlü farklılığa gönlü-
nü ve kapısını açan, her kesimin meselesini 
kendi meselesi olarak kabul eden bir siyaset 
anlayışına sahiptir. Birlik siyaseti olarak 
adlandırdığımız bu siyaset tarzı, hiçbir 
kesimi dışarıda bırakmayan, hiçbir kesimi 
ötekileştirmeyen bir anlayışa dayanmakta-
dır. Milletvekili adaylarımızı belirlerken bu 
hassasiyeti ön planda tuttuk. Nasıl bölgesel, 
dinsel, etnik milliyetçiliği kırmızı çizgimiz 
olarak belirdik ve 780 bin kilometrekare 

vatan toprağında 74 milyon vatandaşımızı 
aynı samimiyetle kucaklayan bir siyaset 
ortaya koyduysak, milletvekili adaylarımızı 
belirlerken de ülkemizdeki tüm kesimleri 
kucaklamanın gayreti içinde olduk. Etnik 
köken, mezhep, din, bölge ayrımı yapma-
dık, ayrımcı bir tutum içinde olmadık.

Hanım kardeşlerimizin siyasetteki katılı-
mını artırmaya ilk günden itibaren büyük 
önem verdik. Nitekim 2002 yılına kadar 
yüzde 4 seviyelerinde seyreden kadın mil-
letvekili oranı, bu dönemde yüzde 9’lara 
kadar yükseldi. Yeni dönemde de Meclis’te-
ki kadın milletvekili sayısını artırmaya özel 
önem verdik, kadınlarımıza pozitif ayrım-
cılık yaptık. Listemizde 78 kadın aday bu-
lunuyor. Bu, yüzde 14.18’e tekabül ediyor. 
Gençlerimizin siyasete katılımı için bugüne 
kadar gösterdiğimiz duyarlılığı milletvekili 
listemizin oluşumunda da gösterdik. 25- 30 
yaş arasında 24 genç arkadaşımıza listede 
yer verdik. 30- 35 yaş arasında 51, 35- 45 
yaş arasında 200 adayımız bulunuyor. En-
gelli adaylarımızın sayısı 11. Adaylarımızın 
514’ü üniversite mezunu, 6 tanesi önlisans, 
30 tanesi orta öğretim mezunudur.

Değerli basın mensupları…

AK Parti siyasette değişimin öncüsü olan 
bir harekettir. Bu yüzden listelerimizin 
oluşumuna da değişim ruhunu yansıtmaya 
çalıştık. Mevcut 167 milletvekilimiz listede 
bulunmuyorlar. AK Parti’de milletvekili lis-
tesinde yer bulamamak siyaseten silinmek, 
tasfiye edilmek anlamına asla gelmez. AK 
Parti büyük bir harekettir, birbirine inanan 
ve birbirini gönülden seven bir büyük ai-
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ledir. Siyaset yapmanın sadece milletvekili 
olmaktan geçmediğine inanan arkadaşla-
rımız, bu büyük hareketin farklı noktala-
rında görev almaya devam edeceklerdir. 
Bildiğiniz gibi tüzüğümüz gereği üç dönem 
milletvekilliği yapanların bir dönem ara 
vermesi gerekiyor. Önümüzdeki dönem 
birçok arkadaşımız, bu tüzük engeline takı-
lacaklar.

Bugünkü listeyi oluştururken sadece bu 
seçimleri değil sonraki seçimleri de düşü-
nerek daha uzun vadeli bir planlama içinde 
olduk. Listede yer almayan milletvekili 
arkadaşlarımızın bu hassasiyeti anlayışla 
karşılayacaklarına ve yanlış bir hisse kapıl-
mayacaklarına inanıyorum. AK Parti kad-
roları bugüne kadar senlik-benlik davasına 
düşmeden, hırs ve ihtirasa kapılmadan, me-
seleyi kişiselleştirmeden kardeşlik hukuku 
çerçevesinde hareket etmişlerdir. İnanıyo-
rum ki, bundan sonra da aynı samimiyetle, 
aynı fedakârlıkla ve aynı dava bilinciyle 
hareket etmeyi sürdüreceklerdir.

23’üncü Yasama döneminde Meclis grubu-
muzun büyük bir fedakârlıkla, samimiyet-
le, sadakatle görevini en iyi şekilde yerine 
getirdiğine inanıyorum. Önemli engelleri 
birlikte aştık, tarihi adımları birlikte attık. 
Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, 
önemli hizmetler gerçekleştirdiğimiz mil-
letvekili arkadaşlarımızla, bundan sonra 
da birlikte yol yürüme kararlılığı içindeyiz. 
Siyasetin uzun soluklu olduğunun bir gös-
tergesi de önceki dönemlerde listede yer 
bulamadığı halde siyasi çalışmalarını aynı 
samimiyetle sürdüren arkadaşlarımızın bu 
dönemde listeye girmiş olmalarıdır. 22’inci 

dönemde milletvekili olduğu halde 23’üncü 
dönemde listelerde yer bulamayan veya lis-
tede olup da seçilemeyen 12 arkadaşımız 
bu dönemde listelerde yer almaktadırlar.

Önemli bir husus da şudur: Yaklaşık 6 bin 
kişi aday adayı olarak partimize başvurdu. 
Partimize yönelik büyük bir teveccüh ol-
masından doğrusu büyük memnuniyet du-
yuyoruz. Farklı özelliklere, farklı uzmanlık 
alanlarına sahip, hepsi birbirinden kıymetli 
aday adayları arasında tercih yapmakta 
zorlandığımızı da ifade etmek istiyorum. 
Neticede 550 aday belirlemek gerekiyordu. 
Gönlümüzden geçen birçok isme listelerde 
yer verememenin içimizde bir burukluk 
oluşturduğunu ifade etmek zorundayım. 
Ancak şurası da bilinmeli ki, siyaset sabır 
isteyen uzun soluklu bir iştir. Aday adayı 
olan arkadaşlarımızın partimizin farklı 
kademelerinde görev yapmalarından, bu 
kutlu yolculukta bizimle kader birliği yap-
malarından büyük memnuniyet duyacağı-
mı özellikle vurgulamak istiyorum.

Gerek yeniden aday olamayan milletvekil-
lerimize, gerek aday adayı iken aday olama-
yan arkadaşlarımıza tekraren şu hususları 
hatırlatmak istiyorum: AK Parti, siyasete 
yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirdiği 
kadar, yeni bir anlayışı da hâkim kılmıştır. 
İkbal, makam, koltuk hırsı, AK Parti’nin 
siyaset anlayışıyla asla örtüşmez. Bizim için 
esas olan, millete hizmet etmek, ülke için 
hizmet üretmektir. Bunun zemini sadece 
parlamento değildir. Bunun zemini sadece 
makamlar, rütbeler değildir. Millete hizmet, 
bir sevda işidir, dava işidir, bir fedakarlıktır. 
Son grup toplantımızda da ifade ettiğim 
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gibi, millete hizmet, hiçbir karşılık bekle-
meden, hiçbir karşılık ummadan yapılması 
gereken bir kutsal görevdir. AK Parti, tüm 
teşkilatımız, tüm kadrolarımız, 8 yıl bo-
yunca bu hissiyatla hareket etmiştir. AK 
Parti’nin her seçimde milletten daha fazla 
teveccüh görmesi de, işte bu hissiyatın bir 
neticesidir.

Bundan sonra da bu hissiyatı muhafaza 
etmeye, bu anlayışla yolumuzda yürümeye 
devam edeceğiz. Tüm milletvekili arka-
daşlarımızın, adaylarımızın, aday adayla-
rımızın da bu hissiyat içinde olacaklarına 
gönülden inanıyorum. Ben bir kez daha, ha-
zırladığımız listenin, ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyor, 
katıldığınız için de sizlere ayrıca teşekkür 
ediyorum. 
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Değerli basın mensupları, çok değerli arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, bu basın toplantısıyla, AK Parti’nin 
12 Haziran 2011 Seçim Beyannamesini, 
medyamız aracılığıyla Türkiye ve dünya 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. AK Parti Seçim 
Beyannamesi’nin, ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz; bütün bunlarla birlikte 
merkezinde bulunduğumuz bölgemiz ve 
coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Beyannamenin hazırlanmasın-
da, geniş bir çalışma ekibi görev aldı. Her 
biri alanlarında, sektörlerinde uzman bu 
geniş ekibe, partimizin üst yönetimine, 
bakan arkadaşlarıma ve milletvekilleri-
mize katkılarından dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum.

12 Haziran 2011 seçimlerine, son derece 
kapsamlı, ayrıntılı, ciddi bir çalışmanın 
ürünü olan bir Seçim Beyannamesi ile 
giriyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek du-

rumundayım. Bu beyanname, bir gelene-
ğin, bir alışkanlığın, bir rutinin icrasından 
ibaret değildir. Bu beyanname, “dostlar 
alışverişte görsün” niyetiyle, ya da, vitrin 
düzenlemek, laf kalabalığı yapmak, orta 
sahada top çevirmek gayesiyle hazırlan-
mış bir beyanname de değildir.

AK Parti’nin Seçim Beyannamesi, önceki 
tüm beyannamelerimiz gibi, son derece 
detaylı bir şekilde hazırlanmıştır; hedef-
ler net olarak konulmuş, bu hedeflere ne 
şekilde ve hangi takvimle ulaşılacağı net 
olarak ifade edilmiştir. Beyannamenin 
hazırlanmasında, Popülizm’den büyük 
bir hassasiyetle sakınılmıştır. AK Parti’nin 
Seçim Beyannamesi içinde, Kafdağı’nı asla 
göremeyeceksiniz. Bu beyannamede, ulaşı-
lamaz hedeflere, ulaşılamaz hayallere, ma-
salımsı vaatlere asla rastlamayacaksınız. 
AK Parti’nin Seçim Beyannamesi, hayal 
tacirliği yapmak, umut simsarlığı yapmak 
için değil, Türkiye’ye son derece güçlü, ma-

AK Parti 12 Haziran 2011 Seçim 
Beyannamesi Basın Toplantısı

Ankara | 16 Nisan 2011
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kul, mantıklı bir yol haritası çıkarmak için 
hazırlanmıştır. 

8.5 yıldır olduğu gibi, bugün de, bu beyan-
nameyle, milletimizle samimi bir iletişim 
dili kuruyoruz. Milletimize, Türkiye’nin 
gerçek fotoğrafını sunuyor, verdiği sözleri 
yerine getirmiş olmanın güveniyle, sadece 
ve sadece yapabileceklerimizi vaat ediyo-
ruz. AK Parti, kurulduğu günden itibaren, 
siyasette samimiyetin, dürüstlüğün, şef-
faflığın dilini önemsemiş; milletle muhab-
beti, milletle karşılıklı güven duygusunu 
siyasetinin merkezine yerleştirmiştir. 

Burada, aziz milletimize özellikle bir husu-
su hatırlatmak istiyorum. Türkiye, yakın 
tarihinde, siyaseti popülizmden ibaret 
gören, siyasetin dilini, adeta yalanla özdeş-
leştiren, gerçekleşmesi mümkün olmayan 
vaatlerle özdeşleştiren siyasi anlayışları 
çok gördü ve yaşadı. “O ne veriyorsa, ben 
5 fazlasını veriyorum” diye ortaya çıkan 
bu siyasi anlayış, ne yazık ki ülkemize de, 
milletimize de çok ağır bedeller ödetti. 
Seçim öncesinde, sırf oy alabilmek, sırf 
iktidara gelebilmek için, kontrolsüz şekil-
de, sınırsız ve ölçüsüz şekilde vaatlerde 
bulunan siyasetçiler, iktidar olduklarında, 
verdikleri tüm vaatleri unuttular ve mille-
te hayal kırıklığı yaşattılar. Aynı iktidarlar, 
seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, yine 
oy kaygısıyla, muslukları sonuna kadar 
açtılar, devletin hazinesini adeta yağma-
ladılar, Merkez Bankası Banknot Matba-
asını 24 saat çalıştırarak para bastılar ve 
ekonominin tüm dengelerini alt üst ettiler. 
Türkiye’nin, AK Parti iktidarı öncesinde 
tekrar tekrar yaşadığı ekonomik krizler, 

kötü yönetimin, beceriksizliğin yanında, 
popülist politikaların da bir neticesidir.

Tekrar ediyorum: Türkiye, popülist siya-
set anlayışı, plansız, programsız, hesapsız 
ve kitapsız vaatler, gündelik politikalar, 
gelecek vizyonundan ve kaygısından uzak 
uygulamalar nedeniyle çok ağır fatura-
lar ödemiştir. Seçim öncesinde, kısa bir 
dönem rahatlama yaşanırken, seçimin 
hemen ardından kemerler sıkılmış, ancak 
ekonominin iki yakası bir araya geleme-
miş, sarsılan dengeler tamir edilememiş-
tir. Tam anlamıyla, kaşıkla verilen, enflas-
yon, yüksek faiz, vergi, bütçe açığı yoluyla, 
vatandaştan adeta kepçeyle, hatta kürekle 
geri alınmıştır.

Değerli arkadaşlar… 

AK Parti olarak, Türkiye’nin sorunlarını, 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi, he-
deflerimizi, vizyonumuzu ve projelerimizi 
biz her zaman milletimizle açık ve şeffaf 
şekilde paylaştık. Hatırlarsanız; 3 Kasım 
seçimleri öncesinde, milletimize biz son 
derece samimi şekilde, “3 yıl bizden bir şey 
beklemeyin” dedik... Dikkat ediniz, uçuk 
vaatlerle, olmayacak, gerçekleşmeyecek 
hedeflerle, hayallerle değil, “3 yıl bizden 
bir şey beklemeyin” diyerek iktidara gel-
dik. AK Parti’yi 3 Kasım’da iktidara taşı-
yan, sonrasındaki her seçimde de oylarını 
kat kat artıran, millet nezdinde itibarını 
sürekli yükselten anlayış, işte bu samimi, 
bu içten siyaset anlayışıdır.

Biz, yapmayacağımızı, yapamayacağımızı 
vaat etmedik, bugün de vaat etmiyoruz. 
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Biz, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine, ta-
şıyamayacağı yükler yüklemedik, bugün 
de yüklemiyoruz. Biz hiç bir zaman hayal 
ticareti, umut simsarlığı yapmadık, popü-
lizme tenezzül etmedik, bugün de, 12 Ha-
ziran seçimleri öncesinde de asla tevessül 
etmiyoruz. Türkiye siyasetini, siyasetin 
güvenilirlik katsayısını içten içe kemiren 
popülizm anlayışı, milletimizden asla iti-
bar görmeyecektir. İktidara gelebilmek, üç 
beş fazla oy alabilmek için, ilkeli siyaseti, 
dürüst siyaseti terk edenlere eminim ki 
milletim bu seçimlerde de teveccüh ve te-
nezzül etmeyecektir. İktidara gelebilmek 
için her yolu mubah görenlere, yalanı, 
iftirayı, istismarı meşru görenlere, bunun 
yanında, milletten değil, çetelerden, maf-
yadan, karanlık odaklardan güç devşirme-
ye çalışanlara milletim bu seçimlerde de 
eminim ki yüz vermeyecektir.

Bugün, seçim sandığı görününce, ölçüsüz 
ve sınırsız şekilde, aklına her geleni vaat 
edenlerin, geçmişte bu ülkeye ne kadar 
ağır bedeller ödettiğini benim milletim 
unutmamıştır. İktidara ortak oldukların-
da, ekonominin tüm dengelerini bozan-
ları, benzin, mazot, margarin, kıyma, tüp 
gaz kuyruklarında umutları heba edenleri 
milletim unutmamıştır. Türkiye büyüdü-
ğünde, zenginleştiğinde, popülist vaatlerle 
ya da müdahalelerle iktidara gelenlerin, 
Hazine’yi nasıl boşalttıklarını, Türkiye’yi 
nasıl 5 Sent’e muhtaç hale getirdiklerini 
milletim unutmamıştır. Biz, 12 Haziran se-
çimlerine girerken, AK Parti olarak, temel 
siyasi ilkelerimizi, en başındaki gibi büyük 
bir hassasiyetle muhafaza ediyoruz.12 
Haziran seçimlerinde, biz, nezaketi elden 

bırakmayacağız. Nezaket, zarafet, karşı-
lıklı saygı üzerine bir propaganda süreci 
yürüteceğiz. Biz, yalanlar, iftiralar, itham-
lar, karalamalar üzerine bir kampanya 
değil, planlar, projeler, hedefler üzerine bir 
kampanya yürüteceğiz. İşte bugün açık-
ladığımız bu beyanname, net bir Türkiye 
fotoğrafıyla birlikte Türkiye’ye bir gelecek 
vizyonu da çizen bir beyannamedir.

Değerli basın mensupları, çok değerli arka-
daşlarım, aziz milletim…

AK Parti’nin, 12 Haziran 2011 seçimleri 
için hazırladığı kapsamlı Seçim Beyan-
namesi şu başlığı taşıyor: Türkiye Hazır, 
Hedef 2023... Bu beyanname, seçime kadar 
olan süreci, seçim sonrasındaki 4 yıllık sü-
reci değil, Türkiye’nin 12 yılını şimdiden 
planlayan bir beyannamedir. AK Parti’nin 
Seçim Beyannamesi, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü 
bugünden şekillendiren, Türkiye’yi bu-
günden 100’üncü yıla hazırlayan bir yol 
haritasıdır. Bundan 8 yıl önce, Türkiye, 
bırakınız 12 yıl sonrasını önündeki 12 
saati dahi göremiyordu. Ekonomide, iç 
politikada, dış politikada, birkaç saat son-
rasında Türkiye’de nelerin olacağı, nelerin 
yaşanacağı kestirilemiyordu. Değil 12 
günlük politikalar, 12 saatlik politika dahi 
üretilemiyor, 12 saat sonra ekonominin 
göstergelerinin nerelere fırlayacağı, nere-
lere düşeceği kestirilemiyordu.

İşte o günlerden, AK Parti iktidarıyla Tür-
kiye bugünlere ulaştı. Önündeki 12 saati 
göremeyen Türkiye, bugün artık önündeki 
12 yılı planlıyor. Seçim Beyannamemiz, 
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12 yıl boyunca elimizden düşmeyecek bir 
yol haritası olarak, kapsamlı ve hacimli bir 
içerik ihtiva ediyor. Burada, hacminden 
dolayı, Seçim Beyannamemizin tamamını 
sizlere aktarmam mümkün değil. Ben, ana 
başlıklar ve bazı önemli projeler çerçeve-
sinde sizlere Beyannamemizin özünü ve 
özetini sunmak istiyorum.2023’ü hedef-
lediğimiz, 2023’e kadar Türkiye’nin her 
meselesini ele aldığımız beyannamemiz, 
5 ana başlıktan oluşuyor. Bu ana başlıklar 
şunlar: İleri demokrasi, büyük ekonomi, 
güçlü toplum, yaşanabilir çevre ve marka 
şehirler, lider ülke...

Değerli arkadaşlarım... 

Partimizi kurduğumuz andan itibaren, 
Türkiye’nin kalkınmasının, her alanda 
ilerlemesinin, kronik sorunlarını çözme-
sinin, ancak ve ancak, özgürlüklerin ge-
nişletilmesi, demokrasinin en modern ve 
en ileri standartlara ulaşmasıyla mümkün 
olacağını vurguladık.8.5 yıl boyunca elde 
ettiğimiz ekonomik başarılar, demokra-
tikleşmede, temel hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesinde sağladığımız başarılarla 
paralel olarak ilerlemiştir. Yolsuzluk ve 
yoksulluğa karşı mücadelemizle birlikte, 
yasaklara karşı yürüttüğümüz mücadele, 
Türkiye ekonomisinin sağlam bir zeminde 
büyümesini sağlamış, aktif ve itibarlı bir 
dış politikanın imarını beraberinde getir-
miştir.

Demokratikleşmenin, uzun soluklu ve 
sabır isteyen bir süreç olduğunun bilin-
cindeyiz. Demokratik standartların her an 
güncellendiği bir dünyada, demokratikleş-

me mücadelesi de kesintisiz şekilde devam 
edecektir. Türkiye, AK Parti iktidarıyla 
başlayan hızlı demokratikleşme mücade-
lesini, 12 Haziran seçimleriyle birlikte, 
çok daha kararlı, çok daha cesur şekilde, 
artık ileri demokrasi mücadelesi olarak 
sürdürmeye devam edecektir.2011 Seçim 
Beyannamemizin, 2023 yol Haritamızın 
en önemli ve bir numaralı projesi, yeni 
Anayasa projesidir. Türkiye’nin yeni bir 
Anayasaya, demokratik, özgürlükçü, katı-
lımcı, günün gereklerine uygun, ihtiyaçla-
rı karşılayan bir Anayasa’ya ihtiyaç duydu-
ğu herkesin ortak fikridir. AK Parti olarak, 
12 Haziran seçimlerinin hemen ardından, 
yeni bir Anayasa çalışmalarını başlatıyo-
ruz. Türkiye’yi, vesayetten, müdahaleler-
den arındıracak, ülkenin ufkunu açacak, 
ekonomiyi, dış politikayı, demokrasi ve 
özgürlükleri destekleyecek bir Anayasa’yı 
gündemimize alacağız.

Yeni Anayasa, demokratik ve katılımcı bir 
anlayışla hazırlanacak. Yeni Anayasa, önü-
müzdeki seçimde oluşacak yeni Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanacak. 
Yeni Anayasa, yeterince kısa, öz, açık; in-
san odaklı ve özgürlükçü olacak. Demok-
rasinin güçlenmesi, siyaset kurumunun 
ve sivil toplumun güçlenmesiyle müm-
kündür. Şunu burada hatırlatmak duru-
mundayım. Tek başına iktidar dönemleri, 
Türkiye için her zaman, ekonominin büyü-
düğü, ülkenin kalkındığı dönemler olmuş-
tur. Koalisyon dönemleri ise, ekonomik ve 
siyasi krizlerin yaşandığı, kazanımların 
heba edildiği dönemler olmuştur. Bu ger-
çekten hareketle, Siyasi Partiler Yasasını 
yeniden ele alacak, Siyasetin Finansmanı 
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ve Siyasi Etik Yasalarını yeni Anayasa çer-
çevesinde şekillendireceğiz.

Yeni süreçte, Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemizi kararlılıkla sürdürüleceğiz. Kürt 
meselesini, kardeşliğimizi pekiştirecek 
şekilde, tamamen özgürlükler ve demok-
rasi zemininde çözüme kavuşturacağız. 
Böylece Türkiye’nin ilerlemesi, kalkınması 
noktasında bir pranga olan bu sorun artık 
geri dönmemek üzere tarihe havale edi-
lecektir. Özgürlük ve güvenlik arasındaki 
denge aynı şekilde büyük bir hassasiyetle 
muhafaza edilecek. Özgürlüğün teminatı 
güvenliktir. Güvenlik, daha fazla özgür-
lükle güçlü hale gelirse anlamlı olur. Öz-
gürlüklerden taviz vermeden, demokrasi 
ve hukuk çerçevesinin dışına çıkılmadan, 
terörle, suçla mücadele kararlılıkla devam 
edecektir. Özgürlük-güvenlik dengesinin, 
ilk defa bir siyasi parti beyannamesinde 
ele alındığını burada vurgulamak isterim.

Yeni dönemin önemli alanlarından bir 
tanesi, adalet sistemidir. Güven veren bir 
adalet sisteminin tesis edilmesi, üstünle-
rin hukukundan hukukun üstünlüğüne 
geçilmesi, AK Parti’nin 8.5 yıl boyunca 
verdiği en kararlı mücadele alanlarından 
biri olmuştur. Yeni dönemde, yargılama-
lar daha hızlı şekilde sonuçlandırılacak, 
bununla ilgili altyapı çalışmaları tamam-
lanacaktır. İstinaf Mahkemeleri faaliyete 
geçirilecek, uzlaşmazlıklar için alternatif 
çözüm yolları üretilecektir. Hâkim, savcı 
ve yardımcı personel sayısını artırıyoruz. 
Adli Tıp Kurumu’nun kapasitesini yük-
seltiyor, avukatlık hizmetlerini daha da 
etkinleştiriyoruz.

Bütün bu reformların neticesinde, millet 
adına karar veren, vicdanıyla karar veren, 
birilerinin arka bahçesi olan değil, milletin 
vicdanını temsil eden bir adalet ve yargı 
sistemini inşa etmiş olacağız. AK Parti ikti-
darları döneminde, çeteler ve mafya en bü-
yük darbeyi almış, ülkenin kaynaklarını ve 
enerjisini emen çete ve mafya örgütlenme-
leri adalete sevk edilmiştir. Çetesiz, mafya-
sız, cuntasız bir Türkiye için mücadelemizi 
cesaretle, kararlılıkla sürdürüleceğiz. Dev-
let-millet kaynaşmasını sağlayacak Kamu 
Yönetimi Reformu Yasa Tasarısı, çıkarılan 
engeller nedeniyle gerçekleştirilememişti. 
Yeni Anayasayla birlikte, Kamu Yönetimi 
de kapsamlı bir reforma tabi tutulacaktır.

Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
larım, aziz milletim… 

“Türkiye Hazır, Hedef 2023” sloganıyla 
hazırladığımız Seçim Beyannamemizin 
ikinci ana başlığı büyük ekonomi. Türki-
ye ekonomisi, 2002 yılı sonunda iktidarı 
devraldığımız günden itibaren, sağlıklı, 
istikrarlı ve güvenli bir zeminde büyüme 
kaydetti ve büyümeye de devam ediyor. 
Tüm dünyada küresel finans krizinin 
etkileri sürerken, Türkiye ekonomisinin 
2010 yılında yüzde 8.9 oranında büyüme-
si, Türkiye’nin Avrupa ve OECD ülkeleri 
içinde en hızlı büyüyen ekonomi olması, 
ulaştığımız seviyenin en önemli gösterge-
sidir. 8.5 yıl boyunca ekonomide büyük dö-
nüşüm gerçekleştirdik, yapısal reformları 
kararlılıkla uyguladık. Para politikaların-
dan ve mali disiplinden hiçbir şart altında 
taviz vermedik. Girdiğimiz seçimlerin 
hiç birinde popülizme tevessül etmedik, 
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milletin kaynaklarını çarçur edecek, heba 
edecek bir sorumsuzluğa asla müsaade 
etmedik.

Bugün, seçime iki aydan daha az bir za-
man kalmışken, Türkiye’de ekonomik 
göstergelerin, faizlerin, enflasyon beklen-
tisinin, diğer beklentilerin dengeli şekilde 
seyretmesi, açık söylüyorum, Türkiye’nin 
alışık olmadığı bir durumdur. Türkiye, AK 
Parti iktidarları döneminde her seçimde, 
bu güven ortamını yaşamıştır ve yaşamaya 
devam etmektedir. Ekonomide disiplini 
tavizsiz şekilde sürdüreceğiz. Daha düşük 
enflasyon ve daha düşük faiz, ekonomide 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. 

Gayri safi yurt içi hasıla, 2015 yılında 1 
trilyon 76 milyar dolara; 2019 yılında, 1 
trilyon 486 milyar dolara, 2023 yılında da 
2 trilyon 64 milyar dolara ulaşacak. Kişi 
başına milli gelir, 2015 yılında 14 bin; 
2019 yılında 18 bin 685; 2023 yılında da 
25 bin 76 dolar seviyesine yükselecek. İh-
racatımız, 2015 yılında 201 milyar dolara; 
2019 yılında 317 milyar dolara ve 2023’te 
de 500 milyar dolara yükselecek.

Vergi politikası, ekonomik büyümeyi, 
yatırımı ve istihdamı destekleyecek ve 
ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını 
sağlayacak şekilde gözden geçirilecektir. 
Kayıt dışılık azaltıldıkça vergi oranları da 
azalacaktır. Para politikası finansal istikra-
rı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama 
amacı ile çelişmemek kaydıyla hükümetin 
büyüme ve istihdam politikalarını destek-
leyecektir. Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılında İstanbul, dünyadaki ilk 10 finans 

merkezleri içinde yer alacaktır. Bu stra-
tejik hedef doğrultusunda gerekli beşeri, 
fiziki, teknik, vergisel ve hukuki tedbirler 
alınacaktır. İMKB’de işlem gören Türk 
şirketi sayısı en az 1.000 olacaktır. İşlem 
gören yabancı şirket sayısı ise Türk şirketi 
sayısından fazla olacaktır.

Seçim Beyannamemizde, istihdam ve işsiz-
lik konusuna özellikle ağırlık verdik. AK 
Parti olarak çalışabilir durumdaki bütün 
vatandaşlarımıza iş sağlamak en önemli 
önceliklerimizden biri olmuştur, olmaya 
devam edecektir. Uyguladığımız başarılı 
politikalarımızın sonucunda kriz boyunca 
istihdamımız azalmadığı gibi, 2010 yılın-
da 1 milyon 317 bin vatandaşımıza istih-
dam sağladık. İstihdamı artırmada diğer 
önemli bir araç olan aktif ve pasif işgücü 
politikalarını da başarı ile uygulamaya 
başladık. Ülkemizde işsizlik sorununun, 
aynı zamanda bir mesleksizlik sorunu 
olduğu gerçeğinden hareketle, işsizleri-
mize beceri kazandırmak amacıyla Uz-
manlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi’ni (UMEM) başlattık. Beş yıl devam 
edecek bu proje ile her yıl 200 bin kişi ol-
mak üzere 1 milyon işsizimizi eğitimden 
geçirecek ve işe yerleştireceğiz.

Bu proje sadece bir eğitim projesi değildir. 
Aynı zamanda işletmelerimizin verimli-
liğini ve rekabet gücünü artırma projesi-
dir. Ülkemizin 81 ilindeki 121 Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi’ni aynı zamanda 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkez-
leri haline getirdik. Bu merkezleri modern 
teknoloji ile donattık. AK Parti’nin 2023 
vizyonu, daha nitelikli işgücü, daha güven-
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celi iş, daha kaliteli bir çalışma hayatıdır. 
İşsizlik oranını 2023 yılı itibarıyla yüzde 
5’e indirmeyi, İstihdam oranını da yüzde 
50’ye yükseltmeyi hedef liyoruz. Tarım 
dışı istihdamın büyüme esnekliğini, 2010- 
2023 döneminde 10 puan artışla 0.52 
seviyesinden 0.62’ye yükseltmeyi hedefli-
yoruz. Tarım dışı sektörde bugün yüzde 30 
civarında olan kayıt dışı istihdam oranını 
2023 yılında yüzde 15’e indirmeyi hedef-
liyoruz. Hayat boyu öğrenmeye katılım 
oranını yüzde 2 seviyesinden 2023 yılında 
yüzde 8’e çıkarmayı planlıyoruz. 

Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için, 
önümüzdeki dönemde önemli bazı pro-
jeleri de hayata geçiriyoruz. Aktif İşgücü 
Piyasası Politikaları kapsamında işsiz 
vatandaşlarımızın nitelik ve becerilerini 
artırmak amacıyla düzenlediğimiz işgücü 
yetiştirme kurslarından her yıl 400 bin 
işsizimizi yararlandıracağız. İşgücü yetiş-
tirme kursunu başarı ile bitirenlerin daha 
fazla istihdam edilebilmelerini sağlamak 
için gerekli düzenlemeleri yaparak, işe yer-
leştirilme oranını 2009 yılındaki yüzde 23 
seviyesinden 2015 yılına kadar yüzde 40’a 
çıkaracağız. Meslek danışmanı programı 
adını verdiğimiz bir projeyi de bu yeni 
süreçte başlatıyoruz. Bu program kapsa-
mında, İşkur’a kayıtlı her işsiz için bir “İş 
ve Meslek Danışmanı” belirleyeceğiz. Bu 
danışmanlar işsizlerimize birebir hizmet 
verecekler. Mesleksiz tüm iş arayanlara 
mesleğe yönlendirme hizmeti sunacaklar. 
Danışmanlar, ayrıca yeni bir meslek alanı 
seçiminde ve işe girmek için gerçekçi bir 
plan oluşturmasında vatandaşlarımıza yol 
gösterecekler. Böylece meslek edinme, iş 

arama ve bulmada bire-bir, kişiye özgü ve 
yakından takip edilen bir süreci hayata 
geçireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım... 

Ekonomide, sosyal politikalarda, hukuk ve 
demokrasi alanında, bilim ve teknolojide 
kazanılan başarı ve özgüvenle, Cumhuri-
yetimizin 100’üncü yılında en büyük 10 
ekonomi arasına girmek için daha büyük 
bir kararlılıkla çalışacağız. Güçlü Türki-
ye, teknolojiye egemen olan Türkiye’dir. 
2023’te Ar-Ge harcamalarını Milli Gelirin 
yüzde 3’üne çıkararak bu alanda lider ül-
keler arasına girmeyi amaçlıyoruz.2023 
hedefimiz, tüm Ar-Ge harcamalarının üçte 
ikisinin özel sektör tarafından yapılma-
sıdır. Sanayicimiz, tüccarımız, esnaf ve 
sanatkârımız hem toplumumuzun hem de 
ekonomimizin omurgasıdır. Bugüne kadar 
iktidarımız bu kesimlere yönelik birçok 
atılımlar yaptı. Sağlanan güven ve istikrar, 
işadamlarımız ve girişimcilerimiz için en 
büyük destek ve moral unsuru oldu. Bu 
sayede işadamlarımız dünyanın dört bir 
yanında yeni pazar ve yatırım imkânları 
elde ettiler. 

Bu yıl, 2011- 2014 yıllarını kapsayan ve 72 
eylemden oluşan Sanayi Strateji Belgesi’ni 
uygulamaya başladık. Belgede yer alan 
eylemleri hayata geçirdikçe, sanayimizin 
rekabet gücünü ve verimliliğini yükselte-
cek, üretimde yüksek teknolojili ürünlerin 
payını artıracak ve dünya ihracatından 
daha fazla pay alacağız. 2023 yılına ka-
dar orta ve yüksek teknolojili ürünlerde 
Avrasya’nın üretim üssü olacağız. 
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Savunma sanayimiz iktidarımız dönemin-
de büyük bir aşama kaydetmiştir. Daha 
önce ithal edilen savunma sanayi ürünleri, 
artık büyük çapta ülkemizde üretilmek-
tedir. Askerimizin kullanacağı piyade 
tüfeği ülkemizde tasarlanmış ve testlerine 
başlanmıştır. Milli tankımız olan “Altay”ın 
konsept tasarımı tamamlanmıştır. Ülke-
mizde ilk defa modern bir tankın milli ola-
rak üretimi için bütün altyapı hazır hale 
getirilmiştir. “Anka” isimli, 10 bin metre 
irtifada uçabilen ve 24 saat havada kalabi-
len insansız hava aracı deneme uçuşlarına 
başlamıştır. Böylelikle, ABD ve İsrail’den 
sonra stratejik yeteneklere sahip insansız 
hava aracı üreten 3’üncü ülke Türkiye ola-
caktır. İlk savaş helikopterimiz olan “Atak” 
helikopterinin tüm yazılım ve tasarımları 
tamamlanmış olup, prototip üretim saf-
hasına geçilmiştir. Türkiye F-16 moder-
nizasyon merkezi olmuştur. Askerimizin 
kullandığı silah, araç, gereç ve mühimmat 
bakımından yerli üretim ve teknolojimizi 
yüzde 50’ye çıkaran iktidarımız, 2023’te 
kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, he-
likopterini, uçağını, insansız hava araçla-
rını, uydularını tasarlayan ve üreten bir 
Türkiye hedeflemektedir. 

2002 yılı sonunda 36 milyar dolardan alıp 
küresel kriz öncesi dönemde 132 milyar 
dolara yükselttiğimiz ihracatı, 2023 yı-
lında 500 milyar dolara çıkaracağız. Bu 
hedefe ulaşmak için; 50 bin olan ihracatçı 
sayımızı 100 bine çıkaracağız. Dünya ça-
pında tanınan en az 10 marka oluştura-
cağız.2023 yılında dünya mal ticaretinde 
yüzde 1.5 oranında pay sahibi olacağız. 
2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayı-

sı 13 milyon kişi, turizm gelirleri ise 12 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2010 
yılında 2002 yılına göre, Türkiye’ye gelen 
turist sayısı yüzde 116 artışla 28.6 milyon 
kişi, turizm gelirleri ise yüzde 74.8 artışla 
20.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Turist sayısını, 2023 yılında 50 milyona 
çıkaracağız. Halen 22 milyar dolar olan 
turizm gelirini ise 50 milyar dolara yük-
selteceğiz. 2023 yılına kadar tarımsal millî 
gelirimizi 150 milyar dolar seviyesine, 
tarım ürünleri ihracatımızı ise 40 milyar 
dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. 
Tarımsal ekonomik büyüklük açısından 
2023 yılında dünyanın ilk 5 ülkesi ara-
sında yer almayı amaçlıyoruz. Tarımsal 
üretimin rekabet gücüne doğrudan kat-
kıda bulunacak şekilde, halen 5.4 milyon 
hektarı işletmede olan toplam 8.5 milyon 
hektarlık sulanabilir alanın tamamı 2023 
yılına kadar sulamaya açılacak. 

Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
larım…

Ulaştırma, 8.5 yıllık iktidarımızda olduğu 
gibi, önümüzdeki dönemde de öncelikle-
rimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin en az 
16 noktasında büyük ölçekli Lojistik Mer-
kezleri kurulacaktır. Bölünmüş yollarımı-
zın toplamı 2015’te 26 bin kilometreye, 
2019’da 31 bin kilometreye, 2023’te ise 36 
bin 500 kilometreye çıkarılacaktır. 2015’e 
kadar 750 kilometre, 2019’a kadar 3 bin 
400 kilometre, 2023’e kadar ise 5 bin 275 
kilometre yeni otoyol yapılarak toplam 
otoyol uzunluğu 7 bin 500 kilometreye 
çıkarılacaktır. 2019’a kadar İstanbul Ka-
rayolu Tüp Geçişi, Boğaza 3’üncü Köprü, 
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İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi, 
İstanbul-Çanakkale-Tekirdağ Otoyolları, 
2023’e kadar ise Çanakkale Boğaz Geçişi 
tamamlanacaktır. Yüksek Hızlı Demiryolu 
Hattı 2015’e kadar 3 bin 500 kilometre-
ye, 2019’a kadar 6 bin 500 kilometreye, 
2023’te ise 10 bin kilometreye çıkarılacak-
tır. 

2023’e kadar tamamen yerli tasarım ve 
üretime dayalı, kendi uçağımızı yapmış 
olacağız. Her vatandaşımız, ülkemizin ne-
resinde olursa olsun, hangi yöne gitmek 
isterse istesin uçak ile seyahat etmek iste-
diğinde, 1 saatten daha kısa bir sürede bir 
havaalanına varmış olacak. Yeni yapılacak 
havaalanları ile mevcut 165 milyonluk 
yolcu kapasitesi yıllık 400 milyon yolcuya 
ulaştırılacaktır. Havayoluyla seyahat eden 
yolcu sayısı ise yıllık 103 milyondan 350 
milyona çıkacaktır. “Türkiye Hazır, Hedef 
2023” sloganıyla hazırladığımız Seçim Be-
yannamemizin üçüncü ana başlığı: Güçlü 
toplum. 2023’e doğru eğitim her zaman 
olduğu gibi yine AK Parti iktidarının en 
öncelikli gündemi olacaktır. Birkaç yıl 
içinde 81 ilde okul öncesi eğitim zorunlu 
eğitim kapsamına alınacaktır. Öğretim 
üyesi sayısı, kısa ve orta vadede öğretim 
üyesi başına 20 öğrenci düşecek şekilde 80 
bine çıkarılacak, 2023 yılında ise bu sayı 
100 bine yükselecektir.

2011 seçimlerinden sonra hazırlanacak 
yeni Anayasa ile birlikte YÖK’ün yapısı 
da yeniden düzenlenecektir. YÖK; üniver-
siteler arasında koordinasyonu sağlayan, 
denetleyen ve belli alanlarda akreditas-
yon sağlayan bir kurum haline dönüştü-

rülecektir. Gelişmiş üniversitelerin yurt 
dışında kampüs açmaları teşvik edilecek, 
2023 yılında birçok ülkede Türk üniversi-
tesi kurulmuş olacaktır. Her alanda olduğu 
gibi sağlık alanında da bugüne kadar yap-
tıklarımızla, milletimize kazandırdıkları-
mızla yetinmiyoruz. Halkımızın destek ve 
güveni ile Cumhuriyetin 100’üncü yılında 
Türkiye sadece kendi halkı için değil bölge 
ülkeleri için de cazip bir sağlık üssü haline 
gelecektir. 

Her türlü hazırlığını ve mevzuat altyapısı-
nı oluşturduğumuz Kamu-Özel Ortaklığı 
modeli ile sağlık tesisleri, Ar-Ge birimleri, 
yüksek teknoloji merkezleri, sosyal yaşam 
alanları, sağlık bilimleri üniversitesi ve 
büyük rekreasyon alanlarının bir arada 
bulunduğu dev şehir hastaneleri oluştu-
racağız. Bugün 120 bin olan doktor sayı-
sını 2015’te 130 bine, 2019’da 155 bine, 
2023’te 200 bine, yani yaklaşık 2 katına 
çıkaracağız. AK Parti olarak, bugüne kadar 
gençliğimiz ile ilgili yaptığımız tüm çalış-
maları daha da ileri bir aşamaya taşıyaca-
ğız.

2023 yılına daha etkin, girişimci, dona-
nımlı, ahlâklı, evrensel değerler ile kendi 
tarihinden aldığı değerleri harmanla-
mayı bilen bir gençlikle gireceğiz. 2023 
yolunda, gençliğimizin bir medeniyet 
düşüncesine ve tasavvuruna sahip olarak 
yetiştirilmesine, kabiliyetlerinin heba edil-
memesine ve geleceğe ilişkin endişelerinin 
asgariye indirilmesine yönelik çalışmalar 
yapacağız. Ülke gençliğine özgü ve daha 
fazla hizmet sunacak bir Gençlik Ajansı 
kuruyoruz. Gençlerin, toplumsal karar 



29

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-7

mekanizmalarına daha etkin katılımının 
sağlanması için hukuki, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel çalışmalar yapacağız. 
Barınma ve yurt sorununun çözümünde 
TOKİ ile yapılan işbirliğinin yanında özel 
yurtları destekleyecek ve öğrencilerimize 
ucuz barınma imkânı sağlayacağız.

AK Parti olarak çaresiz ve umutsuz bir tek 
insanın kalmaması için var gücümüzle 
çalışmayı, insanımıza onurlu bir hayat 
imkânı sunmayı partimizin en önemli 
varlık sebebi olarak gördük. Bu kaygı ve 
samimiyetimizi, iktidarımız döneminde 
yaptığımız uygulamalarla tartışmaya yer 
bırakmayacak bir şekilde ortaya koyduk. 
2023 için temel hedefimiz; yoksulluğun 
olmadığı, geleceğe güvenle bakan birey-
lerden oluşan, sosyal barış içinde yaşayan 
dinamik bir Türkiye’dir. 2023 yılında yok-
sulluk oranının yüzde 10’ların altına kalıcı 
bir biçimde düşürülmesini hedefliyoruz. 
Sosyal destek niteliğindeki transferlerin 
Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla’ya oranı 2 puan 
artırılarak yüzde 3’e çıkarılacaktır.

2015 yılına kadar günlük 2.15 doların 
altında bir gelirle yaşamak zorunda ka-
lan vatandaşımız kalmayacaktır.2019 
yılına kadar günlük 4.3 doların altında 
bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatan-
daşımız kalmayacaktır. Sosyal destek ve 
hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik 
bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sis-
temi kuruyoruz. Sosyal destek ve hizmet 
politikalarını, sağlık, istihdam ve eğitim 
politikalarıyla uyumlu yürüteceğiz. Sosyal 
destek ve hizmet alanında, sağlık, istih-
dam ve eğitim hizmetleriyle birlikte “Aile 

Sosyal Destek Programı” (ASDEP) modeli 
çerçevesinde hane odaklı bir sisteme ge-
çeceğiz. Böylece aile merkezli, vatandaşın 
ihtiyaçlarını yerinde ve ivedilikle giderme-
ye ve ailelere rehberlik hizmeti sunmaya 
yönelik bütüncül bir sistem kuracağız. 
Yoksullukla mücadelede önemli bir model 
olan SODES, önümüzdeki dönemde GAP 
ve DAP illerinin yanı sıra sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi düşük olan diğer illerde 
de yaygınlaştırılacak.

Sosyal Konut Projesi sürdürülerek yoksul 
ailelere teslim edilmek üzere ilk aşamada 
50 bin, ikinci aşamada da 50 bin olmak 
üzere toplam 100 bin konut yapılacaktır. 
Bu konutlar ayda 100 TL taksitle verile-
cektir. Engelliler, çocuklar, dul ve yetimler, 
yaşlılar, şehitlerimizin dul ve yetimleri 
gibi kesimler, çok daha güçlü şekilde koru-
nacak, bugüne kadar sağladığımız avantaj-
lar daha ileri seviyelere taşınacaktır.

“Türkiye Hazır, Hedef 2023” sloganıyla 
hazırladığımız Seçim Beyannamemizin 
dördüncü ana başlığı: yaşanabilir çevre ve 
marka şehirler. AK Parti’nin 2023 Vizyonu 
ile Türkiye’de her şehir bir dünya markası 
olacaktır. Şehirlerimiz terk edilen değil, 
aranılan, özlenilen, hayat bulan ve hayat 
veren cazibe merkezlerine dönüştürüle-
cektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı içme 
suyuna erişmelerine imkân veren ve çevre 
açısından önem arz eden atıksu proble-
mini kökten çözmek amacıyla Su, Kanali-
zasyon ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi’ni 
(SUKAP) başlatıyoruz. Bu kapsamda özel-
likle ihtiyaç duyan küçük yerleşim yerle-
rine finansman desteği sağlanacak. Diğer 
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belediyelere ise ucuz ve uzun vadeli kredi 
sağlanacaktır. 2010 yılında 2.1 milyar TL 
olan yerel yönetimlere tahsis edilen kredi 
tutarının, 2023 yılında yıllık 15 milyar 
TL’ye ulaşması hedeflenmektedir. İçme ve 
kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen 
belediye nüfusu yüzde 100’e çıkarılacak, 
susuz belde kalmayacak ve ihtiyaç duyu-
lan yerleşim yerlerinde içme suyu arıtma 
tesisleri yapılacaktır.

Yaşanabilir şehirlerin hayati bir unsuru 
olan kent içi ulaşım, vizyonumuzun en 
önemli başlıklarından biridir. Nüfusu 100 
binin üstündeki bütün kentlerde Ulaşım 
Ana Planları tamamlanacaktır. TOKİ eliyle 
inşa edilen konut sayısı 1 milyona ulaşa-
caktır. TOKİ, yeni evli yoksul çiftler için 
Yuva Teşvik Konutu Programı başlatıyor. 
Bu program ile müracaat eden yeni evli 
yoksul çiftler, kendi aralarında çekecekleri 
kura ile 25 yıla varan vadelerle ucuz konut 
sahibi olacaklar. Yerel yönetimler AB stan-
dartlarına ulaşacak; yerel yönetimler idari 
yönden yeniden yapılandırılacaktır. 

2023’te İstanbul’un nüfusu 15 milyonu 
aşmış olacaktır. İstanbul’da 3’üncü ulusla-
rarası havaalanını inşa edeceğiz. Üçüncü 
Boğaz Köprüsü tamamlanacak, kıtaları 
deniz altından birleştiren; biri raylı, diğeri 
tekerlekli araçlar için olmak üzere iki tüp 
geçit adeta yeraltında bir dünya oluştura-
caktır. İstanbul’da, mevcut 235 kilomet-
relik raylı sistem ağını 2023 yılına kadar 
en az iki katına çıkarıyoruz. İstanbul’da 
2 yeni kongre merkezi, yeni bir uluslara-
rası fuar merkezi, uluslararası temalı bir 
eğlence parkı, yeni müzeler ve yeni mari-

nalar inşa edilecektir. Alışveriş alanları ve 
diğer sosyal donatılarla desteklenmiş yeni 
kurvaziyer limanları olacak Galat aport ve 
Haydarpaşa port projeleri hayata geçirile-
cektir.

Ankara’da toplu taşıma ihtiyaçlarına 
uygun olarak, öncelikle 2 yıl içinde 44 
kilometrelik metronun bitirilmesi ve 
2023’e kadar ilave metro ve tünel hatları-
nın yapılması hedeflenmektedir. Ankara 
Esenboğa Havaalanı ile şehir merkezi ara-
sına raylı sistem kurulacaktır. “Ulus Tarihi 
Kent Merkezi” kentsel dönüşüm programı 
kapsamında 210 hektar alandaki Anka-
ra evleri özelliği taşıyan tarihi bir bölge 
oluşturulacaktır. Ankara’da bugüne kadar 
yaşamış tüm medeniyetlerin sergilendiği 
bir Medeniyetler Parkı inşa edilecektir. 
Ankara Serbest Ticaret Bölgesi kurularak, 
yılda 3 milyar dolarlık ihracat yapılacak-
tır. Savunma sanayi üssü olma yolunda 
Ankara’nın potansiyeli artırılacak, katma 
değerli teknoloji üretimine ağırlık verile-
cektir. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi 
içerisinde Ankara’dan firmaların girmesi-
ni hedefliyoruz. 

İzmir’de, Kuzey Ege Çandarlı limanı inşa 
edilecek, Alsancak Limanı iyileştirilecek. 
Dünya standartlarında bir kruvaziyer 
limanı İzmir’e kazandırılacak. Ege bölgesi-
nin kalbi konumunda olan İzmir’in ulaşım 
alanında en yüksek kalitede karayolları 
ile tüm bölgelere bağlantılarının iyileş-
tirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Men-
deres-Aliağa arasında faaliyete bulunan 
Egeray Projesi; kuzeyde Bergama, güneyde 
Selçuk’a kadar genişletilecektir. Deniz ta-
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şımacılığına ağırlık verilecek; Üçkuyular-
Mavişehir arasında körfezden köprü veya 
tüp geçitle geçiş sağlanacaktır. Kentsel 
dönüşüm projeleri ile İzmir’in yenilenme 
ve kentsel planlamaları iyileştirilecektir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-
törlüğü kampüs alanı yakınlarında toplam 
10.000 öğrenci kapasiteli yeni kız ve erkek 
öğrenci yurtları yapılacaktır.

“Türkiye Hazır, Hedef 2023” sloganıyla 
hazırladığımız Seçim Beyannamemizin 
beşinci ve son ana başlığı: lider ülke. AK 
Parti, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmek-
tedir. Bu hedef doğrultusunda attığımız 
adımlar, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 
yeni bir dönem başlatmıştır. Bazı Avrupa 
ülkelerinin haksız ve temelsiz muhalefe-
tine rağmen, AK Parti AB’ye tam üyelik 
yolunda gereken adımları atmaya devam 
edecektir. Kıbrıs Türk halkının güvenlik 
ve refahının sağlanması için Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin her alanda ulusla-
rarası saygınlığını ve etkinliğini arttırmak 
için bu güne kadar gösterdiğimiz çabayı 
bundan sonra da sürdüreceğiz. Türkiye ile 
Ortadoğu coğrafyası ve insanı arasındaki 
yapay sınırları ve sahte duvarları ortadan 
kaldıracağız. Türkiye’nin çıkarlarını göze-
tirken, Ortadoğu’daki komşu ve dost ülke-
lerin de bu işbirliğinden faydalanması için 
çaba göstereceğiz. 

Balkanlarda siyasi istikrar ve toplumsal 
huzura katkı yapmak, AK Parti Hükü-
metlerinin birinci önceliği olmuştur. Bu 
politikaları bundan sonra da uygulamaya 

ve Balkan halkları ve devletleriyle olan 
ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ede-
ceğiz. Türk Cumhuriyetleriyle vizeleri kar-
şılıklı olarak kaldırmaya, siyasi diyalogu 
arttırmaya, ticareti teşvik etmeye ve sivil 
toplum örgütlerinin faaliyetlerini destek-
lemeye devam edeceğiz. 

Değerli basın mensupları, çok değerli arka-
daşlarım, aziz milletim… 

Bu noktaya kadar sıraladığım projeler ve 
vizyon, 2011 Seçim Beyannamemizin çok 
kısa bir özetidir. Seçim Beyannamemiz 
incelendiğinde, her konu başlığı altında 
son derece detaylı biçimde projelerimiz, 
projeksiyonlarımız, vizyonumuz görüle-
cektir. Hiçbir konuyu, hiçbir sorun alanını 
dışarıda bırakmamaya özen gösterdik. 
Türkiye’nin güncel her meselesini cesaret-
le ele aldık ve çözüm önerilerimizi, hedef-
lerimizi ortaya koyduk.

Ayrıca, bu beyannamede yer almayan 
bazı büyük projelerimizi de önümüzdeki 
haftalarda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu 
beyanname, bizim de, ülkemizin de, aziz 
milletimizin de, gelecek 12 yılda elinden 
düşürmeyeceği bir yol haritası olarak 
hazırlanmıştır. Beyannamede ortaya koy-
duğumuz hedeflerin her birini biz ulaşı-
labilir görüyoruz. Sıkça ifade ettiğim gibi: 
3 Kasım – 22 Temmuz arası, AK Parti’nin 
çıraklık dönemi olmuştur. 22 Temmuz – 
12 Haziran dönemi, AK Parti’nin kalfalık 
dönemi olmuştur. Şimdi, 12 Haziran’da, 
artık ustalık dönemini başlatıyoruz.
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Gayret bizden, destek milletimizden, Tev-
fik Allah’tan diyoruz. Bu millet, Allah’ın 
izniyle her şeyi başarır, her hedefe ulaşır. 
Bu millet inandığında, bu millet birbirine 
güvendiğinde, bu millet bir ve beraber 
olarak, kardeş olarak birbirine kenetlendi-
ğinde her engeli aşar ve her hayali gerçeğe 
dönüştürür.

2011 seçimlerine işte bu vizyonla giriyo-
ruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş 
yıldönümüne işte bu ruh ve heyecanla 
hazırlanıyoruz. AK Parti’nin 2011 Seçim 
Beyannamesi, ülkemize, milletimize hayır-
lı olsun diyorum. Katkı verenlere, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Her şey 
Türkiye için dedik. Durmak yok yola de-
vam dedik. Şimdi de milletçe hep birlikte 
diyoruz ki: Türkiye Hazır, Hedef 2023... 
Tekrar hayırlı olsun diyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum… 
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Sayın Divan Başkanı ,  MEMUR-SEN 
Konfederasyonu’nun değerli Başkanı, çok 
değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 

MEMUR-SEN Konfederasyonunun 4’üncü 
Olağan Genel Kurulu’nun ülkemize, mille-
timize, çalışma hayatımıza, demokrasimi-
ze ve örgütlü toplum mücadelemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.

MEMUR-SEN 4. Olağan  
Genel Kurulu

Ankara | 16 Nisan 2011
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MEMUR-SEN; kamu sendikacılığı alanın-
da kısa sürede örgütlenip, ciddi, ilkeli, 
kararlı ve tutarlı tavrıyla ülkemizin sivil 
toplum fotoğrafında kendisine çok önemli 
ve kalıcı bir yer edindi. Bugün, üye sayısıy-
la da en büyük memur konfederasyonu ko-
numuna ulaşan MEMUR-SEN’i kutluyor, 
başta sayın başkan ve ekibi olmak üzere 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Tabii ben burada, MEMUR-SEN’e 
bir hususta ayrıca teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum:12 Eylül Halkoylaması’nda, 
MEMUR-SEN ailesi gerçekten örnek bir 
tavır sergiledi ve çok güçlü şekilde EVET 
diyerek, demokrasi mücadelemize unutul-
mayacak bir destek sağladı. Bu vesileyle, 
sayın başkan ve ekibine, tüm MEMUR-
SEN mensuplarına, ileri demokrasiye, 
hukukun üstünlüğüne, yeniden büyük 
Türkiye idealine evet dedikleri için burada 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Esasen, MEMUR-SEN’in Halkoylaması’na 
verdiği destek, sıradan bir evet demenin 
çok çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. 
MEMUR-SEN, 12 Eylül’de evet diyerek, as-
lında, sendikal mücadelede yeni ve önemli 
bir damar açmıştır. Bu damar; hâlâ soğuk 
savaş ikliminden çıkamamış, eylemleri 
ve kavramları geçmiş yüzyılda kalan ide-
olojik sendikal anlayış’lara karşı en güzel 
cevap olmuştur. Çünkü her yönüyle yeni 
bir Türkiye’ye, yeniden büyük Türkiye’ye 
doğru yürüyoruz. Böyle bir Türkiye’ye doğ-
ru emin adımlarla ilerlerken, sendikalar, 
ideolojik saplantıların artçısı değil, hak, 
özgürlük ve demokrasi mücadelesinin ön-
cüsü olmak durumundadırlar. Sendikalar, 
değişim ve dönüşümün önünde duvar ve 

bariyer değil, emeğin ve hakların çağdaş 
sözcüleri olmak zorundadırlar. 

İşte MEMUR-SEN, bunu başaran örgüt-
lerimizden biri olmuştur. MEMUR-SEN, 
yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz de-
mokrasi, özgürlük ve insan hakları müca-
delesinde, ortaya koyduğu tavır, takındığı 
tutum, verdiği tepkilerle, gerçek bir sivil 
toplum örgütünün nasıl olması gerektiğini 
tüm Türkiye’ye göstermiştir. Bakınız ben, 
müzakere masasının her iki tarafında da 
bulundum... İşçi olarak masanın bu tara-
fında da bulundum, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığım esnasında işveren 
olarak diğer tarafında da bulundum.

Bugün şunu çok rahat şekilde görüyor ve 
söylüyorum: Değişimin ve hızla değişen 
toplumun gerisinde kalan sendikal an-
layışın, aynı şekilde işveren anlayışının 
hiçbir değeri kalmamıştır. Sizler de çok 
iyi biliyorsunuz ki, sendikacılık, salt ücret 
pazarlığı yapmak değildir. Bugünün dün-
yasında sendikacılık, geçmişte olduğu gibi, 
kırmakla, dökmekle, eylemle, grevle öz-
deşleşen bir yapı asla sergileyemez. Elbette 
hak mücadelesi olacak... Ama hak müca-
delesi, artık bir sınıf mücadelesi anlayı-
şıyla değil, tüm ülkeyi, hatta tüm dünyayı 
kavrayan bir anlayışla, yeni bir yaklaşımla 
ortaya konmak zorundadır. 

Bu yaklaşımı geliştiremeyen sendikacılık 
anlayışının varlığını sürdürebilmesi müm-
kün değildir. Onun için sendikalar ve tüm 
sivil toplum örgütleri, anti demokratik 
süreçlerin malzemesi değil; demokrasinin, 
özgürlüklerin, katılımcılığın öncüsü olma-
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lıdırlar. Ben MEMUR-SEN’e de, MEMUR-
SEN’le birlikte Türkiye’nin değişimine, 
dönüşümüne, özellikle de ileri demokrasi 
mücadelesine destek veren, omuz veren 
tüm sendika ve konfederasyonlara da bu-
rada teşekkür ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

12 Eylül’deki Anayasa değişikliği, top-
lumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok 
önemli düzenlemeler getirdi. Ancak, özel-
likle çalışanları, özellikle kamu görevli-
lerini ilgilendiren düzenlemeler, çalışma 
hayatımızda adeta sessiz bir devrimin 
gerçekleşmesini de sağladı. Anayasa’nın 
53’üncü maddesi değişti ve kamu çalışan-
ları için toplu sözleşme hakkı getirildi. 
Toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere 
yansıtılması imkânı yine aynı Anayasa 
değişikliği ile mümkün hale geldi. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu oluşturularak, 
toplu sözleşmenin uyuşmazlıkla sonuç-
lanması halinde, bu kurulun kararlarının 
toplu sözleşme hükmünde olması sağ-
landı. Anayasa’nın 125’inci maddesinde 
değişiklik yapılarak, kamu görevlilerine 
verilen uyarma ve kınama cezalarına da 
yargı yolu açıldı. Anayasa’nın 128’inci 
maddesinde yapılan değişiklikle; kamu 
görevlilerinin mali haklarıyla ilgili olarak 
toplu sözleşme hükümlerinin uyum ka-
nunları çıkmadan uygulanacağı hüküm 
altına alındı. Anayasa’nın 74’üncü madde-
sinde yapılan düzenlemeyle, süreç içeri-
sinde kamu görevlileri ve temsilcisi olan 
sendikalar açısından da önemli işlevler 
görecek Kamu Denetçiliği Kurumu oluş-

turuldu. Anayasanın 166’ıncı maddesinde 
değişiklik yapılmak suretiyle; katılımcı de-
mokrasi açısından önemli işlevler görecek 
olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, anayasal 
kurum haline getirildi. 

Yine, kamu görevlilerini yakından ilgilen-
diren bir düzenleme de, Anayasa Mahke-
mesine bireysel başvuru imkânının getiril-
mesi oldu. Bu değişiklik, başta sendikalar 
olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına, 
kendi alanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler 
hakkında Anayasa Mahkemesine doğru-
dan başvurma hakkının zeminini oluştu-
racak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 
Eylül’deki değişikliğin hemen ardından 
yasal düzenlemeler için hazırlıklara başla-
dı, bazı düzenlemeler de hayata geçirildi. 
Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalar 
devam edecek. Özellikle sizleri ilgilendi-
ren düzenlemelerde, katkılarınız, eleştiri-
leriniz, öneri ve uyarılarınız alınacak ve 
bunlar, yasa çalışmalarına azami ölçüde 
yansıtılacak. Bu noktada hiç bir çekince-
miz, hiç bir tereddüdümüz ve kompleksi-
miz yok...

Biz, 8.5 yıl boyunca diyalog, uzlaşma ve 
istişareyi, politikalarımızın şekillenmesin-
de en hayati mekanizmalar olarak gördük. 
Türkiye’nin elde ettiği başarılar, oluşan 
diyalog ve uzlaşma zemininin, istişare kül-
türünün bir neticesidir ve biz bunu aynı 
şekilde devam ettireceğiz. Bakın bizim, sa-
dece şu 8.5 yılda, çalışma hayatını, işçileri, 
memurları ilgilendiren sorunlarda yaptı-
ğımız düzenlemeler, attığımız adımlar, 8.5 
yıl önce hayal dahi edilemeyen, gerçekleş-
mesine ihtimal dahi verilmeyen düzenle-
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melerdir. Sendikalar, çalışma hayatının 
sorunlarını alt alta sıraladıklarında, örne-
ğin zorunlu tasarruf hesabında biriken pa-
ralar ve nemaları, listede hiç değişmez bir 
yerde duruyordu.18 Kasım 2002’de görevi 
devraldığımız andan itibaren derhal bu 
sorunun üzerinde çalışmaya başladık. Çok 
kısa bir süre içinde, taraflarla da uzlaşma 
sağlayarak, işçilerimize, memurlarımıza, 
13.5 milyar (o günkü parayla 13.5 katril-
yon) lira tutarındaki haklarını ödedik.

Konut edindirme yardımlarından umut 
dahi kesilmişti. Bunu biz gündeme ge-
tirdik. Ulus’ta, tasfiye halindeki Emlak 
Bankası’nın tozlu arşivlerinden, o çuval-
ların içinden kayıtları çıkardık, hak sa-
hiplerine ödemelerini yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. On yıllar boyunca 1 Ma-
yıs bu ülkede adeta bir öcü gibi algılandı. 
2009 yılında 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ettik, 
2010 yılında da Taksim Meydanı’nı 1 Ma-
yıs gösterilerine açtık. Asgari ücret, 2002 
sonundan bugüne yüzde 242 oranında 
arttı. En düşük memur maaşını yüzde 326 
oranında artırdık. Ortalama memur maa-
şını yine bu dönemde yüzde 221 oranında 
artırdık. Ücretleri enflasyona ezdirmedi-
ğimiz gibi, hem geçmişten gelen kayıpları 
telafi ettik, hem de maaşların alım gücünü 
yükselttik.

2009 ve 2010 yıllarında, dünyanın en 
büyük ekonomileri olan ABD ve Japonya, 
onlarla birlikte birçok Avrupa Birliği ülke-
si, kamu çalışanlarının ücretlerinde, sosyal 
haklarında, emeklilik haklarında kesintiye 
giderken, biz, küresel finans krizinin fatu-
rasını çalışanlarımıza yüklemedik, hatta 

krizin etkilerini dahi yansıtmadık. Bırakı-
nız krizin etkilerini yansıtmayı, Türkiye, 
2010 yılında, yüzde 8.9’luk büyüme ora-
nıyla Avrupa’da ve OECD ülkeleri arasında 
en hızlı büyüyen ülke oldu, tüm dünyada 
da en hızlı büyüyen ülkeler arasında en 
başlarda yerini aldı. İşsizlik oranlarındaki 
olumsuzluk geride kaldı. İşsizlik rakamı, 
geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle, bir önceki 
yıla göre yüzde 2.6 puanlık gerilemeyle 
yüzde 11.9’a düştü. Bir kez daha tekrarlı-
yorum; milletçe hepimizi sevindiren bu 
güzel sonuçlara biz istikrarla, güven orta-
mıyla, tesis ettiğimiz diyalog ve istişare ze-
miniyle ulaştık. İnşallah çok daha fazlasını 
başaracağız. Bu ülke her şeyin en iyisini, 
en güzelini fazlasıyla hakediyor ve biz in-
şallah bunu da başaracağız.

Dikkatinizi çekiyorum: 8.5 yıl önce, bu 
ülke 12 saat sonrasını göremiyor, 12 saat 
sonra ne olacağını kestiremiyordu. Bugün 
artık önündeki 12 yılı planlayan, buna 
ilişkin projelerini, hedeflerini, yol harita-
sını ortaya koyan bir Türkiye ve güçlü bir 
iktidar var. Birileri görmeyebilir, birileri 
görmek istemeyebilir. Birileri, manzarayı 
olduğundan farklı göstermek için çaba 
harcayabilir... Ama Türkiye bugün, ekono-
misiyle, aktif dış politikasıyla, devlet-mil-
let kaynaşmasıyla son derece sağlıklı bir 
zeminde ilerliyor ve geleceğe her zaman-
kinden daha fazla umutla bakıyor. Bakın, 
Çarşamba günü, Strazburg’ta, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi oturumu-
na katıldım, orada parlamenterlere hitap 
ettim ve yöneltilen sorulara cevap verdim. 
Benim, orada verdiğim cevapların, burada 
hazmedilmediğini görüyorum. Öncelikle 
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şunu söylemek durumundayım: Biz, gitti-
ğimiz her yerde, 74 milyonun, Türkiye’nin 
onurunu temsil ediyoruz. Bugüne kadar 
bu bilinçle hareket ettik, bundan sonra da 
aynı şuurla hareket edeceğiz.

Türkiye’nin onuru, birilerinin çıkar hesap-
larına, birilerinin oy hesaplarına kurban 
edilemeyecek kadar yüksektir. Biz, dik 
duruşla diklenmenin farkını çok iyi bi-
liriz. Biz, diklenmeden dik durmanın ne 
olduğunu da çok iyi biliriz. Türkiye Cum-
huriyeti, birilerinin karşısında başını öne 
eğecek, boynunu bükecek, ezik bir devlet 
değildir, hiç bir zaman da olmayacaktır. 
Hiç kimse de, önyargılarını, yalanlarını, 
ithamlarını, iftiralarını bu ülkenin boy-
nuna bir yafta gibi asamaz. Türkiye, öyle 
Brüksel’den, Strazburg’dan izlenerek, 
üzerinde yalan yanlış değerlendirmeler 
yapılacak bir ülke değildir. Üç tane gazete 
kupürü okuyan, Türkiye uzmanıyım diye-
rek ortaya çıkamaz ve bizi yargılayamaz. 
Nitekim ben, Genel Sekreter YOGLAND ile 
görüşmemde de bu sıkıntılarımızı ilettim, 
Türkiye’ye gelin, Türkiye’nin nasıl bir ülke 
olduğunu nasıl değiştiğini, ne yönde ilerle-
me kaydettiğini yerinde görün ve inceleyin 
dedim. İnanç özgürlüğünün, ifade özgür-
lüğünün, demokratik standartların, yargı 
bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün 
nasıl bir ilerleme kaydettiğini, 2002’yle 
kıyas dahi kabul etmeyecek derecede nasıl 
çağ atladığını gelin, yerinde tespit edin de-
dim. Strazburg’ta Türkiye’ye Fransız kalın-
masını bir nebzeye kadar anlayabilirsiniz 
değerli arkadaşlarım... Ama Türkiye’de, 
kendi ülkesine, kendi milletine Fransız ka-
lanlar var, işte bu üzüntü verici...

Ben 8.5 yıldır, muhalefet partilerine 
Sivas’ın ötesine geçmelerini tavsiye edi-
yorum. Şimdi bazıları Sivas’ın ötesine 
nihayet geçiyor, ama onlar da eskiyi bilme-
dikleri için yeninin farkına varamıyor. O 
bölünmüş yolların, o ilçelere kadar uzanan 
480 bin konutun, modern havaalanları-
nın, modern dersliklerin, 80 yeni üniver-
sitenin, hastanelerin, barajların ezelden 
beri orada öyle durduğunu zannedenler 
var. Çünkü Anadolu’ya, Trakya’ya hiç açıl-
mamışlar. Bugüne kadar milletin arasına 
girip, milletin halini hatırını sormamışlar. 
Seçimden seçime yollara düşmüşler, onda 
da belli illere uğrayıp, alelacele yeniden 
Ankara’ya dönmüşler. Biz milletimiz için 
siyaset üretiyoruz, gücümüzü milletten alı-
yoruz ve hesabımızı da millete veriyoruz. 
Ama gücünü milletten değil, çetelerden 
alanların kimlere hizmet ettiğini, kimlere 
bedel ödediğini de işte şu anda, o aday lis-
telerinde açık ve net olarak görüyorsunuz. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın... Güzel bir 
deyim var: Eski hal, muhal... Yani eskiye 
dönüş asla olmayacak, Türkiye artık geriye 
değil, her zaman ileriye gidecek.

Türkiye, seçkinlerin, imtiyazlıların, çetele-
rin, mafyanın, hukuk dışı örgütlenmelerin 
egemen olduğu, siyasete yön verdiği bir 
ülke olmayacak. Bugün artık hakların, öz-
gürlüklerin, hukukun ve adaletin egemen 
olduğu bir Türkiye var ve buradan geriye 
gidiş olmayacak. Allah’ın izniyle Türkiye, 
sağlam bir zeminde, emin adımlarla yolun-
da ilerliyor. 12 Eylül Halkoylaması, yeni-
den büyük Türkiye için önemli bir dönüm 
noktası olmuştu. Aynı şekilde 12 Haziran 
da, büyük Türkiye için, güçlü Türkiye 



Recep Tayyip ERDOĞAN

38

için, çok daha itibarlı bir Türkiye için mi-
lat olacaktır. Mevcut sorunları da birlikte 
çözeceğiz. Çalışma hayatının sorunlarını, 
kamu çalışanlarının meselelerini konuşa-
rak, uzlaşarak, istişare halinde, dayanışma 
halinde geride bırakacağız. 

Ben her zaman söylüyorum: Bizi, bizim 
kendimizin anlatmasına hiç gerek yok. 
Yaptıklarımız zaten bizi anlatıyor, ya-
pacaklarımız hakkında da fikir veriyor. 
Türkiye büyüdükçe, ekonomi büyüdükçe 
ve güçlendikçe, bunu çalışanlarımıza 
aktarmaya, yansıtmaya devam edeceğiz. 
Ben, MEMUR-SEN Konfederasyonu’nun 
4’üncü Olağan Genel Kurulu’na bu duygu 
ve düşüncelerle bir kez daha başarılı geç-
mesini diliyorum. Yolunuz açık, emek mü-
cadeleniz, hak mücadeleniz kutlu olsun 
diyorum. Genel Kurul’un, ülkemize, mil-
letimize, demokrasimize hayırlar getirme-
sini, emek hareketini, kamu çalışanlarının 
hak mücadelesini güçlendirmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun...
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... He-
yetinizi saygıyla selamlıyor; Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin 91’inci Kuruluş Yıl-
dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm 
çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en içten duygularımla kutlu-
yorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, 
Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk 

Meclis’teki tüm milletvekillerini bu vesi-
leyle bir kez daha minnetle yâd ediyorum. 
23 Nisan 1920’den bugüne, Türkiye’nin 
istiklali, istikbali ve hürriyeti için emek 
saffetmiş, ter dökmüş, bu çatı altında mil-
let için hizmet üretmiş tüm parlamenter-
lere ülkem, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan 
Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

40

Gazi Mustafa Kemal’in o günlerde de ifade 
ettiği gibi, bu Meclis, milleti ilgilendiren 
her konuda yegâne karar merciidir. Mec-
lisin iradesi üzerinde hiçbir güç ve irade 
yoktur. Yani, öz olarak, egemenlik, milletin 
temsilcilerinden teşekkül eden bu meclis 
yoluyla, bizzat milletindir. Millet iradesine 
güvensizlik, bizatihi millete ve 23 Nisan 
ruhuna güvensizliktir. Bugün çok net ola-
rak görülmektedir ki; yakın tarihimizde, 
milli iradeye dönük müdahaleler, millete 
ve Cumhuriyetimize hiçbir fayda sağlama-
mış, tam tersine ülkeye çok ağır bedeller 
ödetmiştir. Milli iradeye yönelik müda-
haleler kadar, milli egemenliği vesayet 
altına almak, vesayet altında tutmak, milli 
iradeyi hukuk dışı örgütlenmelere havale 
etmek de, aynı şekilde 23 Nisan ruhuna ve 
Cumhuriyet ideallerine aykırıdır.

Bu millet, engin bir feraset sahibidir. Bu 
millet, iyiyi kötüden ayırabilecek, lehine 
ve aleyhine olan arasında tercih yapa-
bilecek kabiliyete sahiptir. Bölgemizde 
yaşanan son hadiseler, Türkiye’nin ve aziz 
milletimizin, tecrübesiyle, tarihiyle, mede-
niyet birikimiyle ne kadar farklı olduğunu, 
ne kadar ayrı bir yerde durduğunu tüm 
dünyaya göstermiştir. Geçmişte, Türkiye, 
bazı ülkelerle kıyas edilirken, bazı ülke-
lere benzemekle itham edilirken, bugün 
bölgesine örnek teşkil eden, bölgesindeki 
ülkeler tarafından model alınan bir ülke 
konumuna yükselmiştir.

Türkiye, bölgesindeki her denklemde, 
çözümü kolaylaştıran bir faktör olarak 
kendisine sağlam bir yer edinmiştir. Hızla 
gelişen demokrasisi, rekor düzeyde bü-

yüyen ekonomisi, itibarlı dış politikasıyla 
Türkiye, dünyanın saygın, sözü dinlenen, 
görüşlerine değer verilen bir ülkesi konu-
mundadır. Böyle bir Türkiye’de, tek tek 
fertlerin olduğu kadar, takdir edersiniz 
ki Meclis’in de sorumluluğu büyüktür. 
Dikkatinizi çekiyorum: Bu Meclis’in aldığı 
kararlar, bu Meclis’te yapılan müzakereler, 
bugün sadece 81 vilayet tarafından değil, 
dünyanın tüm başkentleri tarafından il-
giyle ve dikkatle izleniyor. Bölgesinde bir 
ağırlık merkezi, bir çekim merkezi olan 
Türkiye, bu sorumlulukla, bu şuurla, gele-
ceğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, 23 
Nisan 1920’de, ardından 29 Ekim 1923’te, 
yokluk, yoksulluk, mahrumiyet üzerine 
bina edilen bu ülke, bugün artık geleceğe 
güvenle bakıyor, bugün artık, 2023 yılını 
hedefliyor. Cumhuriyetimizin Kuruluşu-
nun 100’üncü yıldönümüne, millet olarak 
çok büyük bir heyecanla, coşkuyla, en 
önemlisi de büyük bir özgüvenle hazırlanı-
yoruz. Önümüze koyduğumuz hedeflerin 
gerçekleşebileceğine milletçe yürekten 
inanıyoruz. Bu hedef leri, hayallerimizi 
gerçeğe dönüştürmek için yoğun gayret 
sarf ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 

Hiç kuşkusuz, büyük Türkiye, güçlü eko-
nomi, ileri demokrasi, aktif dış politika 
kadar, sarsılmaz bir kardeşlik üzerine inşa 
edilmek zorundadır. İçerde birliğini sağ-
layamamış, kardeşliğini perçinleyememiş 
bir Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşama-
yacağı gibi, bugünkünden geriye gitmeye 
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de mahkûmdur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920’de, 
millet, aynı vatan üzerinde, aynı bayrak 
altında yaşayan, kader birliği, ideal birliği 
yapmış topluluk olarak tanımlanmıştır. 
Tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi, bugün 
de milleti, etnik kökenlerine, derilerinin 
rengine, inançlarına, dillerine bakmadan; 
ortak bir tarihi paylaşan, ortak bir gelece-
ğe bakan topluluk olarak tanımlıyoruz.

Burada, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ’in, 
Cumhuriyet’e giden yola döşediği ruh ve 
anlayışı dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Kurtuluş Savaşı öncesinde memleketi 
karış karış gezen ve halka moral aşılayan 
Akif, Kastamonu’da, Nasrullah Camii’nde, 
cemaatin gözyaşlarıyla dinlediği şu ko-
nuşmayı yapıyor: “Milletler, topla, tüfekle, 
zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. 
Milletler ancak, aralarındaki rabıtalar 
çözülerek, kendi başının derdine, kendi 
havasına, kendi menfaatine, kendi menfa-
atini temin etmek kaygısına düştüğünde 
yıkılır. Düşmanlarımızın bugün bizden 
istedikleri, ne filan vilayet, ne filan sancak-
tır; doğrudan doğruya başımızdır, devleti-
mizdir... Ey cemaat, gözünüzü açınız, ibret 
alınız. Bizim senelerden beri kanımızı, 
iliğimizi kurutan dâhili meseleler yok mu? 
Havran meselesi, Şam meselesi, Yemen 
meselesi, Kürdistan meselesi, Arnavutluk 
meselesi... Bunların hepsi düşman parma-
ğı ile çıkarılmış meselelerdir. Artık kime 
hizmet ettiğinizi, kimin hesabına birbirini-
zin gırtlağına sarıldığınızı anlamak zama-
nı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rızası 
için olsun, aklımızı başımıza toplayalım...”

Evet… Akif, bu sözleri söylüyor ve cemaat 
hıçkırıklara boğuluyor. Doğu Cephesinde-
ki el-Cezire Kumandanı Nihat Bey, Meh-
met Akif ’e bir telgraf çekiyor ve özetle 
şunları söylüyor: Nasrullah Camii Şerifin-
de yaptığınız konuşma, aynen Diyarbakır 
Camii Kebirinde müminlere okunmuştur. 
Biz bunu yeterli görmedik. Konuşmayı ba-
sarak, cephe illeri olan, el-Aziz, Diyarbekir, 
Bitlis ve Van halkına, buradaki tüm Meh-
metçiğimize dağıttık...

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ’in dikkatleri 
çektiği bu husus, bugün de güncelliğini ko-
ruyan bir husustur. Nasrullah Camii’nde 
yapılan hitap, Diyarbakır’dan çekilen telg-
raf, bugün de aynı şekilde milletimizden 
makes bulmaktadır. Bu ülkenin, 74 milyo-
nun kardeşliğini, popülizme, şahsi çıkar-
lara, şahsi ikbal hırsına alet etmek, bizzat 
millete ve ülkeye haksızlıktır. Öyle mese-
leler vardır ki, iktidar hırsıyla, seçimde oy 
almak hırsıyla, çıkar sağlamak gayesiyle 
tahrik edilemez, kışkırtılamaz. Terör me-
selesi, bu ülkenin topyekûn meselesidir. 
Zira, ölen gençler bizim gençlerimizdir. 
Şehit olan güvenlik güçleri, bizzat bu mil-
letin evlatlarıdır.

Terörün, hiçbir sonuç getirmeyeceği bi-
lindiği halde, sırf silah tüccarlarını zengin 
etmek, sırf istismarcıları memnun etmek 
gayesiyle sürdürülmesi, kandan ve gözya-
şından beslenen insanlık dışı bir anlayışın 
ürünüdür. Aynı şekilde, belli bölgelerin 
hissiyatını istismar yoluyla, buradan siyasi 
çıkar sağlama ihtirası da, en az kan dök-
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mek kadar insanlık dışıdır, vicdan dışıdır. 
Tahriklerle, kışkırtmayla, hakaretlerle, 
öfkenin, nefretin, ayrımcılığın dilini kulla-
narak, seçmen iradesini istedikleri şekilde 
yönlendireceklerini zannedenler, büyük 
bir yanılgının içindedirler. Küçük siyasi 
hesaplar peşinde, Türkiye’nin kardeşliğini 
bozma gayretine girenler, biliniz ki er ya 
da geç, kaybetmeye mahkûmdurlar.

23 Nisan 1920’de, Ankara’da, Ulus’taki ilk 
Meclis binasında ortaya çıkan tablo, bir 
Türkiye tablosudur. O tabloda, Türkiye’nin 
tüm renkleri temsil edilmektedir. Tıpkı o 
gün olduğu gibi, bugün de, 74 milyonun 
tamamı, devlet önünde eşittir, birdir, 
birinci sınıftır. 21’inci yüzyılın bu ilk yıl-
larında, ayrımcılık, dışlama, öteleme asla 
kabul edilemez. Nitekim son yıllarda, belli 
bölgelere yönelik inkâr politikalarına son 
verilmiş, ihmaller telafi edilmeye, bu yolla 
kardeşliğimiz perçinlenmeye başlamış-
tır. Bu süreci tahrik ve kışkırtma yoluyla 
bozmaya çalışanlar, 74 milyona en büyük 
haksızlığı yaparlar.

23 Nisan 1920 Meclisi ,  her türlü iç 
çekişmeyi bir kenara bırakarak, Milli 
Mücadele’nin zaferine odaklanmıştır. 
Bugünkü Meclis de o ruhla, o heyecanla 
hareket etmeli, birlik ve bütünlük içinde 
sevgi ve hoşgörü temelli geleceği inşa et-
menin mücadelesi içinde olmalıdır. Biz, 
bunun mümkün olduğuna yürekten ina-
nıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
her bir mensubunun, bu ruh ve anlayışla 
hareket edeceğine, milletin ve ülkenin 
selametini her türlü siyasi çıkarın üzerin-
de tutacağına gönülden inanıyoruz. 23 

Nisan 2011’de, çocuklarımıza çok daha 
parlak bir gelecek emanet etmenin kararlı-
lığı içinde olduğumuzu, bu hedef peşinde 
umut yüklü olduğumuzu vurgulayarak 
sözlerimi bitirmek istiyorum. Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün 
istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazile-
rimizi, bu Meclis’te görev yapmış bütün 
siyasetçilerimizi şükranla anıyorum. Tüm 
çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlı-
yor, teşekkür ediyorum.
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Sayın Başkan, Tüm Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin çok değerli mensupları, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 

4’üncü Olağan Genel Kurulu’nun başarılı 
geçmesini diliyorum.

Genel Kurul’un, ülkemiz, milletimiz, eko-
nomimiz için hayırlı sonuçlar doğurması-

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) 4. Olağan 

Genel Kurulu

İstanbul | 29 Nisan 2011
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nı temenni ediyorum. 2005 yılında kuru-
lan TÜMSİAD, çok kısa bir sürede 46 yurt 
içi şubesiyle, 10 yurtdışı çözüm ortağıyla, 
10 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin etkili ve 
saygın bir sivil toplum örgütüne dönüştü. 
KOBİ’lerimizin dertlerine, sıkıntılarına, 
sorunlarına çözüm üreten TÜMSİAD, ay-
rıca 2010 yılında Dünya Verimlilik Bilim 
Konfederasyonu tarafından, dünyada sa-
dece 41 kişi veya kuruma verilen Dünya 
Verimlilik Oskarı’nı kazandı. TÜMSİAD’ın 
Sayın Başkanını, yöneticilerini ve tüm üye-
lerini, bu başarılı çalışmalarından dolayı 
tebrik ediyorum.

Türkiye’nin 8.5 yıldır bu kadar hızlı ve sağ-
lıklı büyümesinde iş dünyamız da büyük 
sorumluluk yüklendi. En son, 2010 yılında 
kaydettiğimiz yüzde 8.9 oranındaki büyü-
me için, iş dünyamızın tüm temsilcilerine, 
TÜMSİAD üyelerine, özellikle de her türlü 
fedakârlığı göstererek bu büyümede kat-
kısı olan KOBİ’lerimize ülkem, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler de 
çok yakından takip ettiniz. 8.5 yıl boyunca, 
ekonomide istikrar ve güven, üzerine en 
fazla titrediğimiz, en fazla hassasiyet gös-
terdiğimiz kavramlar oldu.

Biz, 2002 sonunda iktidara geldiğimizde, 
iş dünyasının çok yakıcı bir feryadı vardı. 
İş dünyası, ortak bir dille, ortak bir akılla, 
Devlet gölge etmesin, başka ihsan isteme-
yiz şeklinde arzusunu dile getiriyordu. 
Ekonomiyle ilgili olarak hükümetlere dü-
şen görev bellidir, sınırlar bellidir. Biz 8.5 
yıl boyunca işte hep o sınırın içinde kaldık, 
sorumluluklarımızı yerine getirdik. Biz 
düzenleyici olduk, denetleyici olduk… 

Yolları açan, yolların güvenliğini sağlayan, 
yani üretim, istihdam için uygun zemini 
hazırlayanlardan olduk. İş dünyasının en 
fazla ihtiyacını duyduğu istikrar ve güveni 
tesis etmek, ardından da muhafaza etmek 
için, son derece hassas biçimde çalışmala-
rımızı yürüttük. 

Bakın değerli arkadaşlarım.2002 yılında, 
toplam yatırımların miktarı 58.6 milyar 
lira. 2010 yılında, toplam yatırımları 207 
milyar liraya yükselterek, tüm zamanların 
rekorunu kırdık. Aynı şekilde, özel sektör 
yatırım miktarı 2002’de 43 milyar lira 
iken, 2010 sonunda, yine tüm zamanla-
rın rekorunu kırarak, 164 milyar liraya 
yükseldi.2002 yılında, Türkiye’de 96 bin 
adet otomobil satılmıştı. 2010 yılında bu 
alanda yine bir rekor kırdık. Bir yıl için-
de Türkiye’de 510 bin adet, yani yarım 
milyondan fazla otomobil satıldı. Şurası 
son derece dikkat çekici: Rekor kırdığımız 
2010 yılının ilk üç ayında, 67 bin otomobil 
satılmıştı.2011 yılının ilk üç ayında, bu-
nun yaklaşık iki katı, 123 bin otomobil sa-
tıldı. Eğer trend böyle devam ederse, 2011 
yılında 1 milyon rakamına çok yaklaşmış 
olacağız. Buzdolabı satışı aynı şekilde… 
Geçen yıl ilk üç ayda 343 bin satış vardı, bu 
yıl ilk üç ayda 436 bin satış var. 

Turizmde geçen yıl ilk üç ayda gelen turist 
sayısı 2 milyon 459 bin kişiydi; bu yılın ilk 
üç ayında gelen turist sayısı 3 milyon 600 
bin kişi. Tabii önemli bir gösterge de faiz… 
2002 yılında ortalama yüzde 63 olarak 
gerçekleşen faiz, 2010 yılında ortalama 
yüzde 8.1 olarak gerçekleşti. Şu anda da 
faizlerin oranı yüzde 8 seviyesinde. Tür-
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kiye, 2002 yılında, yüzde 63 faiz verdiği 
halde, ancak 9 ay gibi çok kısa bir vadeyle 
borç bulabiliyordu. Şu anda, faiz yüzde 8’e 
indiği halde vade 53 aya kadar uzamış du-
rumda. Son olarak borç göstergelerini de 
burada hatırlatmakta fayda görüyorum…

Küresel kriz nedeniyle, tüm dünyada 
ülkelerin borç göstergeleri yukarı doğru 
fırlarken, bizde tam tersine borç oranları 
düşüyor ve daha sağlıklı bir yapıya kavu-
şuyor. Kamu net borç stokunun milli gelire 
oranı, 2002 yılında yüzde 61 seviyesin-
deydi, 2010 yılında yüzde 28.7 seviyesine 
kadar düştü. AB tanımlı borç stokumuz, 
yüzde 78 seviyesinden, bugün yüzde 41.6 
seviyesine geriledi. Bu oranla, şu anda 
Avrupa’nın en iyileri arasında yer alıyoruz. 
Burada önemli olan şudur değerli arkadaş-
larım. Türkiye, sadece 43 gün sonra genel 
seçimleri gerçekleştirecek.43 gün sonra 
seçim yapılacak olmasına rağmen, Türki-
ye ekonomisinin dengeleri bozulmuyor, 
tam tersine, seçimlerden çıkacak sonucu 
şimdiden okuyarak, yukarı doğru büyüme 
eğilimini devam ettiriyor. Türkiye seçim-
lere giriyor ve faiz yükselmiyor. Türkiye 
seçimlere giriyor ve vade oranları uzamı-
yor. Türkiye seçimlere giriyor, üretimi, 
ihracatı, tüketimi gerilemiyor. İşte istikrar 
ve güvenin en somut yansıması budur. 

Bu tablo, Türkiye’nin, iş dünyasının on 
yıllar boyunca özlemini çektiği, hasretini 
duyduğu bir tablodur. Çok açık konuşu-
yorum: Seçimlere girerken, tek partili bir 
hükümet olarak, elimizin altındaki tüm 
imkânları seferber edebilirdik. Bunun çok 
sayıda yöntemi var… Bizden önceki hükü-

metler bu imkânları son derece abartılı 
şekilde kullandılar. Merkez Bankası’na bir 
talimat verip, para bastırıp, bol keseden 
dağıtabilirdik. Bütçe açığını dert etmeye-
bilirdik. Faizler yükselmiş, düşmüş, kaile 
almayabilirdik. Emekliye, memura, işçiye, 
asgari ücretliye, kredi yoluyla işadamları-
na, girişimcilerine kesenin ağzını sonuna 
kadar açıp ne varsa dağıtabilirdik. Biz 
bunu yapmadık ve yapmıyoruz değerli ar-
kadaşlarım. Çünkü, seçim öncesinde kese-
nin ağzını açıp, bol keseden, bol kepçe da-
ğıtanlar, kendi cebindekileri değil, milletin 
cebindekileri dağıttılar. Emekliye yüzde 
100 zam yaptılar… Emekli kardeşim de bu 
zamma kandı… Ama seçim bitince, o yüz-
de 100 zammı, yüzde 50- 60 seviyesindeki 
enflasyonla üç ayda fazlasıyla geri aldılar. 
Yoksula bol keseden dağıttılar. Ama seçim 
bitince, yoksulu daha da yoksul yaptılar, 
yoksul sayısını ikiye üçe katladılar. Biz 
böyle bir sorumsuzluk içinde olamayız. 
Biz, milletin tek kuruşuna dahi göz dike-
meyiz, o emanete asla hıyanet edemeyiz. 
Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. 
Sadece hükümet politikaları icabı değil, 
milletin emanetini yüklenmiş, millete söz 
vermiş bir siyasi anlayışın gereği olarak 
da harcamalarda aşırı hassasiyet gösteri-
yoruz.

Bakın, millete bidon kafalı demek, millete 
göbeğini kaşıyan adam demek, millete 
yüzde 60’ı aptal demek, sadece zihinlerde-
kinin tezahürü değildir. Bu anlayış, aynı 
zamanda bunu söyleyenlerin siyasi yakla-
şımlarını da ortaya koyuyor. Millet nasıl 
olsa aptal, biz onları kandırırız diyerek, 
olmayacak vaatler veriliyor, olmayacak 



Recep Tayyip ERDOĞAN

46

sözler veriliyor. Ama bu millet aptal de-
ğil. Bu millet son derece zeki, son derece 
ferasetli ve kimin ne olduğunu, kimin ne 
yapmaya çalıştığını, kimin hangi vizyonla, 
hangi muhayyile ile hareket ettiğini çok 
iyi görüyor. Dikkat edin… Biz, 3 Kasım 
2002 seçimlerine girerken, açık açık şunu 
söyledik… 3 yıl bizden bir şey beklemeyin, 
ama 3 yıl sonra, Türkiye çok köklü şekilde 
değişmeye başlayacak dedik. Olmayacak 
vaatlerle, popülizmle, milleti kandırma-
ya, yanıltmaya yönelik söylemlerle değil, 
samimiyetle milletin karşısına çıktık ve 
milletten teveccüh gördük.

Biz 8.5 yıldır Türkiye için öyle yatırımlar 
yaptık, öyle eserler, öyle hizmetler ürettik 
ki, bugün ortaya koyduğumuz her proje, 
büyük bir ciddiyetle karşılanıyor ve ola-
bileceğine 74 milyonun tamamı inanıyor. 
Göreve gelmesinin üzerinden 1 yıl bile 
geçmeden, onlarca kez çark eden, onlarca 
kez U dönüşü yapan, söylediğini inkar 
eden bir Genel Başkanın, millet nezdinde 
inandırıcı olması, ikna edici olması elbet-
te mümkün değildir. Hele hele, milletin 
karşısına çıkıp, meydanlarda ağzını bozan, 
edep dairesinin dışına çıkan bir Genel Baş-
kanın, milletten teveccüh görmesi, hatta 
kendi seçmeninden, kendi tabanından 
bile takdir ve teveccüh görmesi mümkün 
olamaz. Çıkıp hem benden, hem milletten 
özür dilemesi gerekirken, dün Balıkesir’de 
meydanda aynı şekilde hakaret üstüne 
hakaret, küfür üstüne küfür sıralıyor. Ken-
disine bir kez daha Hacı Bektaş Veli’nin o 
güzel sözünü hatırlatmakta fayda görüyo-
rum: Eline, diline, beline hakim ol… Sayın 
Kılıçdaroğlu Tuncelilidir… Öyle tahmin 

ediyorum ki, bu sözü bir yerlerde duymuş-
tur. Eline, Diline, Beline… Bu kelimelerin 
ilk harflerini yan yana getirdiğinizde, edeb 
sözcüğünün ortaya çıktığını görürsünüz. 
Edeb, aklın dıştan görünüşüdür.

CHP Genel Başkanına, onunla aynı dile, 
aynı üsluba, aynı seviyeye sahip, onun-
la aynı hizaya girmiş olan MHP Genel 
Başkanı’na, Hazreti Mevlana’nın şu söz-
lerini de hatırlatmak isterim:“Efendiler, 
bilin ki  insanın tenindeki can edeptir. 
İnsanoğlunun göz ve kalp nuru edeptir. 
Adem  bir ulvi âlemdir  süfliden değil; bu 
dönen kümbetin hem dönmesi, hem de 
revnak ve ziyneti edeptir. Şeytanın başına 
ayağını koymak istersen gözünü iyi aç  
şeytanın canını çıkaran edeptir. İnsanoğlu 
eğer edepten yoksun ise  o insan değildir. 
zira insanoğlu ile hayvan arasındaki fark 
edeptir. Aç gözlerini bak  Allah kelamı 
olan kur‘an, ayet ayet edeptir. Akıldan sor-
dum: iman nedir? Akıl kalp kulağına dedi 
ki: iman, edeptir…”Her ne yaparlarsa, ne 
derlerse desinler, biz bu seviyeye düşmeye-
cek, bu dili kullanmayacağız. Biz milletin 
edebiyle edeplendik, milletin karşısında 
mahcup olmadan bu süreci devam ettire-
ceğiz. Bizden boş söz, hakaret, küfür asla 
duymayacaksınız. Biz, milletin diliyle ko-
nuştuğumuz gibi, millete hizmet cümleleri 
kurmaya devam edeceğiz.

Önceki gün biliyorsunuz, hem Türki-
ye için, hem İstanbul için son derece 
önemli bir projeyi açıkladık. Proje, tüm 
Türkiye’de, hatta komşu ülkelerde ciddi 
heyecan oluştururken, muhalefet çıktı, 
daha ilk cümlemizden itibaren projeyi 
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karalamanın gayretine girdi. Bunlar, mille-
tin sevincini, heyecanını, coşkusunu dahi 
paylaşamayacak kadar, milletle aynı yöne 
bakamayacak kadar milletten ve ülkeden 
kopuklar. Bizim, yıllarca üzerine düşünüp, 
son derece ayrıntılı bir hale getirdiğimiz 
projeyi, daha anlamadan, kavramadan, 
üzerinde hiç düşünmeden silip atmak, ka-
ralamak, küçümsemek, muhalefetin nasıl 
bir vizyon içinde olduğunu da göstermesi 
açısından önemlidir. Şimdi iki gündür, 
Merhum Ecevit’in 1994’teki önerisini ha-
tırlatıp, projenin daha önce gündeme geti-
rildiğini yazıp çiziyorlar. Özellikle CHP’li 
medya, projeyi neresinden tutup eleştir-
sem diye adeta çırpınıyor. Ama, Sayın 
Ecevit’e ait, sakladıkları, göstermedikleri, 
öne çıkarmadıkları bir ifade var… Merhum 
Ecevit, kendi projesini açıkladığında ki o 
proje bizimkinden tamamen farklı bir pro-
jedir, aynen şu ifadeleri kullanıyor: Bunu, 
belli çevrelere diyet borcu olmayan parti 
uygulayabilir… İşte bugün, hiç kimseye 
diyet borcu olmayan AK Parti Hükümeti, 
kendi projesini ayrıntılandırıyor, uygula-
ma safhasına getiriyor.

Ben projeyi açıklarken de ifade ettim: Çok 
eski zamanlardan beri böyle bir hayal ol-
duğunu, Karadeniz ile Marmara arasına 
bir kanal açmanın uzun yıllar önce de 
düşünüldüğünü söyledim. Değerli arka-
daşlarım: Fantezi başka bir şeydir, hayal 
başka bir şeydir, hedef, plan, proje başka 
bir şeydir… Boğaz’ın kenarına oturan, ayak 
ayaküstüne atıp bir bardak çay içen her-
kes, gemi trafiğini gördüğünde, İstanbul’a 
bir kanal lazım diyerek fantezisini dile 
getirebilir. Ama biz fantezi kurmuyoruz. 

Biz, hayal kurma noktasını da aştık, hedef 
koyuyor, plan, proje yapıyoruz. İnşallah 12 
Haziran’dan itibaren de etüt çalışmalarına 
başlayarak, startı vermiş olacağız. Bu proje 
tek başına bir ulaştırma projesi değil… O 
gün de ifade ettim: Enerjiden çevreye, sa-
nayiden şehir planlamasına kadar çok de-
ğişik boyutları olan bir projeyi hayata ge-
çiriyoruz. Aynı zamanda, bu proje, sadece 
bir İstanbul projesi de değil… Türkiye’de 
her 5 kişiden birinin yaşadığı İstanbul için 
olduğu kadar, ekonomik, ticari boyutuyla 
bu proje bir Türkiye projesi, hatta bir böl-
ge projesi. Projeyle, İstanbul’un merkez 
olduğu çok geniş bir çevrede ekonomik 
canlanma yaşanacak, ciddi bir ekonomik 
aktivite oluşacak. Nitekim, İş dünyamızın 
da projeyi son derece olumlu ve heyecan 
verici olarak gördüğünü büyük bir mem-
nuniyetle müşahede ediyorum.

Sırf proje hakkında, projeyi karalamak 
amacıyla Bu projede insan yok diyenler, 
kendi anladıkları manada insanı elbette 
bu projede göremeyecekler. Evet, bu pro-
jede çeteler olmayacak, mafya olmayacak, 
hukuk dışı karanlık örgütler olmayacak, 
rantiye olmayacak. İSKİ’yi boşaltan, 
Kocaeli’ni dolandıran, Edirne’de tescilli 
yolsuzluk yapanlar türünden insanlar bu 
projede yer almayacaklar. Ama bu ülkenin 
vicdan, izan, hakkaniyet sahibi her insanı 
kendini bu projenin içinde bulacak. 

Değerli arkadaşlarım, TÜMSİAD’ın çok 
değerli mensupları… Bu toplantı vesilesiy-
le, Türkiye’yi, özellikle de gençlerimizi çok 
yakından ilgilendiren bir hususu burada 
dile getirmek istiyorum… Biliyorsunuz, 
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Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı, yani YGS 
sonuçları dün açıklandı. Tüm öğrencileri-
mizi tebrik ediyorum, ikinci sınavda hep-
sine başarılar diliyorum. Sınav kâğıtları ve 
sınav sonuçları üzerinde yapılan ilk incele-
meler, günlerdir kamuoyunu meşgul eden 
iddiaların doğru olmadığına işaret ediyor. 
Bu konuda yargı soruşturmasını, incele-
melerini sürdürüyor. Biz de iddiaları çok 
çok yakından takip ediyoruz. Daha önce 
de ifade ettim… Bir tek kişinin bile haksız 
çıkar sağlamasına müsaade etmeyiz. Böyle 
bir şeyin var olması durumunda, hukuki 
olarak, idari olarak, gereken neyse hiç 
tereddüt etmeden yerine getiririz. Sınava 
girmiş olan, girecek olan gençlerimiz müs-
terih olsunlar, rahat olsunlar… Aileler aynı 
şekilde rahat olsunlar…

Açık söylüyorum, 1.7 milyon insanın 
hayallerini öldürmek, 1.7 milyon genci 
katletmekle eş değerdir. Böyle bir adalet-
sizliğe, eşitsizliğe, iltimasa göz yummayız, 
müsaade etmeyiz. Ancak burada şöyle 
bir durum da var. İddialar ortaya atıldığı 
andan itibaren, muhalefet partileri, bazı 
medya kuruluşları, bunu, Hükümet’e karşı 
bir koz, bir fırsat olarak görüp, gençlerin 
hissiyatı üzerinden, hayalleri üzerinden 
bir saldırı başlattılar. Yapılan, çok açık bir 
şekilde istismardır. Yapılan, 1.7 milyon 
gencin, hayalleri üzerinden, o hayalleri 
yıkmaya çalışmak üzerinden fırsatçılık 
peşinde koşmaktır.

Ortada hiçbir delil, çıkar sağladığı iddia 
edilen bir tek kişi yokken, daha soruş-
turma tamamlanmadan, gece gündüz bu 
meseleyi gündeme taşımak, soru işaretleri 

oluşturmak ayıptır. Buradan rant hesabı, 
oy hesabı yapmak, en hafif tabiriyle ucuz 
siyasettir, ayağa düşmüş siyasettir. Herke-
si, her şeyi istismar ediyorlar… Ama bari 
gençlerin hayallerini, umutlarını, gele-
ceklerini istismar etmesinler. Bunlar, AK 
Parti’yi yıpratmak, AK Parti Hükümeti’ni 
sıkıştırmak amacıyla bugüne kadar el-
lerine geçen her fırsatı değerlendirdiler, 
her şeyi istismar ettiler. Şehitleri, şehit 
cenazelerini dahi istismar edecek kadar 
alçaldılar. Bugün de, 1.7 milyon gencin ge-
leceğini, kirli siyasetlerine, kirli emellerine 
alet edecek, oradan rant sağlama fırsatçı-
lığına girişecek kadar vicdanlarını, izan-
larını, ölçülerini kaybetmiş durumdalar. 
Tabii ki sadece muhalefet değil… 8.5 yıldır 
AK Parti’den nasıl kurtuluruz diyerek, 
her türlü kirli hesabın, kirli ilişkinin içine 
girenler de aynı şekilde gençleri istismar 
etmenin peşindeler. El insaf… O çocuklar, 
en az bir yıl, kimisi birkaç yıldır bu sınavın 
stresini yaşıyorlar. Yıl boyunca, oyundan, 
eğlenceden, yemeden, içmeden, dinlen-
meden mahrum kalıyorlar. Gece gündüz 
dershanelerinde, kitaplarının, testlerin 
başında en güzel zamanlarını harcıyorlar. 
Sen üç tane oy alacaksın diye, bu çocukla-
rın umutlarını söndürmeye, onların şevki-
ni kırmaya ne hakkın var?

Şunu da belirtmeliyim: CHP’nin, MHP’nin, 
onların yandaş medyasının yaptığı bu is-
tismar, BDP’nin Doğu’da, Güneydoğu’da, 
büyük şehirlerde gençlerin kanı üzerin-
den yaptığı istismardan hiç ama hiç farklı 
değildir. Üç tane oy almak için gençleri 
sokağa döken, ellerine Molotof kokteyli 
veren, teşvik eden, kışkırtan BDP ne kadar 
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istismarcıysa, bunlar da o kadar istismar-
cıdırlar. Ama işte bunların kimliği, kişiliği, 
tıyneti bu… Hep söyledim, yine söylüyo-
rum… AK Parti zarar görsün de, Türkiye’ye 
ne olursa olsun... AK Parti kaybetsin de, 
1.7 milyon genç ne olursa olsun. AK Parti 
yıpransın da, gençler ölürse ölsün. Hep-
sinin de anlayışı işte bundan ibaret. Genç 
kardeşlerim bu istismarcıları tanısın. Genç 
kardeşlerim, bu iddiaları dile getiren, bu 
iddiaları siyasi malzemeye dönüştürenle-
rin nasıl bir seviyesizlik içinde olduğunu 
görsün. Genç arkadaşlarımdan rica edi-
yorum: Bu oyuna gelmeyin, bu istismara 
gelmeyin. Moralinizi asla bozmayın. Siz, 
derslerinize, kitaplarınıza odaklanın, ikin-
ci sınava en iyi şekilde hazırlanın. Sınavda 
adaletsizliğe izin vermeyiz, vermeyeceğiz. 
Her iddiayı kılı kırk yaran bir hassasiyetle 
inceleyip, gereğini de mutlaka yerine geti-
receğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Ekonomide, siyasette, dış politikada, sos-
yal yaşamda moral her şeydir. Aile içinde 
bir babanın moralsizliği dahi, aileyi çö-
küntüye sürükler. Biz, moralleri yüksek 
tutarak, umutları diri tutarak, hayaller ku-
rup hayallerin peşine düşerek bugünlere 
ulaştık. Morallerin bozulmasına müsaade 
etmeyeceğiz. İstikrarın, güven ortamının 
bozulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye 
büyüyecek, istikrarla, güvenle, huzurla, 
kardeşlikle yoluna devam edecek. Hiç 
endişeniz olmasın: Türkiye, 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasın-
daki yerini alacak. Bu büyük yürüyüşte, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 

da gönül birliği içinde olmaya devam ede-
ceğiz. 8.5 yıl boyunca, sorunları çöze çöze 
bugünlere geldik, aynı şekilde devam ede-
ceğiz. Ben, bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha TÜMSİAD’ın 4’üncü 
genel kuruluna başarılar diliyorum. 
TÜMSİAD’ın tüm mensuplarını, gayretle-
rinden, emeklerinden dolayı kutluyorum. 
Yolumuz açık, önümüz aydınlık olsun 
diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum…
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Sayın Başkan, TUSKON’un çok değerli 
üyeleri, değerli kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri sevgiyle saygıyla 
selamlıyor; Türkiye İşadamları ve Sanayi-
ciler Konfederasyonu’nun Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na başarılar 
diliyorum. 

Türkiye’nin tüm illerinde, büyük ilçele-
rinde; 162 dernek, 7 federasyon, 100 bin 
şirket ve 32 binden fazla üye sayısına 
ulaşan TUSKON’u, değerli yöneticilerini, 
kısa sürede elde ettikleri bu muhteşem 
başarıdan dolayı bir kez daha tebrik edi-
yorum. 2005 yılında kurulan TUSKON, şu 

TUSKON Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı

İstanbul | 3 Mayıs 2011
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anda Anadolu’nun, Trakya’nın adeta sesi, 
nefesi haline gelmiş durumda. 81 vilayetle 
kalmayıp, dünyanın her yerine, her ülke-
sine; ismini çok seyrek duyduğumuz, çok 
uzak coğrafyalardaki memleketlere dahi 
TUSKON’un bir şekilde ulaştığını görüyor 
ve bundan gerçekten büyük heyecan duyu-
yoruz. 

Önümüzdeki hafta İstanbul’da gerçekleşe-
cek olan, Birleşmiş Milletler En Az Geliş-
miş Ülkeler Konferansı’nda TUSKON’un 
özel sektör ayağını üstlenmiş olmasından 
da ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Butan, Kiribati, Nepal, 
Brundi gibi ülkelerden dahi işadamlarının 
Türkiye’ye gelecek olması, TUSKON’un etki 
alanını, ulaşabildiği coğrafyaları net bir şe-
kilde ortaya koyuyor. 

Daha önce de bir vesileyle ifade ettim: 
Bugün artık dünyada, askeri gücünüz, tan-
kınız, tüfeğiniz değil, ekonomik gücünüz, 
siyasi, diplomatik, kültürel gücünüz daha 
büyük anlam ifade ediyor. Bugünün dün-
yasında, toprakların fethi değil, gönüllerin 
fethi, gönüllerde bir yer edinmek, ünsiyet 
kazanmak, güven kazanmak her şeyin 
ötesinde anlam taşıyor. İşte biz 8.5 yıldır 
böyle bir mücadelenin içindeyiz. 8.5 yıldır, 
dünyanın her köşesine, ulaşabildiğimiz 
her ülkeye, her millete, Türkiye’nin barış 
mesajlarını, işbirliği niyetini, karşılıklı 
dayanışma ve paylaşma gayretlerini ulaştı-
rıyoruz. TİKA’yı bu dönemde aktif şekilde 
çalıştırarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, 
Türkiye’nin yardım elini uzatıyor, ayrıca 
ata yadigarı eserlerimizi buluyor ve kül-
türümüze kazandırıyoruz. Kızılay’la aynı 

şekilde, dünyanın her köşesinde ihtiyaç 
sahiplerine el uzatıyoruz. Yunus Emre Ens-
titülerini kurduk, şu anda Türk kültürünü 
ve Türkçeyi artık dünyaya öğretiyoruz. Dış 
Türkler Başkanlığımızla, dünyanın her ye-
rinde soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza, ak-
raba topluluklara sahip çıkıyoruz. TRT’nin 
kanallarını çoğaltarak, dünya geneline 
ulaşarak, Türkçe, Arapça, Kürtçe, internet 
yoluyla onlarca farklı dilde haber yayını, 
belgesel yayını yapıyoruz. 

Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, 
hükümetin bu vizyonu, artık özel sektör 
tarafından, sivil toplum örgütlerimiz tara-
fından da paylaşılıyor ve onlar da çok aktif 
biçimde dünyayı kucaklıyorlar. İşte TUS-
KON, bunun en bariz, en somut örneğidir. 
Gittiğim hemen her ülkede bir TUSKON 
üyesiyle karşılaştım. Gittiğim hemen her 
ülkede, TUSKON’un yatırımlarını gördüm 
ve bundan gururlandım. Şu anda, bizim 
sadece resmi temsilciliklerimizde değil, 
konsolosluklarımızda, büyükelçiliklerimiz-
de değil, yatırımlarımızın, okullarımızın, 
köprü, konut, yol şantiyelerimizin önünde 
de Türk bayrağı gururla dalgalanıyor. Özgü-
ven her şeyin başıdır. Vizyonunuz olacak, 
hayalleriniz olacak, hedefleriniz olacak ve 
bunlara erişebileceğinize, ulaşabileceği-
nize dair azminiz, gayretiniz, özgüveniniz 
olacak. Türkiye işte şu anda bu özgüvene 
kavuşmuştur. Türkiye, her hedefe rahatça 
ulaşabileceğine inanır hale gelmiş, bunun 
için canla başka gayret etmeye başlamıştır. 

Bakın önceki gün, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 
Nisan 2011’de, ihracatımız, bir önceki yılın 
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aynı dönemine göre yüzde 25.45 oranında 
artış kaydetti ve bu oranla Cumhuriyet ta-
rihimizin rekorunu elde ettik. İlk 4 aydaki 
ihracat artışımız yüzde 22. Geriye dönük 
12 aylık ihracatımız da, şu an itibariyle 122 
milyar dolara ulaşmış durumda. Bu trend 
devam ederse, inşallah yıl sonunda, kriz 
öncesi rakamları, 132 milyar doları aşmış 
olacağız. Yine bu şekilde devam ederek, 
inşallah 2023 yılı için koyduğumuz 500 
milyar dolar ihracat rakamına da ulaşırız, 
inanın ona da ulaşacağız. 

Yine burada güzel bir gelişmeyi de siz-
lerle paylaşmak istiyorum: Biliyorsunuz 
Türkiye’nin IMF’ e borcunu biz önceki 
hükümetten 23.5 milyar dolar olarak dev-
raldık. Küresel kriz ortamına rağmen IMF 
ile bir Stand By anlaşması imzalamadık. 
Yeni kredi almadığımız gibi, borçlarımızı 
da belirlenen takvim çerçevesinde ödemeye 
devam ediyoruz. Dün itibariyle, Türkiye’nin 
IMF’e borcu, 5.1 milyar dolara kadar gerile-
di. İnşallah, 2012’de bu borcu da tamamen 
kapatıyor, IMF’le borç ilişkisini artık sona 
erdiriyoruz. Biz yıldızları gözümüze kes-
tirelim, inanın yıldızlara ulaşırız. Biz Kaf 
Dağı’nı gözümüze kestirelim, inanın Kaf 
Dağı’nı aşarız. Bazıları alışkanlık haline 
getirmişler… Her proje, her hedef, hatta her 
hayal karşısında, çıkıyor, “bu olmaz, bu ya-
pılamaz, bu gereksiz, bu imkânsız” diyerek, 
bir yandan moralleri bozuyor, bir yandan 
da engel çıkarmanın gayreti içine giriyorlar.

Bakın değerli arkadaşlarım, burada sizlere 
birkaç ibretlik örnek sunmak istiyorum… 
İstanbul’da Vatan Caddesi, 1956-1957 yıl-
ları arasında inşa edildi ve Merhum Adnan 

Menderes tarafından açılışı yapıldı. Şu 
anda da Adnan Menderes Bulvarı ismini 
taşıyor. Merhum Menderes bu caddeyi inşa 
ederken, tıpkı bugün olduğu gibi o gün de 
CHP çıktı aynen şunları söyledi: Bu kadar 
geniş caddeyi ne yapacaksınız, buraya uçak 
mı indireceksiniz? Ufuk bu, vizyon bu ka-
dar. Keban Barajı 1965-75 arasında inşa 
edilirken, CHP’liler aynı şekilde projenin 
karşısında durdu. Hatta bir CHP Milletve-
kili TBMM Kürsüsünde çıktı, “bu kadar 
elektriği ne yapacaksınız, toprağa mı vere-
ceksiniz” dedi. Aynı tavrı İstanbul’a köprü 
yapımında da sergilediler… Dönemin Mi-
marlar Odası, Köprü’yü İstanbul’un başına 
gelen en büyük felaket olarak nitelendirdi. 
Bir CHP milletvekili,” akıl ve hesap işi değil-
dir” diyerek karşı çıktı. Dönemin bir gaze-
tecisinin (Nadir Nadi) ifadesi aynen şu: Bu 
köprü, sağcıların köprüsüdür. 

İşte bu zihniyet, 40 yıl önce neyse, bugün 
de o… 40 Yıl önce neredelerse, bugün de 
oradalar… Her türlü yeniliğin, her türlü 
değişimin, reformun karşısındalar. Şu 8.5 
yılda, hangi adımı attıysak, hangi reform 
için kolları sıvadıysak, bu statükocu zihni-
yeti karşımızda bulduk. Bizi engellemek, 
yavaşlatmak için her yola başvurdular; 
engelleyemeyince de soluğu her seferinde 
Anayasa Mahkemesi’nde aldılar. Şu anda, 
seçim sandığını gördüler, 8.5 yıl boyunca 
bıkmadan, usanmadan karşı çıktıkları her 
ne varsa ondan vazgeçtiler, U dönüşü ya-
parak, çark ederek, karşı çıktıkları her şeyi 
savunmaya başladılar. 

Allah aşkına, Ana muhalefet Partisi 
CHP’nin, artık siyasi yelpazenin neresinde 
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durduğunu, neresinde yer aldığını bilen, 
anlayan var mı? Sağda deseniz, değiller, sol-
da deseniz, hiç değiller. Sosyal demokrasiy-
le alakaları kalmadı. Liberal deseniz değil-
ler, demokrat hiç değiller, muhafazakârlık 
hak getire. Ekonomide aynı anda hem libe-
raller, hem devletçiler, hem müdahaleciler. 
Bir yandan aile derler, Aile Sigortası derler, 
öte yandan aile kurumunu çürütecek, kirle-
tecek işlerin içine girerler. Bir yandan Ece-
vit derler, Ecevit’in mirasına sahip çıkarlar, 
diğer yandan giderler, Ecevit’e “iş göremez” 
raporu verenleri, hem de Ecevit’in memle-
ketinden aday yaparlar. 

Şu anda yeni CHP’nin karşılık geldiği siyasi 
tanım, olsa olsa oportünizmdir, Makyeve-
lizmdir. Gidiyorlar, Batman’da Genel Af 
diyorlar, KCK’ya sahip çıkıyorlar; geliyorlar 
Silivri’de Ergenekon’a avukatlık yapıyorlar, 
Ergenekon sanıklarına sahip çıkıyorlar. Bu-
radan CHP’ye hatırlatmak isterim: Demok-
rasiyle Ergenekon aynı kefede tartılmaz. 
Çetelere sahip çıkarak demokrat olunmaz. 
Çeteleri arkasına alan, çetelerden medet 
uman, çetelerin talimatıyla liste hazırlayan-
lar, Türkiye’nin hukukunu savunamazlar. 
İşte görüyorsunuz; Genel Başkan, gittiği 
her yerde, başörtüsü üzerinden, Mevlana 
üzerinden, Kutlu Doğum Haftası üzerinden 
istismar siyaseti güderken, Samsun’da çıkıp 
bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor 
derken, Eskişehir’de kendi belediyeleri, ca-
miye, tesettüre hakaret içeren sergiye ev sa-
hipliği yapıyor. Kendi milletvekili adayları 
(Binnaz Toprak), bir televizyon programın-
da aynen şu ifadeleri kullanıyor: ”Önünden 
her gün binlerce insanın geçtiği mezarlığın 
kapısında ruhuna El Fatiha yazardı, şimdi 

ise “her canlı bir gün ölümü tadacaktır” ya-
zıyor, bu çok sinir bozucu bir şey.” Sen çıkıp, 
bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor 
diyeceksin, ama senin adayın çıkıp, Allah’ın 
ayetine, ilahi mesaja sinir bozucu diyecek. 
Kusura bakma, bunu millete yutturamaz-
sın. Millet de yutmuyor zaten. 

Bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor 
diyenler, 1941 yılında, ezanı “Tanrı uludur” 
şeklinde okumayanların üç aya kadar hap-
sedilmeleri ve para cezasına çarptırılmala-
rına dair kanun çıkardılar. İstedikleri kadar 
makyaj yapsınlar, CHP yine CHP’dir. 40 yıl 
önceki zihniyet neyse, bugünkü zihniyet de 
aynen odur. Fabrika ayarları değişmiyor. 
Bunlar, millete ait hiçbir değere, hiçbir 
inanca, hiçbir kutsala bugüne kadar saygı 
göstermediler; bundan sonra da saygı gös-
termeyeceklerini alenen ifşa ediyorlar. Bu 
millet, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, 
siyasi anlamda, en önemlisi de inançlar 
noktasında en büyük zulmü, en büyük me-
zalimi CHP’nin tek başına iktidar olduğu 
dönemlerde yaşamıştır. Maşeri vicdanın 
hafızasının bunu unutması da mümkün 
değildir.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, şu hususa özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: TUSKON, TUSKON 
gibi diğer sivil toplum örgütleri, esasen bu 
ülkede, CHP’nin, MHP’nin, onların sırtı-
nı dayadığı çetelerin baskısına, zulmüne 
karşı, Anadolu’nun bir isyanı, bir başkal-
dırısı olarak ortaya çıkmışlardır. Bugün 
Anadolu’dan, Trakya’dan yükselen ses, 
aslında Türkiye’de statükoya karşı, ayrımcı-
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lığa karşı, milli ve manevi değerlerin hor gö-
rülmesine karşı yükselen bir sestir. Bütün 
teşviklerin, bütün kredilerin, bütün kayır-
maların sadece belli bölgelerde toplandığı, 
belli kesimlere peşkeş çekildiği bir döneme 
karşılık olarak, Anadolu, Trakya gücünü, 
sermayesini, birikimini birleştirmiş ve ben 
de varım diyerek sahnede yerini almıştır. 

İşte bugün TUSKON, Muş’u da temsil edi-
yor, Gaziantep’i de temsil ediyor, Kayseri’yi, 
Konya’yı, Çorum’u, Aydın’ı da temsil ediyor. 
Denizli, Antalya, Uşak, Mersin, Trabzon, 
Bolu bugün artık üretiyor, ihracat yapıyor, 
daha fazla istihdam sağlıyor. Sizler, sırtınızı 
devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. 
Sizler, usulsüz kredilerle, usulsüz teşvik-
lerle, kayırmalarla, iltimasla değil, kendi 
yağınızda kavrularak, kendi imkânlarınızı 
kullanarak, yani helal parayla bugünlere 
geldiniz. Sizler, arkanıza çeteleri alarak 
değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı ör-
gütlenmeleri alarak değil; arkanıza milleti 
alarak bu büyüklüğe eriştiniz. 

Şunu buradan açık açık söylüyorum; bizim, 
Hükümet olarak vazifemiz, bu ülkenin yatı-
rımcısına, üreticisine, girişimcisine en uy-
gun zemini hazırlamak, eşit fırsatlara ulaşa-
bilmesini sağlamaktır. 8.5 yıl boyunca bunu 
yaptık, bunu yapmaya devam edeceğiz. 
Çetelerle mücadele ettik, aynı şekilde müca-
deleyi sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzlu-
ğun karşısında olduk, hukuksuzluğa karşı 
çıkmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye’yi 
bugüne kadar kardeşlikle büyüttük, kar-
deşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Biz 
yolları açacağız, işadamlarımız o yollardan 
yürüyüp gidecekler. Biz vizeleri kaldıraca-

ğız, işadamlarımız rahatça seyahat edecek-
ler. Biz istikrarı, güven ortamını muhafaza 
edeceğiz, Türkiye emin adımlarla geleceğe 
ilerleyecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. 
Morallerimizi her daim yüksek tutacağız. 
Kötümserlerin, karamsarların, öldük, bit-
tik, tükendik şarkısı söyleyenlerin kampan-
yalarına aldanmayacak, yıldızları hedefle-
yecek ve yıldızlara inşallah ulaşacağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha TUSKON’un Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısına başarılar 
diliyorum. Tüm arkadaşlarımıza, tüm kar-
deşlerimize, Türkiye’nin kalkınması için, 
dünyanın barış ve huzuru için sarf ettikleri 
emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyo-
rum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin, 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli İstanbullular, sevgili hemşehri-
lerim, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor, Türkiye ve İstanbul için 
hazırladığımız iki büyük projenin sunum 
toplantısına hoş geldiniz diyorum. Uzun 
süredir üzerinde çalıştığımız, belli bir aşa-
maya getirdiğimiz, ana hatlarını çizdiğimiz 
bu projelerin, şimdiden, Türkiye’ye, İstan-

bul’umuza, İstanbullu kardeşlerimiz kadar 
bütün 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşına hayırlı olmasını diliyorum.

Bakın sevgili kardeşlerim… Medeniyet 
kelimesi, hem bazı doğu dillerinde, hem 
de batı dillerinde şehir anlamına gelen ke-
limelerden türemiştir. Şehir medeniyettir… 
Medeniyet, şehirdir… Medeniyet idraki, 

İstanbul’a İki Yeni Şehir Basın 
Açıklaması

İstanbul | 11 Mayıs 2011
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medeniyet tasavvuru, medeniyet biriki-
mi şehirleri ortaya çıkarır. Bir medeniyet 
tasavvuru üzerine kurulmuş şehir, mede-
niyetin yaşamasına, ilerlemesine zemin 
ve mekan hazırlar. Şehir; tarihi, kültürü, 
birikimi anlattığı kadar, içinde yaşayan in-
sanların da ruhunu yansıtır. Şehir, adeta bir 
kap’tır… İçinde yaşayanlara, kendi şeklini 
verir. Ben şunu da her zaman söylüyorum; 
Dünyaya, Süleymaniye’nin penceresin-
den, Sultanahmet’in avlusundan, Galata 
Kulesi’nin üzerinden, Topkapı surlarından 
bakan bir çocuk ile çöp dağlarının üzerin-
den, çamurlu sokaklardan bakan bir çocuk 
asla aynı değildir. Tarih ile geleceğin iç içe 
geçtiği tabiat ile yapının uyum arz ettiği 
sokaklarda büyüyen bir çocukla, isin, kirin, 
çamurun içinde büyüyen bir çocuğun gele-
cek tasavvuru aynı değildir. Yeşil alanlarda 
doyasıya oynayan, parklarda eğlenen, sos-
yal tesislerde güvenle bisikletine binen bir 
çocukla, kaldırımlarda, arabaların park etti-
ği dar sokaklarda, her an ezilme tehlikesiyle 
caddelerde oynayan bir çocuk, asla ve asla 
eşit şartlarda değildir. 

Sadece çocuklar için değil… Gençler, bü-
yükler, yaşlılar, engelliler, hanımlar için de 
şehrin yapısı, şehrin dokusu, şehrin ruhu 
son derece etkili, son derece belirleyicidir. 
13’üncü yüzyılda, Doğu’dan gelen yağmacı 
ordular, önlerine çıkan her şehri, her ma-
mur beldeyi yakıp yıkmış, insanları kat-
lettikleri kadar, şehirlerde de taş üstünde 
taş bırakmamışlardır. Bu yağmacı askerler, 
dikkatinizi çekiyorum, şehrin içine girmek-
ten korkmuş; şehrin, ruhlarını şekillendi-
receğini, onları değiştireceğini düşünerek 
şehirlerde yaşamaktan uzak durmuşlardır. 

Bu milletler, aslında medeniyetten, ilerle-
mekten, estetikten korktukları için şehirleri 
tahrip etmiş, şehirlerle birlikte tüm kütüp-
haneleri, kitapları, tüm medeniyet birikimi-
ni ortadan kaldırmak istemişlerdir. 

Şunu çok büyük bir gururla ifade etmeli-
yim sevgili kardeşlerim… Biz, millet ola-
rak, büyük şehirler inşa etmiş, dünyaya 
şöhret salan şehirler imar etmiş büyük bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Başta Konya, 
Bursa, Edirne, İstanbul olmak üzere, bizim 
şehirlerimiz, tarihte, insan merkezli kurul-
muş, her sokağı, her caddesi, hatta her taşı 
insanı yansıtan bir anlayışla şekillenmiştir. 
Yine tarihte, Diyarbakır, Kayseri, Adana, 
Trabzon, İzmir, Ankara gibi şehirlerimiz, 
bir medeniyet bilincinin ve medeniyet ta-
savvurunun eseri olarak tarihte yerlerini 
almışlardır. Şehir, bizim medeniyetimizde, 
adeta yaşayan bir organizma, bir canlı ola-
rak görülmüş, şehre fenalık yapılmaktan 
kaçınılmış, şehrin güzelliğini, estetiğini, 
ruhunu bozacak her yapı kararlı şekilde 
engellenmiştir. Bizim tüm bu şehirlerimiz, 
dünyanın her tarafından âlimleri, fazıl in-
sanları, erdemli insanları kendisine adeta 
çekmiş, cezp etmiştir. Her bir şehrimiz, 
kendi döneminde, dünyanın en büyük ilim 
ve medeniyet merkezi olduğu gibi, mimari 
ve estetik bakımından da bir merkeze dö-
nüşmüştür. 

Dikkat ediniz; Dünyanın üç kıtasına yayıl-
mış Selçuklu ve Osmanlı mimari eserleri, 
İsfahan’da, Bağdat’ta, Beyrut’ta, Kahire’de, 
Üsküp’te, Saraybosna’da, Şam’da, bir yapı-
dan öte, şehrin içindeki tabii bir güzellik 
olarak yükselmişlerdir. Camilerimiz, köp-
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rülerimiz, kervansaraylarımız, evlerimiz, 
okullarımız, tarih boyunca insanla barışık, 
tabiatla barışık, şehirle uyumlu şekilde inşa 
edilmişlerdir. Burada, İstanbul’un Fatihi, 
Sultan 2’inci Mehmet’in şu son derece an-
lamı sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Diyor ki Sultan Fatih: 

Hüner, bir şehr bünyad etmektir

Reaya kalbin abad etmektir…

 Yani, asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, 
benliğini inşa edecek, insana huzur verecek 
şehirler imar etmektir.

Değerli kardeşlerim… 

Hiç kuşkusuz, tarihin derinliklerinden 
gelen şehir kültürümüz ve medeniyetimiz, 
son birkaç yüzyıl içinde çok önemli tah-
ribata uğramıştır. Falih Rıfkı Atay, daha 
1930’larda, İstanbul’un yaşadığı acıyı şu 
sözlerle ifade ediyor: “Kırmızı alevden daha 
korkunç bir canavarın, zevksizliğin, bilgi-
sizliğin, kontrolsüzlüğün canavarlaştırdığı 
betonun, bu sefer İstanbul’un bütün güzelli-
ğini yalnız tahrip değil, yok ettiğini görecek-
siniz… İstanbul şehri çirkinleştirilmektedir; 
artık ne alev, ne de zelzele ile temizleneme-
yecek tarzda çirkinleştirilmektedir. Cahil ve 
san’atsız beton canavarını çabuk sıkboğaz 
ediniz.” 

Evet… Falih Rıfkı Atay, daha 1930’larda 
İstanbul’un karşı karşıya olduğu büyük teh-
dide dikkat çekmişti. Yahya Kemal, Necip 
Fazıl, onlar gibi nice İstanbul aşığı, kendi 
dönemlerinde, kendi çocukluklarında şahit 

oldukları İstanbul’un özlemiyle hayata göz-
lerini yummuşlardı. On yıllar boyunca de-
vam eden, plansız, kontrolsüz betonlaşma, 
İstanbul’u adeta yutma, yok etme noktasına 
getirmişti. 1994’te, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız 
andan itibaren, İstanbul’un üzerindeki bu 
büyük tehdidi bertaraf etme mücadelesini 
başlattık. İstanbul’da çirkin yapılaşmayı 
durdurduk, İstanbul’u aslına, özüne dön-
dürme, İstanbul’u yeniden yaşanabilir bir 
kent haline getirme, İstanbul’u dünyalar 
güzeli bir şehir olarak yeniden inşa etme 
gayreti içine girdik.

Sevgili kardeşlerim… 

Biz, büyük bir medeniyet inşa ettiğimiz gibi, 
o medeniyetin yansıması olarak, muhteşem 
şehirler de inşa etmiş bir milletiz. Bugün, 
aynı şekilde, o büyük medeniyetin izini 
süren, o büyük medeniyeti bugüne ve gele-
ceğe taşıyan şehirler inşa edebiliriz. Üstad 
Necip Fazıl’ın şu sözleri son derece anlamlı-
dır… Diyor ki Üstad: “Ceketimizin astarında 
kaybettiğimiz güneşi, başka iklimlerde 
arıyoruz!” Evet… Merhum Necip Fazıl’ın da 
söylediği gibi, ceketimizin astarında kay-
bettiğimiz güneşi, başka iklimlerde, başka 
coğrafyalarda, taklitlerde aramamıza hiç 
ama hiç gerek yok. Biz, kendi şehirlerimizi, 
tarihteki gibi muhteşem şehirlerimizi inşa 
edebilir; mevcuda sahip çıktığımız, muha-
faza ettiğimiz gibi, yeni şehirler de imar 
edebiliriz. 

İdrak, inşa ve ihya… Evet… Biz, kadim ve 
zengin medeniyetimizin İdrakiyle, yeni bir 
inşa hareketini başlatıp, ülkemizi, şehir-
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lerimizi, 74 milyonu ihya edecek yeni bir 
süreci başlattık. Yahya Kemal’in ifadesiyle, 
kökü mazide olan bir atiyi inşa etmek için, 
Cemil Meriç’in ifadesiyle, kökü derinlerde 
bir çınarı yaşatmak için kolları sıvadık ve 
bugünlere ulaştık. Bizim bir medeniyet 
tasavvurumuz var değerli kardeşlerim… 
Biz yaşanabilir şehirler tasarlıyoruz. Biz, 
çocuğundan yaşlısına kadar herkesin huzur 
içinde hayatını idame ettireceği şehirler 
tasarlıyoruz. 

Yol medeniyettir diyor, şehirleri, ülkeleri, 
güvenli ve konforlu duble yollarla, hızlı 
trenlerle, artık herkesin binebildiği uçak-
larla birbirine bağlıyoruz. İşte, 6 bin 100 
kilometre olarak devraldığımız bölünmüş 
yollara, 13 bin 600 kilometre de biz ekledik 
ve bugün Türkiye’nin 19 bin 700 kilometre 
bölünmüş yolu var. Türkiye’yi hızlı trenle 
tanıştırdık, Ankara-Eskişehir’i bitirdik, 
Ankara-Konya’da test sürüşlerini başlattık, 
Eskişehir-İstanbul’u, Ankara-Sivas’ı inşa 
ediyoruz. Konut medeniyettir dedik… 81 
ilde, 800 ilçede, 490 bin modern, sağlıklı, 
sağlam konutun inşaatını başlattık, 360 bin 
tanesini teslim ettik. 

Marka şehirler dedik… Her bir şehrimizi, 
kendi değerleriyle, kendi potansiyeliy-
le, kendi zenginliğiyle birer dünya şehri 
yapmayı önümüze hedef olarak koyduk. 
Demokrasi yerelde başlar diyerek, demok-
rasiyi, özgürlükleri, evrensel değerleri, 
köylerden beldelere, ilçelerden şehirlere 
büyütmek, güçlendirmek için cesur, karar-
lı adımlar attık. Biz 8.5 yılda Türkiye’ye, 
dünyaya şunu anlattık değerli kardeşlerim: 
Biz yapabiliriz, bu millet yapabilir… İsterse, 

arzularsa, karar verirse, bu ülke her engeli 
aşabilir, her hedefe ulaşabilir. Özgüvenimiz 
var, kararlılığımız var, cesaretimiz var, pırıl 
pırıl gençlerimiz, birikimli iş gücümüz var 
ve biz Türkiye’yi yeniden inşa, yeniden 
imar edebiliriz, nitekim ediyoruz. Mimar 
Sinan, Şehzadebaşı Camii benim çıraklık 
eserimdir; Süleymaniye kalfalık eserimdir; 
Selimiye camii de benim ustalık eserimdir 
demişti… Biz O’nun izinden, onun aydın-
lattığı yoldan gidiyor, çıraklık ve kalfalık 
döneminin ardından, ustalık dönemi proje-
lerinin ardına düşüyoruz.

Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim…

Öncelikle şunu ifade etmek durumunda-
yım. Önceki hafta açıkladığımız KANALİS-
TANBUL Projesi gibi, bugün açıklayacağı-
mız proje de, bir İstanbul projesi olmaktan 
ziyade, bir Türkiye projesidir. İstanbul, 
Türkiye’nin özüdür, özetidir. İstanbul, 
Türkiye’deki her 5 kişiden birinin yaşadığı 
şehirdir. İstanbul, Türkiye Milli Geliri’nin 
yüzde 40’ını üreten bir şehirdir. İstanbul, 
Türkiye’nin ortak değeri, ortak zenginli-
ğidir. İstanbul’a kazandırılan her bir eser, 
Türkiye’ye kazandırılmıştır. İstanbul’da 
yükselen her bir eser, Edirne’den Iğdır’a ka-
dar 81 vilayete yansımıştır. Kanal İstanbul 
nasıl bir Türkiye Projesi, nasıl bir Avrupa 
projesiyse, bugün açıklayacağımız projeler 
de bir Türkiye ve Avrupa projeleridir.

Sevgili İstanbullular… 

Daha önce de açıkladığım gibi, 12 Haziran 
seçimlerinin hemen ardından, İstanbul 
içinde 2 yeni şehrin inşasına başlıyoruz. 
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Bu şehirlerden birini, İstanbul’un Avrupa 
yakasında, Karadeniz kıyısına inşa ediyor; 
diğerini de Anadolu yakasında kuruyoruz. 
En baştan ifade ediyorum: Bu 2 yeni şehri, 
İstanbul’un nüfusunu artırmak, yükünü 
artırmak amacıyla değil, altını çizerek 
söylüyorum; depreme hazırlık ve kentsel 
dönüşüm amacıyla inşa ediyoruz. Yakın 
zamanda İstanbul’a Başakşehir ve Esenler 
ilçelerini, Kayabaşı’nı kazandırmıştık. 

Önceki hafta açıkladığımız kanal İstanbul 
Projemiz, benzer şekilde yeni yaşam alan-
larının oluşmasını sağlayacak. Aynı şekilde, 
çok daha sağlıklı, kapsamlı, daha büyük 
ve tüm dünyanın dikkatlerini üzerine top-
layacak, yaklaşık 1’er milyon nüfuslu iki 
yeni kenti de böylece İstanbul’a, Türkiye’ye 
kazandırıyoruz. Her iki şehir de, sadece 
ikamet amacıyla, uydu kentler olarak değil; 
ekonomik, ticari, turistik, sportif ve kültü-
rel merkezler olarak yükselecekler. Sağlam 
konutların yanında, sosyal, ekonomik ve 
ticari merkezleri, yeşil alanları, geniş cadde-
leri, mabetleri, spor ve kültür merkezleriyle 
her iki şehir de, İstanbul’un olduğu kadar, 
dünyanın cazibe merkezleri olacaklar. Ku-
racağımız 2 yeni şehir, her şeyden önce, 
İstanbul’un depreme hazırlıklı bir metropol 
olma vasfını güçlendirecek. 

Muhtemel bir İstanbul depreminin, Tür-
kiye geneline 100 milyar lira hasar ortaya 
çıkaracağı düşünüldüğünde, kuracağımız 
2 şehrin maliyeti ülkemize hiçbir yük getir-
meyecek. Fay hatlarından uzakta, depreme 
dayanıklı şekilde inşa edilecek bu şehirlere, 
İstanbul içindeki, deprem riski altındaki 
bölgeler taşınacak. Bu taşıma, tamamen 

gönüllülük esasına dayalı olacak, kimse 
mağdur edilmeyecek, hiç kimsenin hakkı 
yenmeyecek.

Sevgili İstanbullular… 

Kuracağımız 2 yeni şehirle, İstanbul’un 
küresel bir şehir olma hüviyetini güçlen-
diriyor, İstanbul’un marka özelliğini daha 
fazla öne çıkarıyoruz. Bu şehirlerle, sadece 
İstanbul’da değil, Marmara bölgesinde, 
sosyal ve ekonomik anlamda farklılıkları 
daha aşağıya çekiyor; çok daha planlı bir 
sanayileşme ve kentleşmenin yolunu açıyo-
ruz. 2 şehir, yerel değerlerin yaşatıldığı, her 
türlü imkânın sunulduğu, yaşanabilir kent-
ler olacaklar. Okulları, hastaneleri, yolları, 
havaalanı ve limanlarıyla, İstanbul kent 
merkezleri bağlantısıyla her türlü imkânı 
barındıracaklar. İstanbul’un bir finans mer-
kezi olma hedefi, bu iki yeni şehirle daha da 
güçlenmiş olacak. Ayrıca, her türlü turizm, 
kongre, fuar organizasyonu için İstanbul 
çekim merkezine dönüşecek. 

Bu iki şehir, İstanbul’un ruhuna, fiziki yapı-
sına, özellikle de çevreye zarar vermeyecek, 
tam tersine tüm bu unsurları güçlendiren, 
rahatlatan, nefes aldıran bir anlayışla inşa 
edilecekler. Yeşil alana ve İstanbul’un su 
kaynaklarına hiçbir zarar verilmeyecek. Av-
rupa yakasındaki şehir, biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, Karadeniz kıyısında, Eyüp ve 
Arnavutköy ilçelerindeki maden alanla-
rına kurulacak. Bu alanda şu anda zaten 
maden ocakları nedeniyle ekolojik denge 
bozulmuş durumda. Maden ocaklarının 
artık faaliyetlerini durdurduğu bu 40 bin 
hektarlık alan, kurulacak şehir sayesinde 
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yeniden hayat bulacak, yeşile ve hayata 
kavuşacak. Hatta İstanbulluların, tabiata, 
denize, kültür ve spora ulaşım noktaları bu 
şehrimiz olacak. 

Avrupa yakasındaki bu şehrimizle birlikte, 
İstanbul’a, yıllık kapasitesi 60 milyon yolcu 
olan, dünyanın en büyük havaalanlarından 
birini inşa edeceğiz. Liman ve marinala-
rıyla, İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu 
şehrimizi aynı zamanda bir ticari merkez 
olarak kurgulayacağız. Bir Olimpiyat Köyü 
projesini de burada hayata geçirerek, spor 
noktasında İstanbul’a çok önemli bir mer-
kez kazandırmış olacağız.

Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim… 

Tıpkı KANALİSTANBUL’da olduğu gibi, 
bu iki şehir projemiz de, ayrıntılı ve hassas 
bir etüt ve plan aşamasından sonra yüksel-
meye başlayacak. Yer, süre, maliyet ve diğer 
ayrıntılar, etüt ve plan aşamasında daha 
da netleşecek. Etüt ve plan aşamasında, 
elbette uzmanların, akademisyenlerin, sivil 
toplum örgütlerinin katkıları alınacak. Bu 
iki şehir, medeniyetimize, kültürümüze, 
İstanbul’umuza yaraşır şekilde hoşgörü ve 
istişare üzerine inşa edilecek. 

Muhalefetin, bazı medya kuruluşlarının ve 
yazarların, bazı dernek, oda, sivil toplum 
örgütlerinin, her projeye olduğu gibi, bizim 
bu projelerimize de önyargılı yaklaşacakla-
rını; yeterli inceleme ve araştırma yapma-
dan, peşin hükümle eleştiri getireceklerini 
tahmin etmek güç değil. Arzumuz o ki, 
Anamuhalefet ve diğer muhalefet partileri, 
burada insan yok, rantiye var gibi peşin 

ve hazır hüküm vermeden önce, böyle bir 
vizyonu kavrama, bu heyecanı paylaşabil-
me gayretine girebilsin. Belli çevreler, bu 
2 şehir projesinin temel hedefleri arasında 
yer alan, çevrenin korunması hedefini ıska-
lamadan, çevre katliamından bahsetmesin. 
Birinci, ikinci, üçüncü köprüye karşı çıkan-
ların, geçmişte, Vatan Caddesi’ne, “buraya 
uçak mı indireceksiniz” diye engel çıkaran-
ların, bizim bu projelerimizdeki vizyonu da 
paylaşmayacaklarını tahmin edebiliyoruz.

 Biz, coşkumuzu, heyecanımızı en üst dü-
zeyde muhafaza ediyor, hayallerimizin pe-
şinden koşmaya, hayalleri gerçeğe dönüş-
türmeye devam ediyoruz. Biz, Türkiye için, 
İstanbul için, gerçekleşebilir, ulaşılabilir 
hedefler belirliyor, onları da tek tek gerçeğe 
dönüştürüyoruz. Bu 2 şehir, İstanbul’u ve 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine bir adım daha 
yaklaştıracak. Anadolu’da başlatacağımız 
benzeri projelerle, Türkiye, artık yeni, farklı 
bir döneme adımlarını atmış olacak. 

Köklü medeniyetimizden ilham alarak, 
tarihimizden güç alarak başlattığımız bu 
projeler, 21’inci yüzyılın bir Türkiye yüzyılı 
olmasına kapı aralayacak. İnanıyoruz, başa-
racağız. İstanbul için, Türkiye için heyecan 
verici, umut verici, küresel vizyona sahip 
bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum. 
Projenin hazırlanmasında emeği geçen 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ta-
rihi güne bizimle tanıklık yaptığınız için, 
heyecanımızı paylaştığınız için sizlere de 
şükranlarımı sunuyorum. Şimdi sizi, Avru-
pa yakasında kuracağımız şehrin bir simü-
lasyonuyla baş başa bırakıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun…
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Sayın Divan Başkanı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin saygıdeğer Başkanı, 
sevgili oda ve borsa başkanları, yurtdışın-
dan katılan değerli misafirler, çok değerli 
katılımcılar, sevgili gençler, hanımefendi-
ler, beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 66’ıncı Genel Kurulu’nun başa-
rılı geçmesini diliyorum. Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum örgütlerinden, işveren 
örgütlerinden biri olan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nin bu genel kurulunun, 
ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne her 
kademede emek vermiş, bugün artık ara-
mızda olmayan değerli isimleri de burada 
rahmetle minnetle yadediyorum. Özellikle, 
TOBB’un eski Başkanlarından, 27 Şubat’ta 
Hakk’a uğurladığımız merhum Necmettin 
Erbakan’ı bu vesileyle bir kez daha anıyor, 
mekanı cennet olsun diyorum. 

TOBB 66. Genel Kurulu

Ankara | 16 Mayıs 2011
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kuruldu-
ğu günden itibaren, Türkiye’nin büyüme-
sine, kalkınmasına, ilerlemesine, özellikle 
de demokrasinin gelişmesine eşsiz katkılar 
sağladı. Bu Genel Kurul vesilesiyle, tüm 
TOBB camiasına, bu ülkeye emek vermiş, 
bu ülkede taş üstüne taş koymuş, üreten, 
istihdam eden, ihracat yapan tüm TOBB 
üyelerine, şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. TOBB’un Genel 
Kurulları, Türkiye ekonomisinin bir mu-
hasebesinin yapıldığı, sorunların masaya 
yatırıldığı, çözüm önerilerinin, dilek ve 
temennilerin dile getirildiği çok önemli bir 
platform. Ben, Başbakanlığım döneminde, 
TOBB’un birçok genel kuruluna katıldım, 
hem görüşlerimi ifade ettim, hem de sizleri 
dinleme fırsatını buldum. Son 6 ayda deği-
şik vesilelerle bir araya geldik. Ukrayna’da, 
TOBB Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, En Az 
Gelişmiş Ülkeler Zirvesi’nde, daha bir çok 
platformda istişareler yaptık, görüş alış ve-
rişinde bulunduk. 

Biraz önce Sayın Başkan da ifade etti… Ge-
çen yıl Genel Kurul’da ne söylediysek, ne 
söz verdiysek, Hamdolsun yerine getirdik, 
getirmeye devam ediyoruz. Çıkardığımız 
Torba Yasa’yla değişik birçok kesimle bir-
likte TOBB üyelerinin, iş dünyamızın da 
rahat bir nefes almasını sağladık. Ticaret 
Kanunu’nu TBMM’de yasalaştırarak, on yıl-
ların özlemini, beklentisini karşıladık. 8.5 
yılda Türkiye gerçekten çok farklı bir konu-
ma yükseldi. Açık yüreklilikle söylüyorum, 
bunu birlikte yaptık, birlikte başardık. 8.5 
yıl boyunca istişareyle, birbirimize danışa-
rak yürüdük; Türkiye’yi birlikte büyüttük. 
Her aşamada bir olmaya, beraber olmaya 

devam edeceğiz. Emeğinizi desteklemeye 
devam edeceğiz. Türkiye’yi birlikte büyüt-
meye devam edeceğiz.

Değerli dostlarım…

Burada özellikle şu hususa değinmek duru-
mundayım… Gerek ben, gerek bu salonda 
bulunanların büyük kısmı, Türkiye’nin 
çok partili demokratik yaşamının büyük 
bölümüne şahitlik ettik, bu dönemleri 
yaşadık. Ben, 1960 darbesini hayal meyal 
hatırlıyorum… Babam o günleri anlatırdı. 
Hayat Mecmuasındaki, Menderes’in ida-
ma götürülüş sahnesi gözümün önünden 
hiç silinmedi. Ardından, 12 Mart’ları, 12 
Eylül’leri, 28 Şubat’ları yaşadık. Onlarca 
seçim gördük, Hükümet gördük, Başbakan 
gördük. Belki hepsinden fazla, siyasi kriz-
ler, ekonomik krizler, terör ve çatışmalar 
gördük. 

Biz, AK Parti’yi kurarken ve 3 Kasım seçim-
lerine girerken en önemli hedeflerimizden 
bir tanesi, Türkiye’yi o bizim yaşadığımız 
aksak demokrasiden kurtarmaktı, ileri de-
mokrasiyi tesis etmekti. Siyaseti, üzerine 
yapışıp kalmış haksız etiketlerden, haksız 
lekelerden temizlemek gibi bir amaçla yola 
çıktık. Siyasetle yalan, birbirinden ayrılma-
yan iki kavram haline gelmişti. Siyasetçiyle 
güvensizlik, aynı şekilde birbirinden kop-
mayan iki kavram haline gelmişti. Bu mil-
let, açık söylüyorum, siyasette dürüstlüğe, 
doğruluğa; sözünü tutan, yalan söylemeyen 
siyasetçiye susamıştı. 

3 Kasım seçimlerine girerken, yapamaya-
cağımız hiçbir vaadde bulunmadık. Biz 
samimiyetle, açık yüreklilikle milletimize 
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şunu söyledik: 3 yıl bizden bir şey bekleme-
yin, 3 yıl enkazı kaldıracak, tamir, telafiyle 
uğraşacak, ardından da inşa etmeye, üstüne 
koymaya başlayacağız dedik. Milletimiz de 
bizim bu samimiyetimiz üzerine emaneti 
bize devretti. 3 Kasım 2002 tarihiyle birlikte 
Türkiye’de siyasetin dili, üslubu; Türkiye’de 
siyaset yapma tarzı kökünden değişti. Siya-
seti, kuru gürültüden, olmayacak vaatler-
den, sınırsız popülizmden arındırdık; proje, 
plan, hedef siyaseti artık millet nezdinde 
itibar görmeye başladı. Vadettiğimiz her 
hedefin azimle peşinde koştuk, birçoğuna 
ulaştık, birçoğuna da ulaşmak üzereyiz. 

Bakın… Bu genel kurul, 12 Haziran’da ya-
pılacak seçimlere 27 gün kala gerçekleştiri-
liyor. Ben, bu platformu, seçim kampanya-
sının bir aracı olarak kullanmaktan özenle 
kaçınıyorum. Buradaki seçkin topluluğa, 
bugünün muhasebesini yapmayı, gelecek 
adına bir vizyon ortaya koymayı daha çok 
önemsiyorum. Şehir ismi, parti ismi vermi-
yorum, hiç bir polemik başlatma gayesinde 
değilim. Ancak, miting yaptığımız illerin 
bir tanesinde, 2 yıl önce verilmiş vaatleri, o 
şehrin sakinlerine verilmiş sözleri hatırla-
dık. 2 yıl önce yerel seçimlerde kullanılan 
afişleri bulduk, onları inceledik. Aman ya-
rabbim, elektrik bedava olacak, su bedava 
olacak, 10 bin kadına iş verilecek, 5 bin 
gence iş verilecek, 100 bin çocuğa her gün 
süt dağıtılacak… 

Sınırsız sözler veriliyor… Bu sözleri veren 
aday da orada seçiliyor. 2 yıl sonra gittik, 
verilen o sözlerin gerçekleşme durumuna 
baktık… İnanın, sıfır… O sözleri veren aday 
çıkıyor, “ne yapayım, elimde sihirli değnek 

yok” diyor… Elbette bunun bir müeyyidesi 
var. Müeyyideyi seçim sandığında millet 
uyguluyor. Ancak, bu ülkede, siyasetçinin, 
millete karşı, gençlere karşı, seçmene karşı 
üst bir dil oluşturma sorumluluğu da var-
dır, olmalıdır. Açık söylüyorum, bu ülke, ne 
çektiyse, “dün dündür, bugün bugündür” 
anlayışından çekmiştir. Bu ülke ne çektiyse, 
“kim ne veriyorsa, ben 5 fazlasını veriyo-
rum” siyasetinden çekmiştir. Bu ülkede 
yıllarca devam eden, yüksek enflasyonun, 
yüksek faizin, kamu açıklarının, yolsuzlu-
ğun ve yoksulluğun en önemli sebebi, işte 
bu anlayıştır. İstikrar ve güven zeminini 
tahrip eden, bozan, sağlıklı bir yatırım-üre-
tim-istihdam zeminini ortadan kaldıran 
yaklaşım, bu yaklaşımdır. 

8.5 yıldır Türkiye, istikrar ve güven zemi-
ninde ilerliyor. Yatırımcı, üretici, girişimci, 
bugün artık önünü görüyor, ileriyi görüyor 
ve üç beş günlük değil, 20-30 yıllık projeksi-
yon yapabiliyor. Çok iyi hatırlarsınız… Geç-
mişte, Çukurova’nın, Menderes Ovası’nın, 
Trakya’nın çiftçisi, tarlaya tohum atarken, 
oradaki havaya değil, Ankara’nın havasına 
bakıyordu. Bugün çiftçi, esnaf, sanayici 
Ankara’nın havasından emin, artık güvenle 
tohum atıyor, güvenle yatırım yapıyor, gü-
venle işini kuruyor. İş dünyasının, temiz si-
yaset, dürüst siyaset, ilkeli siyaset konusun-
da artık çok duyarlı olduğuna inanıyorum. 
Proje siyaseti ile, popülist siyaset arasında 
iş dünyasının çok net bir çizgi çizdiğini gö-
rüyoruz. 

Nitekim 12 Haziran seçimlerine 27 gün 
kalmış olmasına rağmen, Türkiye’de ekono-
miye ilişkin hiçbir belirsizlik, hiçbir kaygı 
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söz konusu değil. 12 Haziran’ın sonrasında 
çıkacak sonuçların piyasalarda şimdiden 
satın alındığını görüyor ve Türkiye’yi artık 
bu seviyelere taşımış olmanın da memnu-
niyetini yaşıyoruz. Her zaman ifade ediyo-
rum… Merkez Bankası rezervleri… 1990 
yılı sonunda, altın dâhil rezervimiz 7.5 
milyar dolar. 2000 yılı sonunda, altın dâhil 
25 milyar dolar. Bakın, 10 yılda, 17.5 milyar 
dolar artmış. 2002 Kasım ayında, yine altın 
dâhil Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar 
dolar. Şu anda, 95.3 milyar dolar… 8.5 yılda 
68 milyar dolar artmış. 

Yine çok sık kullandığım bir başka veri… 
1999 yılında, Türkiye’nin IMF’e toplam 
borcu 891 milyon dolardı. 3 yılda Türkiye 
IMF’ten 28 milyar dolar kaynak kullandı ve 
sadece 9 milyar dolar geri ödeme yapabildi. 
Faizleri, SDR kur farkıyla, 2002 sonunda 
bize 23.5 milyar dolar borç devredildi. Şu 
anda, IMF’e olan borcumuz, 5 milyar dolara 
inmiş durumda. 2012 sonunda borcu 800 
milyon dolara, 2013 Nisan’ında da sıfıra 
ulaştırmış oluyoruz. Yurtiçinde satılan oto-
mobil sayısı 2010 yılında tüm zamanların 
rekorunu kırarak 510 bin adede ulaştı. 
2002’de bu sayı sadece 91 bin adetti.

Bu yılın ilk 4 ayında 177 bin otomobil satıl-
dı. Geçen yılın ilk dört ayında rakam, 104 
bin adetti. Yani böyle giderse, yılsonunda 
inşallah 1 milyon rakamına ulaşacağız. 
Buzdolabı ve çamaşır makinesi satışları, 
yılın ilk üç ayında, geçen yıla göre yaklaşık 
2 kat yüksek seyrediyor. Turizm gelirimiz, 
2002’de 8.5 milyar dolarken, 2010 sonunda 
21 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın ilk üç 
ayında turizm geliri 2.4 milyar dolar, bu 

yılın ilk üç ayında 3.1 milyar dolar. Açılan 
şirket sayısı, 2010 yılının ilk üç ayında 14 
bin adet, bu yılın ilk üç ayında 16 bin adet. 
Kapanan şirket sayısı neredeyse değişmi-
yor, geçen yılın ilk 3 ayında 4 bin adet, bu 
yılın ilk üç ayında 4 bin 100 adet. 

Reel sektörü de ilgilendiren bir başka 
önemli gösterge krediler… Mevduat Banka-
larının verdiği toplam kredi, 2002 yılında 
32 milyar lira idi. 2010 yılında bu miktar 
421 milyar liraya, bugün itibariyle de 467 
milyar liraya ulaştı. Dikkatinizi çekiyorum 
değerli arkadaşlar… Seçim sürecinde ol-
mamıza rağmen, küresel kriz sürecinde 
olmamıza rağmen, hemen tüm göstergeleri-
mizde, 2010 yılından daha iyi durumdayız, 
2008 seviyelerini yakalamış durumdayız. 
Faizlerde en küçük bir oynama yok. Yüzde 
63’ten almıştık, yüzde 8 seviyelerinde şu 
anda muhafaza ediyoruz. Enflasyon aynı 
şekilde, yüzde 30’dan aldık, yüzde 4.3. 
Türkiye, hiçbir seçim döneminde böyle bir 
istikrar ortamı görmedi. Hiçbir seçim döne-
minde Türkiye, böyle bir güven ortamına 
şahit olmadı.

Değerli arkadaşlarım… 

Siyasetin yapısına ilişkin bir başka önemli 
konu da, takdir edersiniz ki, siyaset dışı güç-
lerin müdahaleleridir. Biraz önce de ifade 
ettim… 1960 yılından itibaren, Türkiye’de 
siyaset, millet iradesinden daha ziyade, 
siyaset dışı odaklar tarafından şekillendiril-
miştir. Bugün, ibretle takip ettiğimiz çirkin 
komplolar, ne yazık ki Türkiye’de geçmişte 
de sık sık yaşanmıştır. Özellikle 28 Şubat 
sürecinde, medyanın da aktif olarak görev 
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aldığı kampanyalarda, görüntüler yoluyla 
siyasete yön verilmek istendiğini hepi-
miz hatırlıyoruz. Esasen, bizim 3 Kasım 
2002’den itibaren başlattığımız mücadele, 
işte bu siyaset mühendislerine yönelik bir 
mücadeledir. 

Biz, Türkiye’ye, siyaset mühendislerinin de-
ğil, bizzat milletin rota çizmesini savunduk. 
Türkiye’de siyasetin üzerindeki vesayeti 
kaldırmak için yoğun çaba gösterdik. Üs-
tünlerin hukukundan hukukun üstünlüğü-
ne geçiş için mücadele verdik. Farklı yol ve 
yöntemlerle, siyaset tasarlayan, siyaset mü-
hendisliği yapan, milli irade üzerine adeta 
karabasan gibi çöken çetelere karşı amansız 
bir mücadele yürüttük. Bugün de, aynı 
şekilde, siyasetin, siyasi partilerin, çirkin 
komplolarla şekillendirilmesinin karşısın-
dayız. Çetelerin, önce komplo yoluyla siyasi 
partileri şekillendirip, ardından da bu parti-
lerin listelerine sirayet etmeleri, açık söylü-
yorum, Türkiye’nin çetelerle mücadelesine 
bir karşı duruştur, bir huruç hareketidir.

Çetelerin yön verdiği, siyaset mühendisle-
rinin istikamet çizdiği, vesayetin milli irade 
üzerinde gölge ettiği bir Türkiye’ye dönüş 
asla mümkün olmayacaktır. Eski hal, mu-
haldir. Türkiye o eski günlere dönmeyecek-
tir ve inanıyorum ki iş dünyası da bu nokta-
da hassasiyet göstermeye devam edecektir. 
Zira çeteler, bu ülkede sadece demokrasiye 
musallat olmakla kalmadılar. Çeteler, istik-
rara, istihdama, sofradaki ekmeğe, fabrika-
daki tezgaha, alınterine de musallat oldular 
ve bu ülkenin adeta enerjisini emdiler. 

Tek tek bireyler, bu çetelerin saltanatında 
nasıl bizar olduysa, iş dünyasının her bir 
üyesi de tek tek bu çetelerden etkilendi. 
Bugün çeteleri yeniden diriltme hevesi-
nin, demokrasi adına, özgürlükler adına, 
ülkenin geleceği adına son derece tehlikeli 
bir oyun olduğunu hatırlatmak isterim. 
Bugünlerde, bazı partilerin, komplo yoluyla 
şekillendirilmek istenmesi ne kadar yanlış 
ve çirkinse; bazı partiler tarafından çetelere 
kol kanat gerilmesi, çetelere diyet ödeniyor 
olması da o kadar yanlış, o kadar çirkindir.

Bakın değerli arkadaşlarım… Bizim kendi 
partimize yönelik de bu tür saldırılar ol-
duğunu hepiniz görüyorsunuz. PKK terör 
örgütüyle, ülke içindeki çetelerin irtibatı, 
iddianamelerde geniş olarak yer aldı. Her 
seçim öncesinde, terör örgütünün ve onun 
uzantılarının şiddet ve tahrik eylemleri, 
Türkiye’de siyaseti şekillendirmekten, 
sandık iradesine müdahaleden başka bir 
anlam taşımıyor. Son haftalarda, partimize 
karşı sistemli şekilde şiddet yöneltildiğini 
görüyoruz. Önce Kastamonu, ardından 
Silopi’de polise karşı alçakça saldırılar 
yapıldı. Adana’da, Van’da, Diyarbakır’da 
seçim bürolarımıza, il ve ilçe başkanlıkla-
rımıza molotoflu saldırılar yapıldı. Birileri, 
adeta mesaj vermeye, korkutmaya, bizi sin-
dirmeye çalışıyor.

Organize bir şekilde, ittifak halinde yü-
rütülen bu kampanya karşısında boyun 
eğmeyeceğimizi burada açık açık ifade edi-
yorum. 2 gün önce, 14 Mayıs’ta, merhum 
Menderes’in tek başına iktidara gelişinin 
heyecanını 61 yıl sonra tekrar yaşadık. 10 
gün sonra ise, 27 Mayıs müdahalesinin yıl-
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dönümünde, o acıyı bir kez daha hatırlaya-
cağız. Ben, bu iki yıldönümü arasında açık 
açık ifade ediyorum: Tıpkı Adnan Mende-
res gibi bu yola beyaz gömleğimizi giyerek 
çıktık, asla geri dönmeyecek, çetelere asla 
taviz vermeyeceğiz. İstikrardan rahatsızlık 
duyanlar bir kez daha kaybedecek, istikrar 
bir kez daha kazanacak. Güven ortamından 
rahatsızlık duyanlar bir kez daha kaybede-
cek, güven ortamı bir kez daha kazanacak. 

Altını çizerek ifade ediyorum: Yeni bir 
anayasadan, özellikle de Milli Birlik ve 
Kardeşlik sürecinden rahatsız olanlar kay-
bedecek, bir kez daha hukuk ve kardeşlik 
kazanacak. Bu noktada hiçbir taviz verme-
yeceğiz. Biz bu ülkeyi, kandan beslenenlere, 
gözyaşından beslenenlere, istikrarsızlıktan 
beslenenlere, yani çetelere tekrar teslim 
etmeyeceğiz. BDP’nin, şu anda, Doğu ve 
Güneydoğu illerinde, büyük şehirlerde na-
sıl bir tezgahın içinde olduğunu da çok net 
olarak görüyoruz. BDP, Ergenekon’la ittifak 
halinde, şu anda rol dağılımında üzerine 
düşen vazifeyi yerine getiriyor. Kürt mese-
lesinin çözülmemesi, kanın ve gözyaşının 
durmaması, Doğu ve Güneydoğu’da yoksul-
luğun, istismarın devam etmesi için BDP 
çok sistemli bir tahrik politikası izliyor. 

BDP, 4 yıldır Meclis’te olmasına rağmen, 
Kürt meselesinin çözümüne ilişkin tek 
bir yapıcı katkı sağlamamıştır. Kürt me-
selesinin önündeki en büyük engel, terör 
örgütüyle birlikte BDP’dir. Ne yazık ki, 
diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, 
medya, bu gerçeği gördükleri halde, AK 
Parti karşıtlığı nedeniyle, BDP’nin ve terör 
örgütünün bu tezgahını bozmak için en kü-

çük bir gayret göstermediler. Biz bu yolda 
milletimizle birlikte yürüyoruz. Biz bu yol-
da sizlerle birlikte yürüyoruz. 12 Haziran 
seçimlerinin hemen ertesinde, söz verdiği-
miz gibi yeni, katılımcı, sivil, özgürlükçü bir 
anayasa çalışmalarını başlatacağız. 

Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin de çalışmaları olduğunu biliyo-
ruz ve katkılarını alacağız. Söyleyecek sözü 
olan herkesi dinleyerek, herkesin katkısını, 
yapıcı eleştirisini alarak, milletin, “işte bu 
benim anayasam” diyeceği bir anayasa-
yı hep birlikte yapacağız. Zira bugünkü 
Anayasa, sadece demokrasinin önünü 
tıkamakla kalmıyor, iş dünyasının da aya-
ğına prangalar takıyor. Hukukun güçlü 
olmadığı, hızlı işlemediği hiçbir zeminde 
ekonomi büyümez. Bunu zaten siyasi tari-
himizde defalarca gördük, yaşadık. Şimdi, 
12 Haziran’dan sonra, en önemli hukuki 
metni, anayasayı da Türkiye’ye yaraşan bir 
yapıya kavuşturacak, demokrasinin olduğu 
kadar ekonominin de önündeki engelleri 
kaldıracağız. 

Bizim, 2023 vizyonumuzun ve hedefle-
rimizin, iş dünyası tarafından da benim-
sendiğini görmek açıkçası bizi ziyadesiyle 
memnun ediyor. Aynı şekilde, İstanbul 
için açıkladığımız projeler ilgili çevreler-
de büyük heyecan uyandırdı. Anadolu’da 
benzer projelerimiz var. Bugüne kadar, 
istikrarlı bir büyüme bizim için önemliydi. 
12 Haziran’dan itibaren, artık kalkınma 
büyümenin önüne geçecek. Yollarla, konut-
larla, okullarla, yaşam kalitesini her alanda 
artıracağız. 2023’e her alanda ileri standart-
ları yakalamış bir ülke olarak gireceğiz. 8.5 
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yıl, Türkiye’de çok şeyi değiştirdi… Ama en 
önemlisi, Türkiye’ye özgüven kazandırdı. 
8.5 yıl önce dile getirilse, gülünüp geçile-
cek birçok proje, bugün farklı bir şekilde 
değerlendiriliyor, yapılacağına herkes 
inanıyor. 8.5 yıl önce, 3’üncü Köprü de-
seniz, Marmaray, tüp geçit, körfez geçişi, 
hızlı tren, 15 bin kilometre yol, İstanbul’a 
kanal, 2 yeni şehir deseniz, kimse inan-
mazdı, ya da şüpheyle bakardı. Bugün bu 
projeler gerçekleşti, gerçekleşiyor. Hatta 
hedeflerimiz, projelerimiz taklit dahi edi-
liyor.

Bakın değerli dostlarım, daha önce de 
ifade ettim: Bu ülkenin gençlerinin viz-
yonu, yerelin ötesine geçemiyordu. On 
yıllar boyunca, Karabüklü gencin en bü-
yük hayali Kardemir’de iş bulabilmekti. 
İskenderunlu, Ereğlili gençlerin hayali, 
oradaki kamu yatırımlarında iş sahibi 
olabilmenin ötesine geçemiyordu. Bugün, 
gençlerin de, çocukların da vizyonu, kuru 
fasulye ve bisküviti aştı, diz üstü bilgisa-
yara ulaştı. Hakkâri’de, üniversitemizin 
rektörü Oxford mezunu… Van’daki, Kara-
bük’teki, Konya’daki genç, artık ABD’nin, 
Avrupa’nın üniversitelerini, oradaki iş 
dünyasını gözüne kestiriyor. 81 vilayetin 
81’i ihracat yapıyor, dünyaya mal satıyor. 
Türkiye, TİKA’yla, Kızılay’la, TRT’yle, 
Yunus Emre Enstitüleri’yle tüm dünyada 
tanınırken, başarılı işadamlarımızla, ya-
tırımlarımızla, müteahhitlerimizle, mar-
kalarımızla da dünyada itibar görüyoruz. 

İşte son olarak, En Az Gelişmiş Ülkeler 
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptık ve TOBB da 
o zirvenin özel sektör ayağına ev sahipliği 

yaptı. Hem devlet olarak, hem özel sektör 
olarak, yoksul ülkelere yardım ve yatırım 
taahhüdünde bulunduk. Bugün artık 
tüm dünyada, başı sıkışan, zulme uğra-
yan, Türkiye’ye yönünü dönüyorsa, bu, 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği büyük değişi-
min bir neticesidir. Bugün eğer, Ortadoğu 
sokaklarında birileri “Türkiye Türkiye” 
sloganları atıyorsa, bu, geldiğimiz sevi-
yenin bir eseridir. Çünkü Türkiye dik 
duruyor, Türkiye hakkı söylüyor, Türkiye 
mazlumları, mağdurları, hakkı, hukuku 
ve adaleti cesaretle savunuyor. 

Burada, iş dünyamızı yakından ilgilendi-
ren, birkaç uluslararası meseleye de de-
ğinmekte fayda görüyorum… Filistinliler, 
büyük felaket, diğer adıyla NAKBA’nın 
63’üncü yıldönümünü, maalesef yine kan 
ve gözyaşıyla anmak zorunda kaldılar. 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yüzlerce kişi 
gözaltına alındı, tutuklandı. Lübnan-İsrail 
sınırında gösteri düzenleyenlere ateş açıl-
dı. İsrail’in sınır bölgelerinde 16 kişi ha-
yatını kaybetti. Maalesef, 1946’daki Deyr 
Yasin Katliamının ardından, Filistin’de 
ve Lübnan’da, Şaron Katliamı, Sabra ve 
Şatilla Katliamı, Cenin Katliamı ve en 
son Gazze Katliamıyla on binler hayatını 
kaybetti, yüzbinler yaralandı, sakat kaldı, 
evinden, toprağından, özgürlüğünden 
mahrum bırakıldı. İsrail’in, şiddetten bes-
lenen politikaları ısrarla devam ettirmesi, 
hatta bu şiddeti, korsanlık derecesine 
vardırarak, Akdeniz’deki gemileri hedef 
alacak kadar genişletmesi endişelerimizi 
artırıyor. İsrail’in yol açtığı sorunlar böl-
gede barışın tesisinin önündeki en büyük 
engel olmaya devam ediyor. 
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Suriye’deki gelişmeleri çok yakından izli-
yor, oradaki gelişmeleri adeta iç politika-
mız olarak değerlendiriyoruz. Devlet Baş-
kanı Beşar Esat’la telefon görüşmelerimiz 
oldu. Kendisine, özellikle provokasyonlara 
dikkat etmesi, gösterileri bastırmak için 
güç kullanmaktan çekinmesi, reformları 
hızla devreye sokması tavsiyelerinde bu-
lunduk. Suriye’de en büyük endişemiz, 
Hama ve Humus’ta yaşanan katliamlara 
benzer acı olayların yaşanması. Mezhep 
çatışmalarını engellemek için yoğun gay-
ret gösteriyor, uyarılarımızı yapıyoruz. En 
yakın komşumuz olan Suriye’de istikrar 
ve huzurun sağlanması için, taraflara ge-
reken telkinleri yapıyoruz. Temennimiz, 
Suriye’deki olayların dinmesi, Suriye’nin 
bir an önce huzur ve güvenliğe kavuşması. 

Yakından izlediğimiz bir başka ülke Bosna-
Hersek… Bosna’da, Sırp ve Hırvat ayrılıkçı-
ların provokatif eylemleri, ülkenin çok zor 
elde ettiği barış ortamını tehdit eder bir 
nitelik arzediyor. Avrupa’nın ortasında en 
son arzu ettiğimiz gelişme, Bosna’da bir 
huzursuzluk olacaktır. Bosna’da, yakın 
tarihimizde yaşadığımız acı olayların tek-
rar yaşanmasını istemiyoruz ve Bosna’nın 
toprak bütünlüğünün korunması, barışın 
daha da güçlendirilmesi için Türkiye ola-
rak üzerimize düşeni yapacağız. Avrupa 
Birliği maalesef, vizyonsuz, öngörüsüz, 
popülist siyasetçilerin elinde, kendi içine 
kapanmış bir birlik görüntüsü veriyor. 
Avrupa’da Şengen’in bile tartışma konusu 
yapılmasını da kaygı verici bulduğumuzu 
belirtmek istiyorum. 

İş dünyasını çok yakından ilgilendiren bir 
başka ülke Libya… Libya ne yazık ki, bazı 
Avrupa ülkelerinin hırsları neticesinde 
büyük acılar yaşadı ve yaşamaya devam 
ediyor. Önceki hafta, Kaddafi’ye açık açık 
GİT çağrımızı yineledik. Kaddafi’nin, kol-
tuğunu terk etmeyerek, Libya’yı ateş içinde 
tuttuğunu görüyoruz. Libya’da toprak bü-
tünlüğünün korunması, barışın sağlanması 
için Türkiye olarak aktif çaba içindeyiz. Mu-
halifler nezdinde aleyhimizde kampanyalar 
tertip edildiğini biliyoruz. Biz, samimiyetle, 
Libya için ter dökmenin gayreti içindeyiz. 
Libya’nın bir an önce eski istikrar ve barış 
günlerine kavuşmasını arzuluyor, Libya’ya 
daha fazla yatırımla dönmeyi bekliyoruz.

Sayın Başkan, değerli dostlarım…

Türkiye’nin yakaladığı ivmeyi muhafaza 
etmek, bunu daha ileriye taşımak, Hü-
kümetin olduğu kadar, iş dünyasının da 
sorumluluğu altındadır. Bugüne kadar bir-
likte yaptık, birlikte başardık, bundan sonra 
da Türkiye’yi birlikte 2023’e taşıyacağız. 
Türkiye, tıpkı Menderes döneminde, tıpkı 
Özal döneminde olduğu gibi, tek partili bir 
iktidarın, yani istikrarın meyvelerini top-
luyor ve inşallah daha da fazlasını toplaya-
cak. Merhum Menderes’e, Merhum Özal’a 
kurulan tuzakların, tezgâhların bugün de 
devreye sokulduğunu görüyor ve hiç birine 
aldırmıyoruz. 

Temel hak ve özgürlükler bizim temina-
tımız altındadır, bunları daha da genişle-
teceğiz. Yaşam tarzları bizim teminatımız 
altındadır ve bundan sonra da bizim nez-
dimizde muteber olacak. Demokrasiyi ileri 
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standartlara kavuşturacağız, özgürlükleri 
daha da genişleteceğiz, endişeleri tek tek or-
tadan kaldıracak, istikrar ve güveni daha da 
güçlendireceğiz. Bu süreçte, demokrasinin, 
özgürlüklerin, inançların aleni düşmanı 
olan çetelere, hukuksuzluğa boyun eğme-
yecek, geçit vermeyeceğiz. 8.5 yıl boyunca 
Türkiye’yi kardeşlik üzerine büyüttük, 
bundan sonra da kardeşliği yücelterek bü-
yüyeceğiz. 

Biz, çok rahat bir şekilde dünyanın en 
büyük 10 ülkesinden biri olabiliriz. Buna 
bugün her zamankinden fazla inanıyoruz. 
İş dünyamızın, her zamankinden fazla 
umutlu olduğunu, sorunların çözüleceğine, 
Türkiye’nin her engeli aşacağına daha çok 
inandığını görüyoruz. Bugünlere, sorun-
ları çözerek geldik, daha bir azimle, daha 
bir gayretle, daha çok sorunu çözecek, 
yolunuzdaki engellerin tamamını inşallah 
kaldıracağız. Ben, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin 66’ıncı Genel Kurulu’na 
bir kez daha başarılar diliyorum. Genel 
Kurul’un, ülkemize, milletimize, ekonomi 
ve demokrasimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli İstanbullular, değerli kar-
deşlerim, özellikle Diyarbakır ve İzmir 
olmak üzere, televizyonları başında bizleri 
izleyen sevgili vatandaşlarım, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün açık-
layacağımız Diyarbakır, İzmir ve İstanbul 
projelerimizin, hem şehirlerimize, hem de 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bildiğiniz gibi bu, bizim 4’üncü Proje Açıkla-
ma Toplantımız. Önce KANALİSTANBUL’la 
ilgili bir sunum yaptık. Ardından, İstanbul’a 
2 şehir projemizi kamuoyuna duyurduk. 
Üçüncü olarak, Ankara’da, Ankara Projeleri-
mizi açıkladık. Bugün de, sırasıyla İstanbul 
için diğer projelerimizi, İzmir Projelerimizi ve 
Diyarbakır Projelerimizi sizlere tanıtacağız. 

İstanbul–İzmir–Diyarbakır 
Projeleri Basın Toplantısı

İstanbul | 1 Haziran 2011
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Projelerin ana başlıklarına gelmeden 
önce, birkaç önemli hususu sizlerle pay-
laşmak istiyorum. En başından itibaren 
ifade ettiğimiz gibi, bütün bu açıkladığımız 
projeler, afaki, gerçekleşmeyecek, hayal 
düzeyinde projeler değil. Bütün projeleri-
mizi, üzerinde uzun süre çalışarak, en ince 
ayrıntısına kadar düşünerek, hesaplayarak; 
Türkiye’nin imkânlarını hesaba katarak, 
bugünü ve gelecek vizyonunu dikkate 
alarak hazırladık. En büyük projemiz olan 
KANALİSTANBUL’dan, en küçük projemize 
kadar, her bir projemiz, gerçekleşebilir, ula-
şılabilir projeler olarak tasarlandı. AK Parti 
iktidarı olarak, 8.5 yıl boyunca Türkiye’ye 
kazandırdıklarımız dikkate alındığında, alt 
alta sıralandığında, açıkladığımız bütün bu 
projelerin hayali olmadığı daha net görüle-
cektir.

Şunu özellikle ifade ediyorum değerli arka-
daşlarım… Biz, hiç bir zaman yapamayacak-
larımızı söylemedik. Biz, popülizmi; siyaseti 
ve siyasete güveni içten içe kemiren bir 
hastalık olarak gördük ve popülizme hiç bir 
dönemde asla tevessül etmedik. Milletimizle 
her zaman açık, yalın gerçekleri paylaştık. 
Neyi neden yaptığımızı, neden yapamadı-
ğımızı çok samimi bir şekilde, çok şeffaf 
bir şekilde milletimize izah ettik. 8.5 yılda, 
onlarca hayali, hedefi, projeyi gerçeğe dönüş-
türmemizin altında, işte bu samimiyet ya-
tıyor. Milletin tek kuruşunu dahi popülizm 
uğruna heba etmedik. Oy kazanmak, milleti 
kandırmak amacıyla hiç bir zaman bol kese-
den dağıtmadık. Bol keseden dağıtan, herke-
se iki anahtar, ev, araba, iş, karşılıksız para 
vadeden siyasetçiler, geçmişte bu ülkeye ve 
bu millete çok ağır bedeller ödettiler. 

Bugün, o eski siyasetçilerin izinden giden, 
o eski siyasetçileri kendilerine akıl hocası 
yapanlar; eski bir siyaset hastalığını da ye-
niden canlandırmanın peşindeler. Bunlar 
tarihleri boyunca, yalnızca sandık görün-
düğünde demokrat olmuşlardır. Bunlar 
bütün siyasi tarihleri boyunca, yalnızca 
sandık göründüğünde milleti hatırlamış-
lardır. Bunlar, siyasi tarihleri boyunca 
milleti aşağılamış, milletin tercihlerini 
aşağılamış, kendilerine oy vermeyenlere 
beyinsiz diyecek kadar da edebi, adabı, ter-
biyeyi bir kenara bırakmış siyasetçilerdir. 

CHP Genel Başkanı, seçim kampanyası-
nın ilk anından itibaren, bize, ailemize, 
milli ve manevi değerlere, hatta Allahu 
Teâla’nın yüce zatına hakaretler etmiştir. 
En son da Bursa’da, içindeki gerçek öfke 
ve nefreti kusmuş; AK Parti’ye oy verenleri 
“beyinsiz” olarak tanımlayacak kadar için-
deki millet düşmanlığını ortaya dökmüş-
tür. Her türlü kutsalı, her türlü değeri is-
tismar etmekten hiç kaçınmamıştır. Anne 
ve babasının tüm feryatlarına rağmen, 
2.5 yaşında vefat eden bir bebeği istismar 
etmeye devam etmiş, ne kadar vicdansız 
olduğunu açık açık ortaya koymuştur. Her 
gün bir yalan söylemiş, yarım saat geçme-
den yalanlarından çarketmiş, bundan da 
en küçük bir ar duymamıştır. İnsanların, 
kameralar aracılığıyla bütün milletin 
yüzüne baka baka, bu kadar rahat yalan 
söyleyen bir siyasetçiyi, Türk siyasi tarihi 
ilk kez görmüştür. Ne yazık ki, CHP’li yan-
daş medya, bu ilkesiz ve tutarsız siyasetin 
üzerine gitmek yerine, bunu sorgulamak 
yerine, bu iftira ve yalanların üzerini ört-
meyi tercih etmiştir.
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Buradan, aziz milletime bir kez daha açık 
açık ifade etmek durumundayım… Mil-
letim bu yalanlara inanmasın. Milletim, 
sandık görününce demokrat olanlara 
inanmasın. Milletim, bunların suratındaki 
maskeyi, makyajı farketsin ve maskenin, 
makyajın ardındaki statükocu yüzü gör-
sün. Ben inanıyorum ki, 12 Haziran’da, bu 
maske düşecek, bu makyaj dökülecektir. 
İnanıyorum ki, milletimiz, siyaseti içten 
içe kemiren popülizm hastalığının yeni-
den nüksetmesine asla izin vermeyecektir. 

Burada üzerinde durmak istediğim bir 
başka husus daha var. Biliyorsunuz dün, 
Hopa’da, partimizin konvoyuna bir sal-
dırıda bulunuldu ve bir polis kardeşimiz 
yaralandı. Maalesef bir vatandaşımız da 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kay-
betti. Biliyorsunuz bu bize karşı yapılmış 
ilk saldırı değil. BDP’liler ve terör örgütü 
yandaşları tarafından, AK Parti il ve ilçe bi-
nalarına, milletvekillerine, seçim büroları-
mıza, şu ana kadar 100’ün üzerinde saldırı 
gerçekleştirildi. Kastamonu’dan dönen 
başbakanlık konvoyuna saldırı sonucu 
bir polisimiz şehit oldu. Bunun yanında 
Silopi’de iki polisimiz şehit edildi, Cizre’de 
öğrenci yurduna molotof atıldı, Hazro ilçe 
başkanımızın oğlu kaçırıldı, Silvan’da bir 
işadamının iş makineleri yakıldı. Hopa’da 
da CHP yandaşlarının fiili saldırısına ma-
ruz kaldık. 

Gerek dün Hopa’da meydana gelen olay-
lar, gerek BDP ve terör örgütü tarafından 
ortaya konan eylemler, açık söylüyorum, 
AK Parti’yi şiddet tuzağına çekmek için 
yapılan açık tahriklerdir. MHP Genel 

Başkanı’nın, CHP Genel Başkanı’nın, 
BDP’lilerin, öfke ve nefret dili, kışkırtıcı 
üslupları, hakaret ve tahrikleri, maalesef 
bu tür olaylara zemin hazırlamıştır. Biz bu 
şiddet tuzağına asla düşmeyiz ve düşme-
yeceğiz. Bugüne kadar sabırla, metanetle, 
sağduyuyla hareket ettik, aynı şekilde 
hareket etmeye devam edeceğiz. Biz, ülke-
yi kaosa sürüklemek için elinden geleni 
yapan, CHP-MHP-BDP ittifakına karşı, 
millet iradesini var gücümüzle savunmaya 
devam edeceğiz. Söz, karar, yetki milletin-
dir. Son sözü millet sandıkta söyleyecektir. 
Sandığa giden yolu biz, şiddet, öf ke ve 
nefret taşlarıyla kirletmeyecek, sabır, sağ-
duyu, hoşgörü ilmikleriyle örmeye devam 
edeceğiz.

Evet değerli arkadaşlarım… Biz, Türkiye 
için hizmet ürettik, eser ürettik, aynı şe-
kilde yolumuza devam ediyoruz. Açıkladı-
ğımız ve bugün açıklayacağımız projelere 
ilişkin şu nokta da son derece önemli. Bu 
projeler, yerel projeler değildir. Başta 
KANALİSTANBUL olmak üzere, belirle-
diğimiz her proje, öncelikle bulundukları 
şehre katkı sağlayacak, ama genel anlamda 
tüm Türkiye’ye fayda sağlayan projeler ola-
caktır. Kazanan, sadece İstanbul, Ankara, 
İzmir, Diyarbakır değil, bölgedeki tüm iller 
olacak, tüm Türkiye olacaktır. İstihdam, 
bütün projelerimizin odak noktasını oluş-
turuyor. 

12 Haziran seçimleri sonrasında başlataca-
ğımız tüm bu projelerle, yüzbinlerce kişiye 
iş imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Projele-
rin inşası sırasında çalışanlara ek olarak, 
projeler tamamlandığında da on binlerce, 
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yüz binlerce kişi iş ve ekmek imkânına 
kavuşmuş olacak. GAP, DAP, KOP gibi 
projeleri de eklediğimizde, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’de işsizliğin çok büyük 
oranda düşeceğine biz artık kesin gözüyle 
bakıyoruz. İstihdamla birlikte, yüzlerce 
sektör bu projelerden istifade edecek, tica-
rette, sanayide, ihracatta, turizmde kayda 
değer bir canlanma yaşanacak.

Şimdi, ben sizlere, İstanbul için yeni proje-
lerimiz ile İzmir ve Diyarbakır projelerimi-
zi ana başlıklarıyla aktarmak istiyorum… 
İstanbul için 3 yeni projemiz var…

İlk projemiz, Avrupa ve Anadolu yakasın-
da iki adet şehir hastanesi projesi: Avrupa 
yakasındaki şehir hastanesini İkitelli’ye 
inşa ediyoruz. Bu şehir hastanesinde, 1 
genel, 7 tane de ihtisas hastanesi buluna-
cak. Toplamda 2 bin yataktan oluşan bu 
şehir hastanesinin ön yeterlilik ihalesi 18 
Mart’ta sonuçlandı. İnşallah en kısa sürede 
sözleşme imzalanacak ve inşaat başlaya-
cak. Anadolu yakasında da aynı tarzda bir 
şehir hastanesini inşa edeceğiz.

İstanbul için ikinci projemiz taksim mey-
dan projesi: Taksim’de, Tarlabaşı Bulvarı–
Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğini yer altı-
na alıyoruz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi 
Önü ve Taksim Anıtı çevresinde bulunan 
araç yollarını da yeraltına alıyoruz. Böyle-
ce tüm Taksim Meydanı’nı yayalara tahsis 
etmiş oluyoruz. Cumhuriyet Caddesi üze-
rinde 312 metre, Anıt ve Atatürk Kültür 
Merkezi tarafında 819 metre uzunluğunda 
olmak üzere toplamda 1.131 metre uzun-
lukta yer altı araç yolu inşa edeceğiz. Böy-

lece, Taksim Gezi Parkı ve Atatürk Kültür 
Merkezi önünü, araç trafiğinden arındırıl-
mış olarak, İstiklal Caddesi’ne kesintisiz 
şekilde bağlıyoruz. Alttaki araç trafiğini, 
her yöne ulaşmayı mümkün kılacak şe-
kilde tasarladık. Günün belli saatlerinde, 
Taksim Meydan’ındaki servis yollarına, 
sadece bölgedeki işyeri ve konutların ula-
şım ihtiyacını karşılamak amacıyla araç 
girişi olacak. Bu proje yapılırken, 41 adet 
ağaç taşınmak zorunda kalacaktır. 15 ayda 
tamamlanması planladığımız bu projenin 
inşası sırasında, trafiğin aksamaması için 
gerekli planları da yaptık. Toplu taşımayı 
aksatmayacak, altgeçitlerde otobüs durak-
larının faaliyetini devam ettireceğiz. 

Bilindiği gibi Gezi Parkının bulunduğu yer 
aslında Taksim Topçu Kışlası. Bu kışlanın 
inşa tarihi Sultan 3’üncü Selim dönemine 
kadar uzanıyor. Kışla, Kapıkulu askerleri-
nin topçu sınıfı için 1806’da inşa edilmiş, 
defalarca tahribat ve onarım yaşamıştır. 
Taksim Topçu Kışlası, 1940 yılında, İs-
tanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi 
Kırdar döneminde, mimari ve tarihi değe-
rine bakılmaksızın yıktırılmıştı. Yıkılan bu 
alana da Gezi Parkı inşa edilmişti. Şimdi, 
biz, aslına uygun olarak Taksim Topçu 
Kışlası’nı yeniden inşa ediyoruz. Binaların 
orta bölümü yine park olarak kullanılacak, 
alt bölüm ise otoparka dönüştürülecek. 
Taksim’e çok farklı bir çehre kazandıracak 
bu büyük projenin İstanbul’a hayırlı olma-
sını diliyorum.

İstanbul için üçüncü projemiz, Adalar 
Projesi: Yassıada ve Sivriada’yı yeniden ele 
alıyor, farklı bir çehreye kavuşturuyoruz. 
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Bu iki adayı İstanbul’un, Türkiye’nin, dün-
yanın önemli iki sembol adası haline getir-
meyi planlıyoruz. Bu projeyle, Yassıada’yı, 
“yaslı ada” olmaktan çıkarıyor, bir “demok-
rasi adası” haline getiriyoruz. Her iki adayı 
da, uluslararası birer kongre merkezine 
dönüştüreceğiz. İnşa edeceğimiz limanlar-
la, şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, 
yatlar bu adalara ulaşabilecek. Bu iki ada-
yı, farklı bir konseptle, İstanbul’a kazandı-
racak, hem demokrasi tarihimiz adına bir 
vefa borcumuzu yerine getirecek, hem de 
İstanbul’un kongre ve turizm kenti olması-
nı güçlendirmiş olacağız.

Değerli dostlarım, geliyorum İzmir proje-
lerine… İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük 
kentidir. İzmir, Ege’nin ve Akdeniz’in inci-
si; bulunduğumuz coğrafyanın en önemli 
liman kentlerinden biri. İzmir, ticaret, sa-
nayi, turizm noktasında çok büyük bir po-
tansiyel barındırıyor. İzmir’in bu potansi-
yelini açığa çıkarmak, İzmir’i uluslararası 
bir marka şehir haline dönüştürmek için, 
12 Haziran’ın hemen ardından çok yoğun 
bir planlamanın içine giriyoruz.

İzmir için ilk projemiz, körfez geçişi pro-
jesi, diğer adıyla, İZKARAY: Bu projeyle, 
İzmir Körfezi’nin iki ucunu birbirine bağ-
lıyoruz. Bostanlı ile İnciraltı’nı, 4.5 kilo-
metre köprü ve 1.5 kilometre batırma tüp 
tünelle birbirine kavuşturuyoruz. Böylece, 
Bostanlı ve Karşıyaka başta olmak üzere 
şehrin kuzeyinden gelenler, en kısa yoldan 
şehrin güneyine ulaşacaklar. İzmir kent 
merkezini, Körfez Geçiş Projesi ile kuzey-
den gelecek transit trafikten arındırmış 
olacağız. Mevcut durumda 30-35 kilomet-

re yol katedilerek ulaşılan noktaya, 10 ki-
lometrede varmak mümkün hale gelecek.

İzmir için ikinci projemiz Konak tüneli: 
İzmir’in uzun yıllardır kent içi trafiğinin 
can damarlarından olan, çok yoğun bir 
trafik taşıyan Mürselpaşa Bulvarı üstün-
den sahil yoluna kadar trafiği yer altına 
alacağız. Çift tüp delme tünel olarak inşa 
edeceğimiz bu yolun toplam uzunluğu 
yaklaşık 2.5 kilometre. Bu tünelle, İzmir’in 
kent içi trafiğini rahatlatacak, gürültü ve 
çevre kirliliğini azaltacak, seyahat sürele-
rini kısaltacağız.

İzmir için üçüncü projemiz, İzmir -Ankara 
ve İzmir bursa İstanbul yüksek hızlı tren 
projesi: Türkiye’nin AK Parti dönemin-
de başlattığı demiryolu ve yüksek hızlı 
tren hatları projelerinin Ege’deki kalbi 
İzmir olacak. Ege ve İç Anadolu Bölgesini 
birbirine bağlayacak bu hat, Ankara’dan 
devam eden diğer hızlı tren hatları ile 
tüm Türkiye’ye açılan bir kapı olacaktır. 
Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İz-
mir güzergâhında 583 kilometre uzunlu-
ğunda çift hatlı yüksek hızlı tren hattını 
iki etap halinde inşa edeceğiz. Bu hattın 
tamamlanmasıyla, İzmir Ankara arası 
seyahat süresi 3.5 saate inecek. Bu hatla, 
Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve 
İzmir birbirine kapı komşusu kadar yakın 
hale gelecek. İzmir-Bandırma Hızlı Tren 
hattını, Karacabey’de Osmaneli-Bursa 
Hızlı Tren Hattına bağlıyoruz. İzmir’i böy-
lece, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı ile 
doğrudan İstanbul’a bağlamış oluyoruz. 
Bu hatla, İzmir, Balıkesir, Bursa, İzmit ve 
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İstanbul birbirinin adeta kapı komşusu 
haline gelecek.

İzmir- Sabuncubeli tüneli projesi: İzmir-
Manisa arası ulaşımın uzun yıllardır riskli 
bir bölgesi olan Sabuncubeli geçişinde bir 
tünel inşa ediyoruz. Sabuncubeli Tüneli’ni, 
3 kilometresi çift tüp tünel, 1.2 kilometresi 
bağlantı yolu olmak üzere toplam 4 km 
uzunluğunda, 2 geliş-2 gidiş olarak plan-
ladık. 

İzmir- İstanbul ve İzmir -Ankara otoyolları 
projesi: İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul 
otoyolları ile Türkiye’nin üç büyük ilini, 
birbirine kesintisiz, konforlu, güvenli şe-
kilde bağlıyoruz. İzmir-Ankara Otoyolu 
ile İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesini 
otoyol ağı ile birbirine bağlamış oluyoruz. 
Bu otobanı tamamladığımızda Ankara’dan 
İzmir’e karayoluyla ulaşım 5 saate inecek. 
İzmir-İstanbul otoyolunun temellerini 
attık. İzmit Körfez’ine yapacağımız asma 
köprü ve buradan devamla inşa edeceği-
miz otoyolla, İstanbul-Bursa arasını 3.5-4 
saate indiriyoruz. Bu yolun çalışmaları 
devam ediyor.

İzmir’de metro hattını da artık metro ağı 
haline getiriyoruz: İzmir şehir merkezi-
ni, şehir içindeki diğer semtlere ve çevre 
ilçelere, inşa edeceğimiz 4 metro hattı ile 
bağlayacağız. Üçyol-Bornova Merkez İs-
tasyonu; Üçyol-Otogar; Altay-Dokuz Eylül 
Üniversite Hastanesi ve Üçyol-Dokuz Ey-
lül Üniversitesi arasında, 4 hattan oluşan 
toplam 27 kilometre metro hattı inşa ede-
ceğiz. Egeray, diğer adıyla İzban projemiz 
devam ediyor. 30 kilometre uzunluğunda-

ki yeni demiryolu hattıyla, Bergama’nın 
Aliağa istasyonu üzerinden Menemen’e 
bağlantısını sağlıyor; bu hattı oradan da 
İzmir ve Manisa’ya, demiryolu vasıtasıyla 
entegre ediyoruz. Yine 30 kilometrelik 
ikinci hattı yaptığımızda, banliyö siste-
minin güzergâhını Tepeköy’den Selçuk’a 
kadar uzatmış olacağız. Turistler, Bölgenin 
en önemli turizm merkezlerinden olan 
Selçuk ve Bergama’ya, Menderes havaa-
lanından direkt olarak hızlı, güvenli ve 
ekonomik bir şekilde ulaşım imkânına ka-
vuşacaklar. Ayrıca, bu proje tarım ve hay-
vancılık yönünden de gelişmiş olan Selçuk 
ve Bergama’nın ekonomisine önemli katkı 
sağlayacak.

İzmir için bir başka ve önemli projemiz, 
Şehir Yenileme Projesi: İzmir’de, şehir 
yenileme projesi ile ekonomik ömrünü 
doldurmuş, depreme dayanıksız, altyapı 
ve fiziki koşulları uygun olmayan yapı-
lardan şehri arındırarak, yeni, modern, 
sağlıklı bir kentleşmeyi başlatıyoruz. 
Proje kapsamında yeni evlenenlere, dar 
gelir gurubuna, düşük taksitli uzun vadeli 
ödeme planları ile ev edinme imkânı sağ-
lıyoruz. Bunu yaparken, hak sahiplerinin 
de hiçbir kayba uğramadan daha konforlu 
konut sahibi olmalarını temin edeceğiz. 
2020 EXPO’ya aday olan İzmir’imizi, 
yeni çehresi, tarihi, doğası, insanı ve şehir 
planı ile zihinlerde iz bırakacak konuma 
getireceğiz. İzmir’deki 1 milyon konutun 
150 bini sağlıksız, güvensiz ve ruhsatsız 
konutlardan oluşuyor. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında İzmir’de ruhsatsız ve 
sağlıksız yapı bırakmamayı hedefliyoruz. 
Bir başka önemli projemiz olan Kuzey 
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Ege, yani Çandarlı Limanı’nın yapımına 
başladık. Bu proje ile Kuzey Ege Limanını, 
İzmir’i Türkiye’nin en önemli lojistik üs-
lerinden birisi haline getiriyoruz. İzmir’i, 
Ege ve Akdeniz’in ticaret üssü konumuna 
yükseltmekte kararlıyız. Kuzey Ege Lima-
nını, dünyanın en büyük 10 limanı arasına 
girecek şekilde, bölgedeki diğer limanların 
tümünden büyük olarak inşa ediyoruz. Bu 
liman, demiryolu ve otoyol bağlantıları 
ile Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir 
kapısı, İzmir’in markasını taşıyacak hayati 
bir altyapısı olacak.

İzmir’e bir kruvaziyer limanı inşa edece-
ğiz: Üç aşamadan oluşacak bu limanın ilk 
aşamasını 2015 yılında tamamlıyoruz. Her 
aşamada kapasiteyi yıllık 1 milyon 300 
bin yolcu olarak tasarladık. 2023’te 3’üncü 
aşamayı da tamamladığımızda, İzmir Kru-
vaziyer Limanı’nın kapasitesi yılda 3 mil-
yon 800 bin yolcuya çıkacak. Türkiye’nin 
e n  e s k i  l i m a n l a r ı n d a n  o l a n  İ z m i r 
Limanı’nı modernize ediyoruz; Çalışma 
sahası ve depolama alanlarını yenileyerek, 
İzmir Limanının şehre katkısını daha da 
artıracağız. İzmir Limanının geri sahasını 
genişleterek oluşturacağımız alanları kon-
teyner kara terminali olarak kullanacağız. 
Proje tamamlandığında, Pire Limanına 
yanaşan yüksek tonajlı gemilerin İzmir 
Limanına da yanaşması mümkün hale ge-
lecek. Böylece, İzmir Limanının gelirinde 
önemli artış olacak. Tarihte dünyanın en 
büyük şehirlerinden biri olan Efes’in An-
tik Limanı’nı yeniden inşa ediyoruz. Efes 
Antik Limanını ve Limana Ulaşım Yolunu 
Canlandırma Projesi ile Efes tarihi limanı-
nı tarihte kullanıldığı şekliyle yeniden can-

landırıyoruz. Bu çerçevede bölgedeki antik 
yapıları da restore ediyoruz. Deniz yolu ile 
doğrudan Efes antik limanına ulaşımı sağ-
larken, liman çevresinde de tarihte olduğu 
gibi yaşam alanları oluşturacağız. Tarihi 
ve tabi altyapılara dokunulmadan, mevcut 
altyapıların imkânları kullanılarak, Efes 
tarihi limanına denizden teknelerle ulaşıl-
masını sağlayacağız.

İzmir için son projemiz yat limanları 
projesi: Çeşme, Urla, İnciraltı, Pasaport, 
Karşıyaka, Bayraklı, Aliağa, Yeni Şakran 
ve Dikili’de olmak üzere 9 adet yeni yat 
limanı kurmayı planlıyoruz. Yeni yat li-
manlarıyla İzmir’e toplam 3 bin 150 ilave 
yat kapasitesi kazandırmış olacağız. Bütün 
bu projelerle, İzmir’i çok farklı bir kent 
konumuna yükseltiyoruz. Biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, zaten bu projelerden 
bazılarına başlamış durumdayız. Diğerle-
rine de 12 Haziran sonrasında başlayacak, 
İzmir’i Ege ve Akdeniz’in, hatta dünyanın 
önemli bir ticaret, sanayi kenti, önemli bir 
turizm noktası haline getireceğiz. Türkiye, 
geride bıraktığımız yıllarda esas olarak kit-
le turizmi yaptı ve bu da Antalya merkez 
olmak üzere Güney’de yoğunlaştı. Şimdi, 
dünyanın önde gelen ve deneyimli bir tu-
rizm ülkesi olarak, daha yüksek kültür ve 
gelir gruplarını hedefleyen yeni bir hamle 
yapmak zorundayız. Türkiye’nin turizm-
de bu yeni hamlesinin merkezi, tarihsel, 
tabii birikimi ve termal zenginlikleriyle, 
İzmir ve Ege Bölgesi olacak. EXPO 2020 
adaylığı İzmir için tarihi bir fırsattır. Bu 
süreçte İzmir’in bütün özellikli yapılarını 
ve kentsel sit alanlarını hızla tamir edip, 
gerekli restorasyonları hızla tamamlaya-
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rak, kültür hayatımıza katacağız. Yine bu 
süreçte, İzmir’in nitelikli konaklama mer-
kezi ve turistik yatak kapasitesini tabiata 
saygılı bir anlayışla artırarak 2023’e kadar 
100 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece 
İzmir, dünya çapında yüksek nitelikli bir 
kültür ve termal turizm merkezi olurken, 
10 binlerce gencimiz de bu alanda iş sahibi 
olacak. Bu projelerin de İzmir’e hayırlı ol-
masını diliyorum.

Değerli dostlarım…

Şimdi de, Diyarbakır için hazırladığımız, 
Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek büyük 
projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bugün, bu toplantının hemen ardından 
Diyarbakır’a gidecek ve orada partimizin 
mitingini gerçekleştireceğiz. Burada hemen 
şunu ifade etmek durumundayım; Tüm 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde ol-
duğu gibi, Diyarbakır’da da, terör örgütü 
ve onun uzantıları başta olmak üzere çeşitli 
kesimler tarafından, bizim yatırımlarımız 
engellenmek isteniyor. Terör örgütü ve 
ona sırtını dayayan BDP, adeta bölgeye 
yatırım gelmemesi, okul, hastane gelmeme-
si, yol yapılmaması için yoğun bir gayret 
içindeler. Tüm bu engellemelere rağmen, 
demokrasi–güvenlik dengesini sarsmadan, 
sabırla, kararlılıkla biz bölgeye yatırım 
yapmaya, bölgenin sorunlarını çözmek için 
samimiyetle çaba harcamaya devam ediyo-
ruz. Diyarbakır için hazırladığımız projeler, 
esasında Diyarbakır’ı tarihteki o önemli 
konumuna yeniden yükseltecek projeler. 
Tarihiyle, kültürüyle, eşsiz medeniyet biri-
kimiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
en önemli şehirlerinden biri olan Diyarba-

kır, bu projelerle farklı bir çehreye kavuşu-
yor ve farklı bir sürece giriyor. Diyarbakır’a 
önemli ölçüde istihdam sağlayacak bu 
projeleri tamamladığımızda Diyarbakır’ı 
uluslararası bir turizm destinasyonu haline 
getirmiş olacağız. 

Bu anlamda, Diyarbakır için ilk projemiz, 
Suriçi yenileme projesi: 5 kilometre uzunlu-
ğundaki Diyarbakır’ın tarihi surları iki yer-
den yıkılmış durumda. Bu iki yerde onarım 
yapacak, Suriçi’ne, o eski zamanlarda oldu-
ğu gibi bugün de yine kapılardan girilmesi-
ni sağlayacağız. Suriçi’ndeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun 
şekilde yeniden inşa edeceğiz. Suriçi’ni, 
burada yaşayan hiç kimseyi mağdur etme-
den, kimsenin hakkına halel getirmeden, 
çirkin yapılaşmadan ve çirkin görüntüden 
kurtarıyoruz. Yeni çehresiyle Suriçi, tarihi 
eserlerin görünür hale geldiği, tarihin ge-
lecekle kucaklaştığı, dünyadan birçok insa-
nın görmek için can atacağı bir manzaraya 
kavuşacak. Bu projeyle, Diyarbakır’da çok 
büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştiri-
yoruz. TOKİ, bu kentsel dönüşüm için kol-
ları sıvadı ve ilk planda, sur içinde, Hazreti 
Süleyman Camii ve çevresini de kapsayan, 
yoğun gecekondulaşmanın olduğu bölgede, 
hak sahipleriyle görüşmeleri başlattı. 1272 
yeni konut yapılarak, hiç kimsenin hakkı 
gasp edilmeden, bu sürecin tamamlanması 
için çalışmalarımız devam ediyor.

Diyarbakır için bir başka projemiz, havaa-
lanı: Askeri ve Sivil havaalanını birbirinden 
ayırıyoruz. Yeni ve modern bir terminal 
binası ile Diyarbakır’a yaraşan sivil bir ha-
vaalanını Diyarbakır’a kazandırıyoruz.
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Dicle Vadisi projesi Diyarbakır için bir 
başka projemiz: Dicle nehrine rağmen, ye-
şil alan miktarının oldukça düşük olduğu 
Diyarbakır’a, yeşil ile mimarinin uyum 
içinde yükseldiği yeni bir yaşam alanı 
kazandırıyoruz. Dicle kenarında kuracağı-
mız bu yaşam merkezi, günlük yaşamın, 
ticaretin, eğitimin, sporun tabii bir bütün-
lük içinde kucaklaştığı çok farklı bir alan 
olacak. Yapılarda yöresel Diyarbakır bazalt 
taşı kullanılacak. Tek ve iki katlı olarak 
düşünülen yapılarda Diyarbakır iklimi dik-
kate alınacak. Yamaçları ise piknik alanları 
olarak tasarlıyoruz. Piknik alanlarına taşı-
tın yanı sıra yürüyerek ve bisikletli olarak 
da ulaşmak mümkün olacak. Dicle Vadisi 
Projesi ile Diyarbakır’daki insanlarımızın 
yaşam kalitesini artıracak, güvenli, rahat, 
kucaklayıcı, modern bir yaşam alanı inşa 
edeceğiz. Bugüne kadar Dicle için çok proje 
üretildi ama hiçbiri uygulanmadı. Biz, bu 
projeye hızla başlayacak, tamamlayacak ve 
Diyarbakır’a farklı bir tarz, farklı bir hava 
kazandırmış olacağız.

Diyarbakır için bir başka projemiz, Diyarba-
kır -Şanlıurfa otoyolu: Edirne’den başlayan, 
şu anda Ankara’ya kadar kesintisiz ulaşan 
otoyol, Ankara-Niğde ve Şanlıurfa-Habur 
kesimini de tamamladığımızda, Türkiye’yi 
boydan boya geçecek bir hat olacak. Ankara 
projelerimizi açıklarken de belirttiğimiz 
gibi Ankara-Niğde etabını başlatıyor ve en 
kısa sürede bitiriyoruz. Şanlıurfa-Habur 
kesimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. 
İşte bu otoyola, Diyarbakır’ı da dâhil edi-
yoruz. Böylece Diyarbakır’ı hem Habur’a, 
hem de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mer-
sin, Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul 

ve Edirne’ye kesintisiz bağlıyoruz. Diyar-
bakır–Erzurum–Trabzon yolunu da inşa 
ederek, Karadeniz’i Diyarbakır üzerinden 
Akdeniz’e, Ortadoğu’ya bağlamış olacağız. 
Diyarbakır çevre yolunun çalışmaları da 
devam ediyor. Bu yola da hız veriyoruz, en 
kısa sürede bitireceğiz.

Bir başka projemiz, Silvan Barajı: Silvan 
Projesi ile 2 milyon 450 bin dekar tarım 
arazisinin sulanabilmesini sağlıyoruz. Bu 
projeyle hayata geçecek sulama sistemi 
sayesinde çiftçilerimize, yılda 735 milyon 
lira ilave gelir elde etme imkânı getiriyoruz. 
Projenin enerji alanındaki faydası ise yılda 
102 milyon lira olacak. Silvan Projesi ile 
318 bin kişiye iş imkânı oluştururken, ülke 
ekonomisine de toplamda yılda 837 milyon 
lira katkı sağlayacağız. 

Diyarbakır’a 2 tane şehir hastanesi kazandı-
rıyoruz. Kayapınar şehir hastanesi, 1 genel 
ve 7 ihtisas hastanesinden oluşacak. Genel 
Hastane şu anda 500 yatakla faaliyette. 
Buna, 7 ihtisas hastanesi daha ekliyoruz. 
Toplam yatak sayısını 1.630’a çıkarıyoruz. 
Bu Şehir Hastanesi’nde, 120 yoğun bakım 
yatağı, 30 ameliyathane, kemik iliği nakil 
merkezi ve organ nakil merkezi bulunacak. 
Bu projenin Yüksek Planlama Kurulu onayı 
alındı, İhale ilanına çıkıldı, süreç devam edi-
yor. İkinci şehir hastanesi ise Yenişehir’de 
kurulacak. 200 Yataklı bir genel hastane ve 
400 yataklı bir Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanesi, bu ikinci Şehir Hastanesinin içinde 
olacak. Toplam 600 yataklı bu hastane için 
arsa temini çalışmaları devam ediyor.
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Diyarbakır’a son olarak tasarladığımız pro-
je ise 30 bin kişilik bir stat. Diyarbakır’a, 
Diyarbakırspor’a yakışan, modern, 30 bin 
kişilik bir stadın inşasına en kısa sürede 
başlayacak, bitirip gençlerimizin hizmetine 
sunacağız. Bütün bu projeler, başta da ifade 
ettiğim gibi, Diyarbakır’da istihdama çok 
önemli katkı sağlayacak. İnşa aşamasında 
on binlerce kişi iş imkânı bulurken, projele-
rin tamamlanmasının ardından da, Diyar-
bakır ticarette, turizmde farklı bir döneme 
girecek.

Evet arkadaşlar…

Bütün bu projelere, her üç kentimizde, İs-
tanbul, İzmir ve Diyarbakır’da, 12 Haziran 
seçimlerinin hemen ardından başlayacağız. 
Başlamış, devam eden projelere de hız ve-
rerek en kısa sürede tamamlayacağız. Ben, 
tüm bu projelerin bu üç şehrimize, buralar-
da yaşayan kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Projelerin hayata geçmesinde 
görev alacak tüm kurumlarımıza ve şahıs-
lara kolay gelsin diyor, şimdiden başarılar 
diliyorum. Bu tarihi anı bizimle paylaştığı-
nız için sizlere de teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli basın 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin basın toplantımıza hoş geldiniz 
diyorum. Yeni Bakanlıkların kurulması-
na, bakanlıkların birleştirilmesine, devlet 
bakanlıklarının azaltılmasına ilişkin Ka-

nun Hükmünde Kararname dün Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. 
Biraz sonra ayrıntılarını aktaracağım bu 
yeni yapı, altını çizerek ifade ediyorum, 
12 Haziran seçimlerinin ardından, yeni 
hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapıdır. 
Mevcut Bakanlıklar ve bakanlarımız, tabi-
atıyla, yeni hükümet kuruluncaya kadar 

Bakanlıkların Yeniden 
Yapılandırılması Basın Toplantısı

Ankara | 8 Haziran 2011
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görevlerini sürdürecekler. Yeni hükümet 
ise, biraz sonra açıklayacağım yapıya uy-
gun şekilde teşekkül edecek.

Değerli arkadaşlarım…

Biz, 57’inci Hükümet’ten görevi devraldığı-
mızda, toplam 36 bakanlık bulunuyordu. 
Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdik-
leri en büyük zararlardan biri de, maalesef 
bakanlık sayıları olmuştur. 3 partili bir hü-
kümette, her partiyi memnun etmek ama-
cıyla yeni bakanlıklar ihdas edilmiş; sürek-
li bakan değişimi yaşanmış, öyle ki, bazı 
partilerin neredeyse tüm milletvekilleri 
bakanlık yapmıştır. Bu kadar çok bakan-
lığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi 
sağlamak için ihdas edilmesi, kurumlar 
arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi 
şekilde zorlaştırmış, birçok konuda devlet 
adeta kilitlenmiştir. Geçmişte, bakanlar 
kurulunun aylarca toplanamadığını bi-
liyoruz. Bunun yanında, örneğin ekono-
miden sorumlu birkaç bakanlık olması 
nedeniyle, ekonominin en önemli aktörü 
olan kurumlar bir araya gelip, sorunları 
müzakere etme fırsatını bile bulamamış-
lardır. Özelleştirmeler konusunda yaşanan 
tartışmalar da yine bu çok başlılığın bir 
neticesi olmuştur. Hükümetin aldığı ka-
rarlara bakanlar itiraz etmiş, bakanların 
icraatları hükümet programıyla çatışmış, 
ülke, ekonomik ve siyasi olduğu kadar ida-
ri anlamda da kaosa sürüklenmiştir. 

58’inci Hükümet olarak ilk icraatları-
mızdan biri, bakanlık sayısını azaltmak 
olmuştur. 57’inci Hükümet döneminde 
36 olan bakanlık sayısını, 58’inci Hükü-

met döneminde 24’e indirdik. Bakanlar 
Kurulu’nun her hafta düzenli olarak top-
ladık. Bakanlarımız arasında tam bir koor-
dinasyon ve uyum sergiledik. Aynı şekilde 
kurumlarımızın da ahenkli bir şekilde 
çalışmasını temin ettik. İşlerin kilitlenme-
sine, savsaklanmasına, yavaşlamasına ve 
yavaşlatılmasına asla göz yummadık. Her 
konu, son derece şeffaf, özgür, karşılıklı 
saygı ve müsamaha çerçevesinde Bakanlar 
Kurulumuzda müzakere edildi ve alınan 
kararlar derhal uygulamaya konuldu. 58, 
59 ve 60’ıncı AK Parti Hükümetlerinin 
başarısında tesis ettiğimiz bu uyum ve ko-
ordinasyonun payı büyüktür. Karar alma 
süreçleri çok hızlı işlemiş, alınan kararlar 
rekor denilebilecek bir hızla uygulamaya 
geçirilmiştir. Bürokrasi teşvik edilmiş, mo-
tive edilmiş; zaman zaman ortaya çıkabi-
len isteksizlik ve yavaşlığın derhal aşılması 
sağlanmış, milletin sorunlarına çok hızlı 
şekilde çözümler getirilmiştir. Parlamento 
da bu süreçte çok yoğun çalıştırılmış; yasa-
ma ile yürütme arasında tam bir paralellik 
kurulmuştur.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün size açıklayacağım yeni Bakanlar 
Kurulu yapısı, mevcut aksaklıkları gider-
meyi, idarenin çok daha verimli ve hızlı 
çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bugün bile, bazı bakanlıklarımızın görev 
alanlarının kesiştiğini, bir sorunun birkaç 
muhatabının ortaya çıkabildiğini, bunun 
da çözümleri yavaşlattığını görüyoruz. 
Örneğin, sosyal yardımlar noktasında, 
birkaç bakanlık uhdesinde birkaç farklı 
kurum faaliyet gösteriyor. Bu da, sosyal 



Recep Tayyip ERDOĞAN

82

desteklerin istediğimiz hız, yaygınlık ve 
etkinlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında 
kimi zaman sorunların oluşmasına sebep 
olabiliyor. İşte bu ve buna benzer mevcut 
sorunları aşmak amacıyla yeni bir yapı-
lanmaya gittik. Bu yeni yapılanmadaki 
bir diğer gayemiz de, 2023 hedeflerimiz… 
Türkiye’yi, dünyanın en büyük ilk 10 ülke-
sinden biri yapmak amacıyla, bazı alanlara 
daha fazla ağırlık verecek bir yapı tasar-
ladık. Örneğin, 500 milyar dolar ihracat 
hedefimizi gözeterek, sadece dış ticarete 
odaklı bir icracı bakanlık ihdas ettik.

Değerli arkadaşlarım…

Şu anda, mevcut bakanlar kurulumuz, 
başbakan dâhil, 27 üyeden oluşuyor. Bu 27 
üyeden, 3 tanesi devlet bakanlığı ve başba-
kan yardımcılığı, 8 tanesi devlet bakanlığı 
ve 15 tanesi de icracı bakanlıktan oluşu-
yor. Yeni bakanlar kurulu ise, başbakan 
dâhil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 
adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de 
icracı bakanlık bulunuyor. Şimdi sizlere, 
yeni bakanlar kurulu yapısını sunmak is-
tiyorum… 

1. Başbakan, 2, 3, 4 ve 5 (dört adet) Başba-
kan Yardımcısı, 6. Adalet Bakanlığı, 7. Yeni 
kurduğumuz bir bakanlık: Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 8. Yeni bir bakanlık: 
Avrupa Birliği Bakanlığı, 9. Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığımızın yerine oluşturduğumuz: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 11. 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığımızı birleştirdik: Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı, 12. Dışiş-

leri Bakanlığı, 13. Yine yeni bir bakanlık: 
Ekonomi Bakanlığı, 14. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 15. Yeni bir bakanlık: 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 16. Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığımızın yerini alacak: Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 17. Yeni 
bir bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
18. İçişleri Bakanlığı, 19. Yeni bir bakanlık: 
Kalkınma Bakanlığı, 20. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 21. Maliye Bakanlığı, 22. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 23. Milli Savunma Ba-
kanlığı, 24. Sağlık Bakanlığı, 25. Ulaştırma 
Bakanlığı.

Böylece, 8 devlet bakanlığını kaldırmış 
olduk. 6 yeni bakanlık ihdas ettik. Bunlar: 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Avrupa 
Birliği Bakanlığı; Ekonomi Bakanlığı; Genç-
lik ve Spor Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı; 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 2 bakanlığı 
birleştirip tek bakanlık yaptık: Bayındır-
lık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve orman 
bakanlığını birleştirip, Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı’nı kurduk. 2 bakanlığı 
dönüştürdük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı ise, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı oldu. Getirdiğimiz 
önemli bir yenilik de, bakan yardımcılığı 
görevi. İcracı bakanların her birine, birer 
bakan yardımcısı atanacak. Bakan yardım-
cıları, altını çiziyorum, milletvekilleri dışın-
dan, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu 
yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükü-
metle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin 
uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetle-
rinin daha verimli ve süratli yürütülmesini 
sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektör-
den de bu makama atama yapılabilecek.
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Değerli arkadaşlarım…

Şimdi de, yeni bakanlıkların görevleri ve 
hizmet birimlerini kısaca sizlere aktar-
mak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız; kadın, aile, çocuk, yaşlı ve 
engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ay-
rıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından 
da doğrudan sorumlu olacak. Bu bakanlık 
bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunla-
rıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla, 
şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanlığı 
kuruyoruz.

Avrupa Birliği Bakanlığımız; Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına 
yönelik çalışmaları koordine edecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görevle-
rine ek olarak, bu bakanlığımız bilim ve 
teknoloji politikalarını da takip edecek.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığımız; 
imar, çevre, yapı konularından sorumlu 
olacak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara 
ve bunların uygulanmasına yönelik temel 
stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve 
su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorum-
luluk alanında olacak.

Ekonomi Bakanlığımız; Türkiye’nin 2023 
ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü 
bir kurum olarak görev yapacak. Dış tica-
retten sorumlu bakanlığımızın yerini alan 
bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, 
yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi 
alanlardan sorumlu olacak.

Bir başka önemli ve yeni bakanlığımız ise 
Gençlik ve Spor Bakanlığı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımızın yerini 
alan bu bakanlık, ayrıca gıda üretimi ve 
güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları 
gibi konulardan da sorumlu olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız; gümrük 
politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmet-
lerine ilişkin görevleri yerine getirecek.

Son olarak Kalkınma Bakanlığı; bu bakan-
lık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını 
yapacak; orta vadeli program, yıllık prog-
ram, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, 
sosyal ve kültürel politikaların belirlenme-
sinde Hükümete bu bakanlık müşavirlik 
yapacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi 
(DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de 
bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için 
Erzurum’da; KOP için de Konya’da baş-
kanlık kuruyoruz. GAP’ın başkanlığı zaten 
Şanlıurfa’da kurulmuştu.

Özetle, yeni bakanlıklarımızın görevleri ve 
hizmet birimleri bu şekilde olacak. Bu yeni 
yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni 
hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu’nun 
yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakan-
lıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya ka-
dar görevlerini sürdürecekler. Türkiye’nin 
kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 
hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu 
yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Katıldığınız 
için sizlere de teşekkür ediyor, saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum. 
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S ayın Başkan ,  Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin çok değerli üyeleri, çok değerli 
iş adamları, iş kadınları, saygıdeğer katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyor; Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin 18’inci Genel Kurulu’nun 
başarılı geçmesini diliyorum. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi Genel Kurulu’nun, ülkemize, 

milletimize, demokrasimize, özellikle de 
ekonomimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin değerli Başkanını, yönetim ku-
rulunu, tüm üyeleri, Türkiye’nin ihracatına 
katkı veren, destek sağlayan tüm kardeşle-
rimizi, ülkem, milletim adına tebrik ediyor, 
kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 18. 
Genel Kurulu

İstanbul | 25 Haziran 2011
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Türkiye’nin ihracatı, Cumhuriyetimizin 
kurulduğu 1923 yılında 51 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçmişti. Ne yazık ki, on 
yıllar boyunca, dış ticaretimizde ve ihraca-
tımızda ciddi bir artış kaydedilemedi. 500 
milyon dolar seviyesini ilk kez 1969 yılın-
da aştık. 1 milyar dolar seviyesine ise ilk 
kez 1973 yılında ulaştık.2002 yılına gel-
diğimizde, ihracatımızın 79 yılda ulaştığı 
seviye 36 milyar dolar oldu. 2004 yılında, 
yine önemli bir eşiği hep birlikte aştık, 50 
milyar dolar seviyesini geride bıraktık ve 
2008 yılında da Cumhuriyet tarihimizin 
rekor seviyesine, 132 milyar dolar ihracat 
seviyesine birlikte ulaştık. 

Küresel kriz nedeniyle tüm dünyada dış ti-
caretteki daralma Türkiye’yi de etkiledi ve 
2009’da 102 milyar dolar, 2010’da da 114 
milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’nin aylık rakam-
larına baktığımızda, bu yılın sadece Ocak-
Mayıs döneminde ihracatımızın 54 milyar 
dolara ulaştığını görüyoruz. Geriye dönük 
12 aylık ihracatımız da yüzde 14’lük bir 
artışla 123 milyar dolar seviyesine ulaşmış 
durumda. İnşallah, bu yılsonunda, kriz 
öncesi rakamı, 132 milyar dolar seviyesini 
aşmış olacağız. 

Tabii önümüzde, oldukça iddialı bir hedef, 
bu hedefe ulaşmak için de uzun bir yol var. 
Hükümet olarak, Cumhuriyetimizin Kuru-
luşunun 100’üncü yıl dönümü, yani 2023 
için 500 milyar dolar hedefini açıkladık. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2023 strate-
jisini çok ayrıntılı bir biçimde hazırladı ve 
kamuoyuna duyurusunu yaptı. Kendileri-
ne bu noktada ayrıca bir kez daha teşekkür 

ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanımızın açıklamalarını da yakından 
takip ediyorum. Sayın Büyükekşi; potan-
siyelimizin 500 milyar doların üzerinde 
olduğunu ifade ediyor ve çıtayı çok daha 
yüksekte tutuyor. İnşallah, çalışarak, üre-
terek, satarak, biz Türkiye’nin bu büyük 
potansiyelini harekete geçirmeye devam 
edeceğiz. 1923’te, 51 milyon dolar olarak 
başlayan süreci, 100 yıl sonra, 2023’te 
inşallah hep birlikte 10 bin katına çıka-
racağız. Bu seviyelere, sorunları çözerek, 
engelleri aşarak, tam bir uyum ve istişare 
içinde geldik. İnşallah, aynı şekilde devam 
ederek, mevcut sorunları da el birliğiyle, 
güç birliğiyle aşarak, 500 milyar dolara 
ulaşacağız.

Değerli dostlarım…

12 Haziran seçimleri, 2023 hedeflerimiz 
noktasında çok önemli ve çok taze bir 
başlangıç oldu. Bu seçimlerle Türkiye’nin 
önünde beyaz bir sayfa açıldı. Şimdi önce-
likle şunu söylemek istiyorum: 1923’ten 
bugüne ihracatın seyrine baktığınızda; 
ihracat artışının, demokratikleşme ve aktif 
dış politikaya paralel olarak gerçekleştiğini 
görürsünüz. Ekonominin tüm göstergeleri, 
elbette ihracatımız da, demokratikleşme 
reformlarına ve güçlü dış politikaya pa-
ralel olarak sağlam, istikrarlı, güvenli bir 
zeminde ilerledi. 2002 seçimlerinin ardın-
dan, ekonomideki hızlı büyüme, ihracat-
taki hızlı artış, hiç tartışmasız Türkiye’nin 
elde ettiği güven ve istikrar ortamının, 
gerçekleştirdiği cesur demokratik reform-
ların bir neticesidir. 
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Bugün artık, demokrasi ile ekonomik bü-
yümenin paralelliği, at başı gitmesi, hiçbir 
tartışmaya mahal bırakmayacak derecede 
teyit edilmiştir. 12 Haziran 2011 seçimle-
riyle birlikte başlayan yeni süreç, işte bu 
anlamda çok büyük önem arz ediyor. Biz, 
2023 hedeflerine, önümüzdeki 12 yılda 
Türkiye’nin her alandaki standartlarını çok 
daha yükseğe çekerek ulaşacağız. Bizim 
derdimiz, hedefimiz, tek başına ihracatı 
500 milyar dolar rakamına ulaştırmak de-
ğil. Bizim meselemiz, Türkiye’yi bölgesinin 
en güçlü, modern, istikrarlı bir ülkesi haline 
getirmek; demokratik standartları çok daha 
ileri seviyelere ulaştırmak ve buna paralel 
olarak da ekonomik kalkınmayı gerçekleş-
tirmektir. İstikrar ve güven devam ettiği 
sürece, aktif, barışçı dış politika sürdüğü, 
demokratikleşme reformları yapıldığı müd-
detçe, hiç kuşkunuz olmasın, 2023 hedefle-
ri de kendiliğinden zaten gerçekleşecektir.

Şimdi şunu görmek durumundayız değerli 
arkadaşlarım… 1946’da ilk kez çok partili 
seçimler yapıldı. 1946’dan itibaren, Türkiye 
çok yoğun şekilde demokrasiyi konuştu, 
milli iradeyi, gölgesiz, vesayetsiz, müdaha-
lesiz ideal demokrasiyi tartıştı. Badireler 
atlattık, milletçe büyük acılara maruz 
kaldık, müdahalelerle kesintiler yaşadık. 
Ama bu millet, hiçbir zaman umudunu 
yitirmedi, her seferinde sandığa sahip çıktı 
ve milli iradeye çok güçlü şekilde kol kanat 
gerdi. 12 Haziran 2011 seçimlerinin verdi-
ği en önemli mesajlardan biri işte budur: 
Millet artık demokrasiyi benimsemiş, iç-
selleştirmiş, demokratik olgunluğa erişmiş 
durumdadır. Milletimiz, her türlü kriz, her 
türlü tartışma, her türlü mesele karşısında, 

sandığa gidiyor, oyunu kullanıyor ve en 
son sözü çok güçlü bir biçimde söylüyor. 
Yetkinin, kararın, milletin elinde olduğu; 
milletin yegâne hakem olduğu gerçeği ve 
kültürü, artık Türkiye’de çok güçlü şekilde 
yerleşmiştir. 

Son 8.5 yılda yaşadıklarımız, esasen son 
derece ibret vericidir. Millet, çetelere, vesa-
yete, müdahaleye karşı çok net, çok kararlı 
ve çok basiretli bir duruş sergilemiştir. Yaşa-
nan her kriz, cumhurbaşkanlığı seçiminde 
olsun, anayasa değişikliğinde olsun, mille-
tin son sözü söylemesiyle neticelenmiştir. 
Yerel ve genel seçimler anayasal süreç için-
de yapılmış, katılım oldukça yüksek oran-
larda gerçekleşmiş, millet seçimler yoluyla 
tercihini ortaya koymuştur. Yani Türkiye 
artık çok ciddi bir demokratik olgunluğa, 
demokrasi kültürüne ulaşmış, ileri demok-
ratik standartlar herkes tarafından benim-
senir hale gelmiştir. Milletin ulaştığı bu 
seviyeye, Türkiye’deki her kurumun, siyasi 
partilerin, sivil toplum örgütlerinin, med-
yanın da ulaşması artık kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

12 Haziran seçimleriyle birlikte, Türkiye’de 
sadece yeni bir sayfa, beyaz bir sayfa açıl-
madı. Türkiye’nin önünde artık engin bir 
ufuk, geniş bir vizyon, farklı bir demokrasi 
kültürü de açılmış oldu. Dünün parametre-
leri artık dünde kalmıştır. Dünün tartışma-
larına, millet artık son noktayı koymuştur. 
Dünün siyasi polemikleri, altını çizerek 
ifade ediyorum, dünün siyaset kültürü de 
millet tarafından açık ve net bir biçimde ar-
tık reddedilmiştir. Sandıkta verilen mesaja 
kulak tıkamak, dünün siyaset kültürüdür. 
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Bugünün siyaset kültüründe ise, sandıkta 
verilen mesajı en iyi şekilde okumak ve 
gereğini yapmak vardır. Açık söylüyorum: 
Bugün biz, AK Parti olarak, neden yüzde 50 
oy aldığımızdan daha ziyade, diğer yüzde 
50’nin bize niye oy vermediğini istişare 
ediyoruz. 12 Eylül Halkoylaması sonra-
sında olduğu gibi, bugün de biz, bize oy 
vermeyen yüzde 50’yi anlamak için çaba 
sarf ediyoruz. Bu noktada araştırmalarımız, 
değerlendirmelerimiz sürüyor, bilimsel 
çalışmalarımız başladı. Kimlere ulaşama-
dık, kimlere kendimizi anlatamadık, neden 
anlatamadık diye soruyor ve kendi özeleş-
tirimizi yapıyoruz. Aynı özeleştirinin, diğer 
siyasi partiler tarafından da samimi şekilde 
yapılmasını arzuluyoruz. Biz, 2023 vizyo-
nuyla yeni bir siyasi kültürü özümsemeye 
çalışırken, muhalefetin de artık böyle bir 
vizyona sahip olmasını, yeni siyasi kültüre 
ayak uydurmasını bekliyoruz. 

Zira her zaman ifade ediyorum: Muhale-
fet, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. 
Muhalefet, demokraside en az iktidar kadar 
önemlidir. Kaliteli, seviyeli, yapıcı, ufku 
olan bir muhalefet, hem Türkiye için, hem 
iktidar için yol gösterici olacak, demokrasi-
ye ve Türkiye’ye eşsiz katkılar sağlayacaktır. 
Bugünün sandık sonuçlarını, 1946 ya da 
1950 refleksiyle okumak, açık söylüyorum, 
acı vericidir. Türkiye bu kadar değişmiş-
ken, bu kadar ilerlemişken, demokratik 
standartlar bu noktalara ulaşmışken, hala 
milleti suçlamak, milletin zihniyle, bey-
niyle, tercihleriyle uğraşmak, millete bir 
takım sendromlar yakıştırmak, ne yazık ki 
talihsizliktir. 

Tabii bu noktada şu hususa da değinmek 
durumundayım: Üçüncü kez ve üst üste 
seçim kazanmış, Türkiye’de her iki seçmen-
den birinin oyunu almış bir parti olarak, 
gurur ve kibirden özenle sakınıyor; tevazu-
ya her zamankinden fazla dikkat ediyoruz. 
Millet, üçüncü kez ve önceki ikisinden çok 
fazla bir oy oranıyla bize emaneti yükledi. 
Biz, bunun ne büyük bir sorumluluk oldu-
ğunu biliyoruz. Bugün sorumluluğumuz 
her zamankinden fazladır. Bugün, hassasi-
yetimiz her zamankinden fazladır. Bizim, 
12 Haziran akşamı yaptığımız “helalleşme” 
çağrısı, üzerimizdeki yükün ağırlığının bir 
neticesidir. Seçim öncesinde ve seçim süre-
cinde, AK Parti tek ve ortak bir hedef haline 
getirildi. AK Parti’ye iftiralar atıldı, itham-
lar yapıldı. Benim şahsıma, aile fertlerime, 
arkadaşlarıma ve onların ailelerine yönelik 
çirkin saldırılar oldu. Daha da öteye geçildi, 
şiddet adeta bir kampanya aracı olarak kul-
lanıldı, parti temsilciliklerimiz, araçlarımız, 
milletvekillerimiz, koruma polislerimiz 
hedef haline getirildi. 

Bütün bu süreçte ne yazık ki, kimse muha-
lefetin üslubu üzerinde durmadı. Muhalefe-
tin, tarzı, yöntemi, dili, üslubu tartışılmadı, 
gündeme taşınmadı. Bize yapılan o çok ağır 
hakaretler, küfürler görmezden gelindi. 
Bütün bunlara rağmen, biz çıktık, açık açık, 
dürüstçe, çok samimi olarak, haklarımızı 
helal ettiğimizi ifade ettik, diğerlerinden 
de helallik diledik. Hiçbir tartışmaya gir-
mek, hiçbir polemik başlatmak niyetinde 
değilim. 12 Haziran akşamı açılan siyasetin 
beyaz sayfası, bizim tarafımızdan asla leke-
lenmeyecektir. Muhalefetin de bu sayfayı 
temiz tutmak noktasında en az bizim kadar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

88

hassas olacağını umuyorum. Önümüzdeki 
yeni sürecin, polemiklerle, hakaret ve iftira-
larla, şiddetle değil; uzlaşmayla, istişareyle, 
yapıcı eleştirilerle, tamamen demokratik 
bir kültür ve olgunlukla ilerlemesi, bizim 
en büyük temennimizdir.

Değerli dostlarım…

12 Haziran seçimleriyle başlayan yeni sü-
reç, inanıyorum ki, hukukun üstünlüğünün 
çok daha fazla güç kazanacağı bir süreç 
olacaktır. Bu süreç, aynı şekilde, demokra-
sinin standartlarının daha ileri seviyelere 
ulaşacağı bir süreç olacaktır. Bugünlerde 
yaşanan tartışmalar da bir kez daha gös-
termiştir ki, Türkiye, yeni bir anayasaya, 
yasalarında da çok ciddi bir reforma artık 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duy-
maktadır. Açıkçası, geçtiğimiz 8.5 yıl, bu 
noktada AK Parti’nin tek başına mücadele 
verdiği bir süreç oldu. Her reformda, her 
düzenlemede, her değişiklikte engellerle, 
engellemelerle, akıl almaz ithamlarla kar-
şılaştık. Dün, bizim tek başımıza yürütmek 
zorunda kaldığımız reformlara karşı çıkan-
ların, bugün işin ucu kendilerine dokunun-
ca hukuku ve demokrasiyi hatırlamaları 
manidardır. 

Buradan, güncel birkaç hususa ilişkin de-
ğerlendirmelerimi de sizlerle paylaşmak is-
terim… Bir kere, milli irade üzerinde hiçbir 
engeli, hiçbir vesayeti, hiçbir gölgeyi asla 
ve asla kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. 
Türkiye, bir hukuk devletidir. Anayasaya 
ve yasalara yönelik her birimizin eleştiri-
leri var. Eleştirilerimizin olması, bunlara 
uymayacağımız, bunları yok sayacağımız, 

bunları çiğneyeceğimiz anlamına gelmiyor 
ve gelemez. Bu eleştirilerimizi konuşuruz, 
paylaşırız, istişaremizi yaparız ve hep birlik-
te gereken değişiklikleri de gerçekleştiririz. 
Nitekim 12 Haziran seçimlerine girerken, 
bizim en büyük projemiz yeni bir anayasa 
oldu. Bu anayasanın geniş tabanlı bir uzlaş-
mayla yapılacağı konusunda açık taahhü-
dümüz var. 

Buradan, bütün muhalefet partilerine, sivil 
toplum kuruluşlarına, medyaya, konuyla 
ilgili herkese sesleniyorum: Gelin, bütün 
önyargıları bir kenara bırakalım, ön şartları 
bir kenara bırakalım, geçmişteki olum-
suzlukların ürünü refleksleri bir kenara 
bırakalım. Özgürce konuşalım, tartışalım, 
tekliflerimizi ortaya koyalım. Birbirimizin 
önünü kesmek değil, birbirimizi tamamla-
mak için çalışarak, mümkün olan en geniş 
uzlaşmanın ürünü bir yeni anayasa metni 
hazırlayalım. Türkiye olarak, en temel 
sorunlarımızdan biri olan Anayasamızı, 
hiçbir zorlamaya maruz kalmadın, tama-
men kendi irademizle sivil siyaset ve sivil 
kuruluşlar eliyle yapabileceğimizi, dosta-
düşmana gösterelim. 

İşte o zaman, bugün nasıl içine düştü-
ğümüzü tartıştığımız, nasıl çözeriz diye 
etrafa bakındığımız pek çok sorununun 
kendiliğinden ortadan kalktığını görece-
ğiz. Aksi takdirde yıllarımız yine tek tek 
sorunlar ve sıkıntılar içinde formül bulma 
arayışlarıyla geçip gidecek. Biz diyoruz ki, 
kaportası yamulmuş, motoru sürekli tek-
leyen, elektrik aksamı güven vermeyen bu 
arabayı bırakalım ve sıfır kilometre yepyeni 
bir araçla yolumuza devam edelim. Mevcut 
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yapı içinde bile 8.5 yılda buralara gelebilen 
bir Türkiye’nin, kendi ihtiyaçlarımıza göre 
yeni baştan oluşturacağımız bir anayasayla 
nasıl bir atılım göstereceğinin takdirini siz-
lere bırakıyorum. Bu düşüncelerle, Türkiye 
İhracatçılar Meclisimizin 18. Olağan Genel 
Kurulu’nun bir kez daha başarılı geçmesini 
diliyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhur-
başkanı Sayın Eroğlu ile 7 Temmuz’da 
Cenevre’de Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’yle yapılacak üçlü zirve öncesin-

de, çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. 
Kıbrıs’ta son müzakere süreci hazırlık dö-
nemiyle birlikte neredeyse üç buçuk yıldır 
devam ediyor. Bu müzakerenin, 40 yılı 
aşkın döneme baktığımızda, şimdiye kadar-
kilerin en uzunu olduğunu söyleyebiliriz. 

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu ile Görüşme ve  

Basın Açıklaması

Ankara | 4 Temmuz 2011
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İnanıyoruz ki, bu hafta Cenevre’de yapıla-
cak görüşme bu sürecin kaderi açısından 
belirleyici olacaktır. Zira artık kritik bir eşi-
ğe gelinmiştir. Birleşmiş Milletler dâhil ilgi-
li tüm tarafların görüşü bu yöndedir. Sayın 
Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, 
hem devam etmekte olan müzakere süreci, 
hem de düzenlenecek zirve hakkında bilgi 
ve görüş alışverişinde bulunduk. 

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
kapsamlı çözüm müzakerelerinin seyri 
hakkında verdiği aydınlatıcı bilgiler için 
kendisine müteşekkirim. Memnuniyetle 
ifade edebilirim ki, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti arasında bu konuda tam 
bir görüş birliği mevcuttur. Şuna özellikle 
dikkat çekmek istiyorum: Müzakerelerde 
bugüne kadar sağlanan ilerleme, Kıbrıs 
Türk tarafının Birleşmiş Milletler tarafın-
dan da takdirle karşılanan yapıcı öneri ve 
açılımları sayesinde gerçekleşmiştir. Tür-
kiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu’nun 
liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının bir an 
önce adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına 
yönelik içten ve yapıcı çabalarına tam des-
tek verecektir.

Değerli arkadaşlar…

Biz, bu konuya sadece Kıbrıs perspektifin-
den değil, çok daha geniş bir pencereden 
bakıyor ve meseleyi çok daha geniş bir ge-
niş bir vizyonla ele alıyoruz. Şunu önemle 
vurgulamak isterim: Kıbrıs’ta gerçekçi ve 
samimi bir çözüm hedefine ulaşılması, 
Kıbrıs dâhilinde elde edilecek kazanımlar-
dan öte, bütün bir Doğu Akdeniz’in barış, 

istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesini 
sağlayacaktır. Bu durum, hiç şüphesiz, 
uluslararası toplumun ve dünya barışı-
nın da menfaatinedir. Ayrıca, Türkiye ve 
Yunanistan’ın dostluk, komşuluk ve barış 
eksenli ortak bir gelecek inşa etme çabala-
rının daha sağlam temeller üzerinde iler-
lemesini de güçlendirecektir. Dolayısıyla, 
kapsamlı çözüm yolunda elde edilecek her 
kazanım, Doğu Akdeniz’in yanı sıra, Ege de-
nizinin de bir barış denizine tahvil edilmesi 
yolunda köklü ve büyük bir adım olacaktır. 

Bilindiği gibi, Türkiye, bugüne kadarki tüm 
süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında ol-
muştur ve bundan sonra da her şart altında 
yanında olmaya devam edecektir. Çözüm ve 
uzlaşı yönünde kararlı ve samimi bir duruş 
ortaya koyan Kuzey Kıbrıs halkı da, anava-
tan Türkiye’nin her daim arkasında durdu-
ğunu bilmektedir. Bu noktada, Türkiye’nin 
Kıbrıs Rumlarının tüm haklarına saygı 
gösterdiğini de özellikle belirtmek istiyo-
rum. Zaman zaman Kıbrıs Rumlarının 
Türkiye’nin gücünden çekindiklerini, hatta 
bir anlaşma olsa bile, Türkiye’nin taahhüt-
lerini yerine getirmeyeceğinden endişe 
ettiklerini duyuyoruz. Açıkça ifade ediyo-
rum: Bunlar mesnetsiz kaygılardır. Türkiye, 
Kıbrıs adasının Kuzeyi gibi Güneyinin de 
garantörüdür ve dostluğu sağlamdır. 

Bu manada, Kıbrıs Rumlarının Türkiye’den 
çekinmeleri için hiçbir sebep yoktur. Türki-
ye büyük ve saygın bir devlettir. Annan Pla-
nı döneminde nasıl söz verdiysek, şimdi de 
iki tarafın özgür iradeleriyle bulacakları bir 
çözüme saygı gösterecek ve Türkiye olarak 
çözüm aşamasında üzerimize düşeni harfi-
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yen yerine getireceğiz. Türkiye’nin samimi-
yetinden kimsenin şüphesi olmasın. Şunda 
hiçbir tereddüt yoktur; adadaki barış ve 
istikrarın tesisi için üretilecek çözüm, mev-
cut müzakere sürecinin çerçevesini oluştu-
ran liderlerin Ortak Açıklamalarındaki mu-
tabakatlarına uygun biçimde bulunacaktır. 

Sayın Eroğlu da bu hedefe bağlılığını açıkça 
teyit etmiştir. Bu çerçevede yeni ortaklık, 
23 Mayıs 2008 açıklamasında ifadesini 
bulduğu gibi, “İki kesimli, iki toplumlu ve 
ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanım-
landığı şekliyle siyasi eşitlik temelinde bir 
federasyon olacak, bu ortaklığın, tek ulus-
lararası kimliğe sahip bir Federal Hüküme-
tinin yanı sıra, eşit statüye sahip bir Kıbrıs 
Türk Kurucu Devleti ve bir Kıbrıs Rum 
Kurucu Devleti olacaktır”. Bu çözüm çerçe-
vesi Türkiye’nin de tam desteğini haizdir. 
İnanıyoruz ki, gerekli siyasi iradenin sürat-
le ortaya konulması halinde, Kıbrıs’ta adil 
ve kalıcı bir çözüm hedefine kısa zamanda 
ulaşılması zor değildir. Bu, yalnızca bugüne 
ait bir sorumluluk değil, aynı zamanda ge-
lecek nesillere karşı da ortak borcumuzdur. 
Gelecek nesilleri, dünün meseleleriyle, dü-
nün kavgalarıyla, bugünün çıkmazları ve 
çözümsüzlükleriyle oyalamaya hakkımız 
olamaz. 

Anavatan Türkiye, garantör ülke olarak, bu 
konuda Yunanistan’la da işbirliğine her za-
man hazırdır. Yalnız, şu noktaya dikkat edil-
melidir: Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek 
öngörülüyorsa, bunun onlara haksız bir 
şekilde tecrit uygulanmasıyla başarılması 
mümkün değildir. Türkiye, her koşulda 
Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında durma-

ya devam edecek ve onları ezdirmeyecektir. 
Diğer yandan, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
katılım sürecinin Kıbrıs konusu bağlamın-
da istismar edilmeye çalışılmasının hiçbir 
koşulda sonuç vermeyeceğinin de bilinme-
si gerekir. Aslında Kıbrıs’ta bugün gelinen 
çıkmazda Rum tarafını haksız ve hukuksuz 
bir biçimde tek yanlı üye yapan AB’nin bü-
yük sorumluluğu bulunuyor. Kıbrıs’taki bu 
durum hukukun ve adaletin savunuculuğu-
nu yapan AB için bir utanç kaynağıdır.

Değerli arkadaşlar...

Bu hafta yapılacak görüşmenin ve sonrasın-
daki birkaç aylık dönemin sürecin akıbeti 
açısından hayati önem arz ettiğini hatır-
latmak isterim. Çözüm yolunda tüm taraf-
ların sorumluluğu bulunduğuna ve elden 
gelenin en iyisinin yapılması gerektiğine 
inanıyorum. Hiçbir mesele, ilânihaye çö-
zümsüz kalamaz; çözümsüzlük siyaseti, bir 
siyaset olarak kabul edilemez. Bu bakım-
dan, bizler, Kıbrıs’taki arızi durumun hem 
ilgili taraflar, hem de bölge ve dünya barışı 
adına çözüme kavuşturulması gerektiğine 
inanıyoruz. Biz, Türkiye olarak, Kıbrıs Ada-
sında sağlanacak adil ve kalıcı bir çözümü 
samimiyetle arzuluyoruz ve bu yolda üze-
rimize düşeni yapmaya da hazırız. Diğer 
tüm ilgili tarafları da barışa destek vermeye 
ve bu yolda adım atmaya davet ediyorum. 
Katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cum-
huriyetimizin 61’inci, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin 4’üncü Hükümeti adına aziz 
milletimizi ve siz değerli vekillerini say-
gıyla selamlıyorum. Meclisimizin 24’üncü 
Dönemi’nin milletimize ve ülkemize ha-

yırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni 
ediyorum.

Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, “muasır medeniyet” yolunda bu 
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büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, 
taş üstüne taş koyan, bütün devlet ve siya-
set adamlarına şükranlarımı sunuyorum. 
12 Haziran 2011 Seçimleri ile Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde temsil yetkisi alan 
bütün siyasi partileri ve siz değerli millet-
vekillerini yürekten tebrik ediyor, hep bir-
likte milletimize yapacağımız hizmetlerde 
başarılar diliyorum. 

Huzur ve güven ortamı içerisinde gerçek-
leşen, hızlı bir şekilde sonuçlandırılan, 
adil ve özgür bir seçim süreci yaşadık. Bu 
vesile ile, bir kez de yüce heyetiniz önünde, 
seçim sürecine katkıda bulunan tüm kişi 
ve kurumlara bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 12 Haziran seçimleriyle oluşan bu 
Meclis, yurtiçinde yüzde 87 gibi çok yük-
sek düzeyde bir katılım oranı ile şekillendi. 
Meclisimize girmeye hak kazanan millet-
vekillerinin temsil ettiği seçmen oranı ise, 
yüzde 95 gibi, yine uzun zamandır rast-
lanmamış bir düzeye çıktı. Bu sonuçlar, 
demokrasimizin “katılımcılık” ve “temsil” 
niteliklerinin daha da güçlendiğini göste-
riyor. Yine bu sonuçlar, milletimizin Mec-
lisi tüm sorunlarının çözüm adresi olarak 
gördüğünün ve bu Meclis’ten çok şeyler 
beklediğinin açık bir işareti. Parlamen-
tomuzun, seçmenin kendisine yüklediği 
emaneti hakkıyla yerine getireceğinden, 
milletimizin beklentileri doğrultusunda 4 
yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışaca-
ğından şüphe duymuyorum.

Millet, Meclis’ten sorunları için çözüm 
bekliyor ve bu Meclis de inşallah bu bek-
lentiyi azami ölçüde karşılayacaktır. 12 
Haziran seçimlerinde milletimiz, yüksek 

katılım ve temsilin yanı sıra, yönetimde 
istikrarı da güçlü bir şekilde sürdürme yö-
nünde tartışmasız bir irade ortaya koymuş-
tur. Demokrasi tarihimizde görülmemiş, 
dünyada da eşine az rastlanır bir şekilde, 
birbiri ardına üç dönem partimizin oyla-
rının artması, milletimizin iktidarımıza 
olan güvenini her dönem tazelediğini gös-
terdi. Siyaset tarihimize silinmez harflerle 
yazılacak olan bu başarı, aynı zamanda 
sorumluluğumuzu ve hassasiyetimizi de 
artırdı. 12 Haziran 2011 seçimlerinin asıl 
galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye’dir, bu 
aziz millettir. Sahip olduğumuz tecrübe ile 
hiç eksilmeyen heyecanımızı birleştirerek 
bu millete efendi değil hizmetkâr olmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, köklü 
tarihimizden ve medeniyetimizden aldığı-
mız özgüvenle, ilk günden itibaren, “Kay-
nak Türkiye’dir” dedik. Ülkemizin sahip 
olduğu muazzam potansiyeli harekete 
geçirmek üzere güven verici politikalarla 
milletimizin huzuruna çıkmayı en önemli 
ilke olarak benimsedik. Milletimizi siya-
setimizin öznesi olarak gördük, attığımız 
her adımda insanımızın değerlerini, talep 
ve beklentilerini esas aldık; siyaset kuru-
muna güvenin ancak böyle sağlanacağına 
inandık. Türkiye’yi zenginleştiren, demok-
rasisini derinleştiren, ülkemizin itibarına 
itibar kazandıran siyasetimiz, yeni dönem-
de daha güçlü bir Türkiye için milletten 
aldığı yetkiyi yine milletin hizmetine 
sunacaktır. Ülkeler arasında kıyasıya bir 
rekabetin yaşandığı dünyamızda, kaybe-
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decek bir tek günümüzün dahi olmadığına 
inanıyoruz. 

Programımızın hemen başında iki önemli 
hususu ifade etmek istiyorum… Ben bu-
rada sizlere, oldukça kapsamlı ve detaylı 
şekilde hazırladığımız Hükümet Progra-
mının sadece bir özetini aktaracağım. Hü-
kümet Programı sizlere dağıtıldı, daha de-
taylı bilgileri oradan okuyabilirsiniz. İkinci 
olarak; programımızı, devamlılık esasıyla, 
18 Kasım 2002’den bugüne ulaşan bir 
silsile etrafında kaleme aldık. 4’üncü AK 
Parti Hükümeti, önceki 3 dönemde baş-
lattığı çalışmaları bir devamlılık esasıyla 
geleceğe taşıyacak. 2015 yılına kadar olan 
4 yıllık dönemde, bir yandan başlattığımız 
çalışmaları tamamlayacak, bir yandan da 
yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bir 
başka deyişle, bu Hükümet Programı’nda, 
“yaptık, yapacağız” diyor; yaptıklarımızı 
yapacaklarımızın teminatı olarak sizlere 
ve kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz.

Değerli milletvekilleri…

Önceki Hükümet Programlarımız, ül-
kemizin yıllardır bekleyen sorunlarına 
gerçekçi çözümler içeriyordu. Dünyanın 
ve bölgemizin yaşadığı çalkantılı dönem-
lere rağmen, bu çözümlerin büyük bir 
bölümünü hayata geçirmiş bulunuyoruz. 
Diklenmeden dik durduk, omuzlarımıza 
yüklenen emanete sahip çıktık, milleti-
mizin ekmeğinden de özgürlüğünden de 
taviz vermedik. Demokratik siyaset kuru-
munu bir bütün olarak zayıflatmaya yö-
nelik her türlü tahrik ve tertibi büyük bir 
sağduyuyla aştık. Bundan sonra da, milli 

irade önüne çıkarılan her engeli, kararlı ve 
cesur bir duruşla, milletimizin desteğiyle 
aşma noktasında hiçbir tereddüt taşımıyo-
ruz. Değişimden yana bir Hükümet olarak 
demokrasi ve hukukta, ekonomide, sosyal 
alanda ve dış politikada ezberleri bozduk. 

9 yılın ardından şunu büyük bir memnuni-
yetle, ülkem ve milletim adına çok büyük 
bir gururla ifade etmek istiyorum: Bugün 
artık Türkiye’de, siyasetin alanı daha ge-
niş, ekonomi daha büyük, sosyal bünye 
daha güçlüdür; ülkemizin itibarı bölge-
sinde ve dünyada çok daha yüksek bir ko-
numa ulaşmıştır. Sorunlardan kaçmadık, 
yapay gündemlere takılıp kalmadık. So-
runlardan değil, sorunların çözümünden 
beslenen ve büyüyen bir iktidar olduk. 
Tüm bu reform ve dönüşüm sürecinde 
milletimiz ve milli iradenin tecelligahı 
olan Meclisimiz en büyük desteğimiz oldu. 
Önümüzdeki dönemde Meclisimiz içinde 
diyaloğa, uzlaşma arayışına ve işbirliğine 
önem vermeye devam edeceğiz. Meclisimi-
zin daha verimli çalışması için Hükümet 
ve AK Parti Grubu olarak elimizden gelen 
tüm katkıyı vereceğiz. 

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; nasıl ki 
bu Meclis Türkiye’nin, 74 milyonun Mecli-
siyse, 4’üncü AK Parti Hükümeti de hiç 
kuşkusuz, 74 milyonun hükümetidir. 81 
vilayetin 78’inden milletvekili çıkarmış, 
7 coğrafi bölgede birinci olmuş bir parti 
olarak, milletimizi topyekün kucaklaya-
cak, ayrımcılıktan büyük bir hassasiyetle 
kaçınacağız. Tek bir kişi dahi olsa, her va-
tandaşımızın diline, inancına, kültürüne, 
değerlerine, yaşam tarzına, tüm farklılık-
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larına saygı göstermeye devam edeceğiz. 
12 Haziran seçimlerinde hesap verdiğimiz 
halkımız, yapılanları takdir ettiğini göster-
diği gibi, gelecekte yürümemiz gereken yol 
haritasını da hür iradesiyle tayin etti. Hal-
kımız istikrar içinde yenilenmeye verdiği 
desteği açıkça ortaya koydu. Hepimize dü-
şen görev, işte bu çatı altında milletimizin 
kutlu çağrısına cevap vermektir.

Biz de, Hükümet olarak programımızı, 
milletimizin sandıkta verdiği mesajı en 
iyi şekilde okuyarak hazırladık. İnanıyo-
rum ki, sizlerin onayı ile bu Program, yeni 
Türkiye’nin inşasına giden kapıyı sonuna 
kadar açacaktır. Bu program, 21’inci yüz-
yılın yükselen ülkesi olarak, bölgemizde 
ve dünyada hak ettiğimiz konumu daha da 
pekiştirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonraki en büyük modernleşme hamlesi 
olan Avrupa Birliği’ne katılım sürecini 
kararlılıkla yürüttük, yürütüyoruz. Bazı 
Avrupa Birliği ülkelerinin objektif kriter-
lerden uzak yaklaşımları süreci olumsuz 
yönde etkilese de, biz, Avrupa Birliği stan-
dartlarına uyum konusundaki çalışma-
larımıza samimi olarak devam ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de sürdüreceğimiz 
reformlar, ekonomik gelişme ve aktif dış 
politikanın, Avrupa Birliği ile Türkiye iliş-
kilerini olması gereken noktaya taşıyaca-
ğına inanıyoruz. Zaman ülkemizin lehine 
işleyecektir. Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
sürecine verdiğimiz önemin bir gereği 
olarak Avrupa Birliği Bakanlığını kurmuş 

bulunuyoruz. Bu yeni kurumsal yapı içeri-
sinde, Meclisimizin de hayati katkıları ile 
reformlarımızı sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

AK Parti Hükümetleri olarak politikala-
rımızı bir bütünlük içerisinde şekillen-
dirdik. Ekonomik istikrarı demokratik 
gelişmelerden ayrı düşünmedik. Gerçekçi 
sosyal politikaları ekonomik ve demok-
ratik gelişmelerle bağlantılı gördük. Bu 
alanlarda aldığımız mesafelerin ülkemizin 
dış politikası ve dünyadaki konumu ile et-
kileşimini büyük bir hassasiyetle gözettik. 
“Demokrasi açığının” geçmişte insanımıza 
ve ülkemize ödettiği ağır bedellerin far-
kında olarak, siyaset kurumunun itibar 
kazanması ve demokrasimizin ayıpların-
dan arındırılması temel önceliğimiz oldu. 
Sonuncusu 12 Eylül 2010 Anayasa Halkoy-
lamalasıyla olmak üzere, pek çok reformu 
cesaretle hayata geçirdik. Ülkemizi yasak-
lardan, olağanüstü hallerden uzaklaştır-
dık; vesayetçi anlayışların sultasına karşı 
milli iradeyi güçlendirdik. Demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilme-
si, eksik demokrasiden ileri demokrasiye 
geçişin tam olarak sağlanması üçüncü dö-
nemde de temel hedefimiz.

Bu dönemde, milletimizin TBMM’den 
en önemli beklentisi yeni bir anayasa ya-
pılmasıdır. Hükümet ve AK Parti grubu 
olarak bu konuda tam bir kararlılık içeri-
sindeyiz. AK Parti olarak, yeni anayasanın 
mümkün olan en geniş katılımla hazırlan-
masını, tüm toplumsal kesimlerin taleple-
rini yansıtan tam bir “toplum sözleşmesi” 
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olmasını arzuluyoruz. Milletimiz ve Mecli-
simiz bunu yapacak olgunluğa ve birikime 
sahiptir. Türkiye’nin her alanda katettiği 
mesafe ve artan toplumsal beklentiler, 
yeni anayasayı ertelenemez hale getirmiş-
tir. Toplumun yaklaşık 30 yıl önce, bir mü-
dahale ürünü olarak kendisine dayatılan 
bu Anayasayı hak etmediği açıktır. Seçim 
kampanyası sürecinde hemen tüm partiler 
yeni anayasa taahhüdü ile milletimizin 
karşısına çıktılar. Bu taahhüdün gereğini 
yapma noktasında toplumun, Meclis çalış-
malarını ve tüm siyasi aktörlerin gayretle-
rini yakından izlediğini de biliyoruz. 

Bu nedenle, önümüzdeki dönem yeni ana-
yasa dönemi olacaktır. Cumhuriyetimizi 
kuran, en zor şartlarda milli mücadelemize 
önderlik yapan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, yeni Anayasayı yapacak tam yetkiye, 
güce ve iradeye sahiptir. 24’üncü Dönem 
Meclis yapımız yeni Anayasanın en geniş 
temsil ve uzlaşma ile yapılması için büyük 
bir fırsat sunuyor. AK Parti grubu olarak, 
Meclisimizin yapacağı bu hayati çalışma-
lara en üst düzeyde destek olacağımızdan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette yeni 
Anayasanın nasıl olacağına Milletimiz 
karar verecek. Biz bu anayasanın; dışlayıcı 
değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucak-
layıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, bas-
kıcı değil özgürleştirici bir anayasa olması 
gerektiğine inanıyoruz. Yeni Anayasanın 
bireyi ve onun haklarını esas alan; milli 
birliğimizi ve ortak değerlerimizi koruyan; 
toplumsal çeşitliliği bir zenginlik olarak 
kabul eden; tek sesliliği değil çoğulculuğu 
öne çıkaran ve demokratik hukuk devleti-
nin tüm unsurlarını içeren bir metin olma-

sını savunuyoruz. Yeni Anayasanın, sadece 
Anayasa uzmanları tarafından değil, top-
lumun tüm fertleri tarafından anlaşılabilir 
kısa, öz, açık ve tutarlı olması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Kısacası, yeni Anayasa demokratik ülkele-
rin kabul ettiği temel siyasi değer ve ilkele-
ri benimseyen, demokratik, hiçbir kesimi 
dışlamayan, çoğulcu ve özgürlükçü bir me-
tin olmalı. Yeni Anayasanın temel haklar 
kısmı düzenlenirken Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi gibi taraf olduğumuz 
uluslararası insan hakları belgeleri de esas 
alınmalı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Bu dönemdeki demokratikleşme hedefi-
mizi “İleri Demokrasi” olarak belirledik. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş 
yıldönümüne doğru ilerlerken hedefimiz, 
demokratikleşme alanında örnek ülkeler-
den birisi haline gelmiş ve müzmin top-
lumsal sorunlarını asgariye indirmiş bir 
Türkiye’yi tesis etmektir. AK Parti olarak, 
kurulduğumuz günden itibaren, top-
lumsal sorunların daha fazla demokrasi 
ve daha fazla özgürlük ile çözüleceğine 
inandık. Kronikleşmiş toplumsal sorun-
ları örtünün altına iten, görmezden ge-
len politikaları asla benimsemedik ve 
benimsemeyeceğiz. Türkiye’nin, çözümü 
sürekli ertelenen ve ertelendikçe daha da 
karmaşık hale gelen köklü sorunları ile ce-
saretle yüzleştik. Daha önceleri hayal dahi 
edilemeyen adımlar attık. Yıllardan beri 
demokrasi eksikliği ile büyüyen; dil, din, 
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mezhep, etnik köken gibi konularda ortaya 
çıkan çok boyutlu ve kalıcı çözüm arayış-
larımız önümüzdeki dönemde de sürecek. 

Türkiye, küresel sistemin geleceğinde 
etkili olacak karar mekanizmalarında yer 
alırken ve 2023 yılında ilk 10 ekonomiden 
biri olmayı hedeflerken, iç bünyesini de 
sağlamlaştırmak zorunda. AK Parti olarak 
bizim kararımız nettir. Hepimize kaybet-
tiren ve Büyük Türkiye’nin önündeki en 
ciddi engel olarak duran sorunların çözü-
mü konusunda attığımız büyük adımları, 
ilave adımlarla tahkim ederek, sonuca 
ulaşmaya kararlıyız. Bu konuda bugüne 
kadar çok şeyler yaptık. Denizi geçtik, 
derede boğulmayacağız. Çoğulcu ve özgür-
lükçü demokrasiyi daha köklü bir şekilde 
yerleştirmek ve kardeşliğimizi yüceltmek 
için Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin 
takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler 
ortak bir tarihi ve medeniyeti paylaşan, 
ortak geleceğimizi birlikte inşa eden tek 
bir milletiz. Geçmişte tüm insanlığa örnek 
olacak birlikte yaşama tecrübesi göstermiş 
bir ecdadın mirasçılarıyız. Ortak değer-
lerimizi hiçbir şekilde gözardı etmeden, 
farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek 
ve çatışma konusu olmaktan çıkarmak 
hepimizin müşterek sorumluluğu. Her 
kimliğin kendisini rahatça ifade edebildi-
ği ve geliştirdiği bir ortamda, ayrıştırıcı 
kimlik siyaseti yapmadan, kimliklere saygı 
duyan birlikteliği esas alıyoruz. İktidarları-
mız döneminde ret ve inkâr politikalarını 
sona erdirdik. Asimilasyon politikalarını 
tamamen bitirme yönünde adımlar attık. 
Bunları devam ettirmeye kararlıyız. 

Hiçbir insanımızın kendisini dışlanmış 
veya ikinci sınıf hissetmediği, kapsayıcı 
ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaş-
lık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bü-
tünlüğümüzü pekiştiriyoruz. Toplumsal 
kesimlerin tümünün katılımı ile yürüyen 
tartışmalar, akademik incelemeler, siyasi 
partilerimizin ve sivil toplum kuruluşları-
nın önerileri, yaşanan sorunlara çok daha 
derinlemesine yaklaşma imkânı sağladı. 
Yeni Anayasa başta olmak üzere, Meclisi-
mizin milli iradeyi esas alan çalışmaları 
ile bu birikimin, somut gelişmelere dönü-
şerek meyvelerini vereceğinden şüphemiz 
yok. Bütün etnik gruplara, müslim veya 
gayrimüslim, sünni veya alevi, başörtülü 
veya başı açık, yoksul veya zengin, kadın 
veya erkek, engelli veya engelsiz, her gö-
rüşten vatandaşlarımıza aynı nazarla ba-
kıyoruz. Hedefimiz, her bireyin temel hak 
ve özgürlüğünü en ileri düzeyde hayata 
geçireceği bir ortamı oluşturmaktır.

Uzun yıllardır yüreklerimizi yakan sorun-
ların tam anlamıyla çözüme kavuşacağı 
yegâne yer, bu yüce Meclisin çatısıdır. 
Hükümet ve AK Parti Grubu olarak, tüm 
bu meselelere yönelik Meclisimizde olu-
şacak diyalog ve uzlaşma sürecine en 
güçlü şekilde destek olacağımızdan hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalı. Ülkemizin 
geleceğini her türlü kısa vadeli menfaatin 
önünde tutarak, gerekenleri hep birlikte 
hayata geçirmek durumundayız. Milli bir-
liğimizi ve gücümüzü pekiştirecek olan 
bu çabalar, insanımızın huzur ve refahına 
katkıda bulunacağı gibi, ülkemizin ulus-
lararası arenada çok daha etkili bir güç 
haline dönüşmesini de hızlandıracak. Us-
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talık dönemi olarak gördüğümüz üçüncü 
iktidar dönemimizde, bu temel sorunları 
milli birlik ve kardeşlik ruhunu egemen 
kılarak çözmekte kararlıyız. 

Kürt meselesinin çözümü için önceki 
dönemlerimizde çok önemli adımlar 
attık. Olağanüstü halin kaldırılmasın-
dan, Kürtçe’nin serbestçe kullanımına 
ve öğrenimine; ekonomik kalkınmadan 
sosyal ve kültürel alandaki reformlara 
kadar çok geniş bir alanda tarihi reform-
lar gerçekleştirdik. Kardeşliğimizi daha 
da pekiştirecek bu reformlara kararlı bir 
şekilde devam edeceğiz. Biz aynı tarihi, 
acıyı, sevinci paylaşan bir milletin çocuk-
larıyız. Bu nedenle, bu topraklarda ayrı-
lıkçılığın tarihsel, sosyolojik ve kültürel 
hiçbir temeli, zemini yok. Bizim çözüm 
politikamızın odağında İNSAN var. Bu ne-
denle cesaretle attığımız demokratikleş-
me adımları ülkenin bir bölgesine ya da 
toplumun bir kesimine değil, tamamına 
yönelik. Şiarımız, herkes için daha fazla 
demokrasi, daha fazla hak ve daha fazla 
özgürlüktür. Bu yüzden diyoruz ki “Biz 
hep birlikte Türkiye’yiz”.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Geçtiğimiz 9 yılda, adalet hizmetleri ala-
nında önemli atılımlar gerçekleştirdik. 
Öncelikle hukuk sistemimizde, başta 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 
Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu olmak 
üzere, temel kanunları Meclisimizin ira-
desiyle yeniledik. Uzun yargılama sürele-
rinin kısaltılması amacıyla yüksek mah-
kemelerin kapasitelerini artırdık. Bilişim 

teknolojisini yargının hizmetine sunduk; 
Ulusal Yargı Ağı Projesi’yle (UYAP) adliye, 
nüfus, tapu, polis ve seçim kurulları gibi 
birçok kurumu elektronik ağlarla birbi-
rine bağladık. Modern adalet sarayları 
inşa ederek adliyeleri bodrum katların-
dan kurtardık. İktidarlarımız döneminde 
Cumhuriyet tarihinde yapılanın 5 katı 
kadar adalet hizmet binası inşa ettik.

Önümüzdeki dönemde, güven veren bir 
adalet sistemine ulaşmak temel hedefi-
miz. Bu süreçte, hazırlamış olduğumuz 
Yargı Reformu Stratejisini bütün boyut-
larıyla hayata geçireceğiz. “Gecikmiş 
adalet, adalet değildir” anlayışıyla yargı 
süreçlerini daha da hızlandıracağız. Bi-
lindiği gibi hükümetlerimiz döneminde 
istinaf  mahkemeleri kurulmuş ancak 
faaliyete geçirilememişti. Bu mahkeme-
lerin sayısı 9’dan 15’e çıkartıldı ve Baş-
savcıları atandı. İstinaf Mahkemelerinin 
en kısa sürede faaliyete geçirilmesine 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Adli 
Tıp Kurumu’nun kapasitesini daha da ar-
tırarak, kurumun hizmetlerini hızlandı-
racak ve ülke geneline yaygınlaştıracağız. 
Hakim-savcı ve diğer personelin sayısın-
da önemli artış gerçekleştirdik. Halen Ül-
kemizde her yüz bin kişiye düşen hakim 
sayısı 10’dur. Bu rakamı önümüzdeki dö-
nemlerde AB ortalaması olan 20 seviye-
lerine yaklaştırmayı hedefliyoruz. Maddi 
durumu zayıf  olan vatandaşlarımızın 
hukuk davalarında adli yardım alma-
larını kolaylaştıracak, koruyucu hukuk 
uygulamalarını geliştirecek, avukatlık 
hizmetlerini etkinleştireceğiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarı olarak, ortaya koydu-
ğumuz güvenlik politikalarıyla yerleşik 
güvenlik anlayışında köklü bir paradigma 
değişikliği gerçekleştirdik. “Özgürlük için 
güvenlik” yaklaşımını temel politika ola-
rak benimseyerek uygulamaya koyduk. 
Güvenlik uygulamalarında ve güvenlik 
personelinin eğitiminde hukuk devletini 
ve insan haklarını esas alan önemli geliş-
meler kaydettik. Toplum Destekli Polislik 
uygulamasıyla, polisimizin vatandaşla-
rımızla daha yakın ilişki içinde olması, 
polise duyulan güveni artırdı. Polis-halk 
yardımlaşması, suç oranlarının düşmesine 
ciddi katkı sağladı. 2007 yılında başlatı-
lan, “güvenli okul–güvenli eğitim” projesi 
başarılı bir şekilde uygulanıyor. Geliştiri-
len ileri teknoloji ve uzmanlık sayesinde, 
işlenen suçları ve olayları aydınlatmada en 
başarılı ülkelerden biri haline geldik. Geç-
mişte “faili meçhul” konusunda suçlanan 
ülkelerden biri olan Türkiye, iktidarımız 
döneminde eleştirilen değil, övülen bir 
sicile kavuştu.

AK Parti iktidarı, güvenlik alanında or-
ganize suç örgütleriyle, çetelerle, illegal 
yapılarla etkin bir mücadele yürüttü. Ülke-
mizde, geçmişte görülen mafya ve çete ör-
gütlenmeleri önemli ölçüde çökertildi. Suç 
oranlarının düşmesinde organize suç ör-
gütlerinin çökertilmesinin büyük payı var. 
Hükümetimizin esas aldığı, işkenceye sıfır 
tolerans ilkesi kararlılıkla uygulanıyor. 
Artık Türkiye işkence ile anılan bir ülke 
olmaktan çıktı. Uyguladığımız başarılı 
güvenlik politikaları sonucu gelinen nok-

ta, vatandaşlarımız tarafından da takdirle 
karşılanıyor. Bundan sonra da bireylerin, 
özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas 
dengeyi dikkate alarak, insan haklarını 
ve evrensel değerleri esas alan bir asayiş 
ve güvenlik ortamı tesisi için çalışmayı 
sürdüreceğiz. Özellikle mafya, çeteler ve 
organize suç örgütleri ile mücadelemizden 
hiçbir taviz vermeyeceğiz. Vatandaşları-
mız için baskı ve tehdit oluşturabilecek 
bütün yapıların üzerine kararlı bir şekilde 
gitmeye devam edeceğiz. 

Bugüne kadar idarede, merkeziyetçi, 
içe kapanık, kırtasiyeciliğe dayalı, katı 
hiyerarşik yapıların aşılması için çeşitli 
reformlar yaptık. İlk defa kamu yönetici-
leri için etik kurallar getirdik ve denetim 
mekanizmaları kurduk. Kırtasiyeciliği 
azaltan mevzuat sadeleştirmeleri yaptık, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın 
bir şekilde kullanımına önem verdik. 
Yenilediğimiz Kamu Mali Yönetimi Ka-
nunu ile şeffaflığı artırdık. Bilgi edinme 
hakkını getirerek, yönetimin tasarrufları 
üzerinde vatandaşımızın denetimini artır-
dık. 2003 yılından bugüne kadar Türkiye 
İstatistik Kurumu’na düzenli bir şekilde 
“yaşam memnuniyeti” araştırması yap-
tırdık. Vatandaş ve sonuç odaklı yönetim 
anlayışımız, önümüzdeki dönemde de hız 
kesmeden devam edecek. Bakanlıkların 
yeniden düzenlenmesi başta olmak üze-
re, önümüzdeki dönemde merkezi idare 
reformlarına ağırlık vereceğiz. “İdarenin 
bütünlüğü ilkesinden” hareketle, yerel yö-
netimleri hizmet odaklı bir anlayışla daha 
da güçlendireceğiz. Bununla birlikte, mer-
kezi idarenin strateji geliştirme, standart 
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koyma, izleme ve denetleme fonksiyonla-
rını da geliştireceğiz. 

61’inci Hükümet döneminde yeni ve daha 
icracı bir yapı ile etkin bir şekilde hizmet 
sunacağız. Bu çerçevede Başbakanlığa 
bağlı kuruluşların sayısını azalttık ve Baş-
bakanlığın asli görevi olan koordinasyon 
işlevini güçlendirdik. Devlet Bakanlıkla-
rını kaldırarak, bazı bakanlıkları yeniden 
yapılandırdık. Oluşturduğumuz bu yeni 
yapıyla devlet, vatandaşa daha iyi hizmet 
sunacak kurumlara kavuştu. Bu çerçe-
vede; Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Bir-
liği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nı kurduk. 

Yerel yönetimlerin, başta öz gelirleri olmak 
üzere finansman ve hizmet imkânlarını 
kuvvetlendireceğiz. Yerel yönetimlerin 
bazı altyapı projelerini merkezi idare büt-
çesinden aktarılacak kaynaklar yoluyla da 
destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyeleri 
konusunda köklü değişiklikler yapıyoruz. 
Nüfusu 750 binden fazla olan illerde Bü-
yükşehir Belediyesi kurarak, il bazında üst 
ölçekli plan ve hizmet bütünlüğü sağlama-
yı hedefliyoruz. Taslağının hazırlıklarını 
büyük oranda tamamladığımız Köy Kanu-
nu da bu dönemde yenilenecek. 

Türkiye, Uluslararası Saydamlık Örgütü 
tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algılama 
Endeksinde 2003 yılında 3.1 puanla 133 

ülke arasında 77’nci sırada yer alırken, 
2010 yılında 4.4 puanla 178 ülke ara-
sında 56’ncı sıraya yükseldi. Bu yöndeki 
çabalarımız 61’inci Hükümet döneminde 
de, kapsamlı bir strateji çerçevesinde, 
kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam 
edecek. Kamu hizmetlerinin sunumu sı-
rasında vatandaşlarımızdan diğer kamu 
kurumlarında bulunan bilgi ve belgeler 
artık istenmeyecek. Bugün vatandaşımız, 
devlet ile olan işlerinin büyük bir kısmını 
internet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. 
Okul kaydından vergi ödemelerine, araç 
satışından tapu muamelelerine, ihracat-
ithalattan trafik işlemlerine kadar birçok 
hizmeti elektronik ortamda verilebilir 
hale getirdik. Kamudaki işlemlerin resmi 
olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi-
ne imkan sağlayan e-imza uygulamasını 
hayata geçirdik. Tüm vatandaşlarımıza 
Elektronik Vatandaşlık Kartı dağıtımını 
gerçekleştireceğiz. Elektronik Vatandaşlık 
Kartı, kamu hizmetlerinin sunumunda 
kimlik doğrulama işlemleri için kullanı-
lacak. Böylece, vatandaşlarımız kamu hiz-
metlerine 7 gün 24 saat evlerinden veya 
işyerlerinden ulaşabilecek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Artık uluslararası bir başarı örneği haline 
gelmiş bulunan ekonomi politikalarımızı 
etkili bir şekilde uygulamaya devam ede-
ceğiz. Güçlü bir ekonominin temelinde 
güven ve istikrar kavramları vardır. Oluş-
turduğumuz güven ortamı ve inşa etti-
ğimiz istikrarla, dokuz yıllık iktidarımız 
döneminde, enflasyon ve kamu açıkları 
gibi temel sorunları çözdük. Aynı şekilde, 
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bu dönemde yüksek büyüme oranları ya-
kaladık ve dünyada yükselen bir ekonomi 
olarak ön plana çıktık. Gerçekleştirdiğimiz 
yapısal reformlar ve güçlü düzenlemeler 
ile bir yandan ekonominin kırılganlığını 
azaltırken, diğer yandan da piyasaların 
rekabetçi bir ortamda serbestçe işleyişini 
sağladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan 
ve birçok ülkenin hala etkilerinden sıyrı-
lamadığı küresel ekonomik krizden hızlı 
ve güçlü bir şekilde çıkan ve örnek olarak 
gösterilen bir ülke konumuna gelmiş du-
rumdayız. Bu sonuca ulaşmamızda, ekono-
mi politikalarımızda esas aldığımız şeffaf-
lık, süreklilik, tutarlılık ve öngörülebilirlik 
ilkelerimiz önemli rol oynadı. 

61’inci Hükümet döneminde de bu ilkeleri 
esas almaya devam edeceğiz. Uzun vadeli 
bakış açısıyla, sorunlarımıza çözüm ürete-
rek büyüme potansiyelimizi artıracak bir 
çizgi izleyeceğiz. Sürdürülebilir bir ekono-
mik kalkınmanın, güçlü bir demokrasiye 
ve evrensel normlara dayalı olarak işleyen 
adil bir hukuk düzeniyle mümkün olacağı-
nın farkındayız. Yargı reformu başta olmak 
üzere, bu konularda sağlanacak ilerleme, 
önemli bir aşamaya gelmiş olan ekonomik 
dönüşüm sürecini sağlamlaştırmak açısın-
dan da kritik bir rol oynayacak. Ekonomi 
politikalarımızın temel hedefi, insanımı-
zın mutluluğunu ve refahını artırmaktır. 
Günümüzün rekabetçi dünyasında insana, 
insanın niteliklerine, sağlıklı bir sosyal 
ortama yapılan yatırımların, aynı zaman-
da ekonomik potansiyelimize yapılan bir 
yatırım olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla 
ekonomi politikalarımızı güçlü sosyal 

politikalar ile bütünleştirdik ve bir sosyal 
restorasyon dönemi başlattık. 

Değerli milletvekilleri…

Dünya istikrar arayışı içinde çalkantılı bir 
dönemden geçiyor. Küresel ekonomide 
toparlanma süreci devam etmekle birlikte, 
dünya ekonomisinde var olan kırılganlık 
ve belirsizlik ortamı sürüyor. AK Parti ik-
tidarının ekonomide gerçekleştirdiği yapı-
sal dönüşüm ve bu kapsamda uygulamaya 
koyduğu reformlar ekonomimizin daya-
nıklılığını artırdı. Nitekim küresel kriz bu 
açıdan bir test süreci oldu ve ekonomimiz 
bu sınavdan başarıyla çıktı. G-20 çerçeve-
sinde alınan tüm kararlarda da şu anda 
Türkiye etkin bir rol oynuyor. Kararlılıkla 
uyguladığı tutarlı politikalarla, Türkiye, 
dünya ekonomi ve finans çevrelerinde tak-
dir ediliyor ve örnek gösteriliyor. Yerinde 
ve makul düzeyde aldığımız tedbirlerin et-
kisiyle, Küresel krizin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkilerini kısa sürede ortadan 
kaldırdık. 

2010 yılında ekonomimiz hızla toparla-
narak milli gelirimiz yüzde 8.9 oranında 
arttı. Böylece OECD ülkeleri içerisinde 
en yüksek büyüme hızına ulaşarak, kişi 
başına gelirimizi 10 bin doların üzerine 
çıkardık. Satın alma gücü paritesine göre 
ise milli gelir sıralamasında yaklaşık 1 
trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası 
ile ülkemiz 16’ıncı sırada yer alıyor. Satın 
alma gücü paritesine göre; 2002 yılında 
Türkiye’de kişi başına düşen gelir AB or-
talamasının yüzde 36’sı iken, 2010 yılında 
AB ortalamasının yüzde 48’ine yükseldi. 
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Bir başka ifadeyle, bu dokuz yıllık dönem-
de Türkiye ile AB arasındaki refah farkı 
azaldı. İktidarımız döneminde mali disip-
linin, güçlü büyüme performansının ve 
enflasyondaki düşüşün eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilebileceğini ortaya koyduk. 
Böylece geçmişte ülkemizde hakim olan 
büyüme için enflasyonun gerekli olduğu 
kanaati kırılmış oldu. Artık işletmelerimiz 
belirsizliklerin azaldığı bir ortamda gele-
ceği çok daha sağlıklı bir şekilde öngörebi-
liyor ve planlayabiliyorlar. 

Diğer yandan, yıllarca enf lasyon orta-
mında gelir kaybına uğrayan sabit ve dar 
gelirli vatandaşlarımız da, gerçekçi gelir 
artışlarına kavuştular. Türkiye, Orta Vade-
li Program ile maliye politikası açısından 
çıkış stratejisini erken aşamada ilan eden 
az sayıda ülke arasında yer aldı. Bu du-
rum, Türkiye’nin birçok ülkeden olumlu 
bir şekilde ayrışmasını sağladı. Küresel 
krizi, IMF gibi uluslararası kuruluşlardan 
kaynak kullanmadan kendi politikaları-
mız ve imkânlarımızla başarıyla yönettik. 
2002’de, 23.5 milyar dolar olarak devral-
dığımız IMF borcunu, şu an itibariyle 4.7 
milyar dolara indirmiş durumdayız. Küre-
sel kriz sürecinde tek bir bankamız batma-
dı, borç-faiz sarmalına girmedik, finansal 
piyasalarda çalkantılar yaşamadık.

Önümüzdeki dönemde de temel amacı-
mız; istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi 
sağlamak, istihdamı artırmak, fiyat istik-
rarını sürdürmek, mali dengeleri sağlam-
laştırmak ve finansal istikrarı korumaktır. 
Dokuz yıllık kazanımlarımızdan hareketle, 
2023 yılında Dünyanın en büyük 10 eko-

nomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 
hedeflerine ulaşma doğrultusunda önü-
müzdeki dört yıllık hükümet dönemimiz-
de mali disiplin, enflasyonla mücadele ve 
istihdam esaslı yüksek ve sürdürülebilir 
büyüme konusundaki kararlılığımızı sür-
düreceğiz. Sermaye hareketlerinin ve tica-
retin serbest olmasını savunmaya devam 
edeceğiz. Dalgalı kur rejimini sürdürece-
ğiz. Yoksulluk ve fakirlikle mücadelede 
uyguladığımız güçlü sosyal politikalarla 
başlattığımız sosyal restorasyon sürecine 
devam edeceğiz. Hükümet olarak, makro-
parasal dengeleri göz önünde bulundu-
rurken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da 
dikkate alan uygulamaları sürdüreceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Makroekonomide sağladığımız önemli 
başarıların da katkısıyla, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım harca-
malarının toplamından oluşan sosyal har-
camalarda ciddi artışlar gerçekleştirdik. 
2002 yılı sonrasında kamu yatırımlarına 
önemli kaynaklar ayırarak, daha önceki 
dönemlerde başlanılıp bitirilmeyen yatı-
rımları süratle tamamladık. Bu çerçevede, 
2002 yılında ortalama 9 yılda bitirilen 
kamu yatırımlarını, 2011 yılında 4.2 yılda 
bitirir hale geldik. Böylece yatırımların, 
ekonominin ve vatandaşımızın hizmetine 
daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması-
nı sağladık. Önümüzdeki dönemde kamu 
harcamalarında kalkınma potansiyelimizi 
destekleyici mahiyette olan altyapı yatı-
rımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik 
vereceğiz. 
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Değerli milletvekilleri…

Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek 
para politikamızın temel amacıdır. Bunun-
la birlikte para politikamız, finansal istik-
rarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama 
amacıyla çelişmemek kaydıyla, büyüme ve 
istihdam politikalarını destekleyecektir. 
Tek haneli rakamlara inmiş olan enflasyon 
ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz. 
Enflasyon hedeflemesi, temel para politi-
kası rejimi olmaya devam edecek. Hükü-
metimiz ve Merkez Bankası tarafından 
enflasyon hedefleri üç yıllık vadede belir-
lenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Bir kez daha tekrar etmek istiyorum: Dal-
galı döviz kuru rejimi uygulamasını sürdü-
receğiz. Merkez Bankası, fiyat istikrarını 
sağlamak için, uygulayacağı para politika-
sını ve kullanacağı para politikası araçları-
nı bağımsız bir şekilde belirlemeye devam 
edecek. İstanbul Uluslararası Finans Mer-
kezi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Burada 
vizyonumuzu, İstanbul’un öncelikle böl-
gesel, nihai olarak da küresel bir finans 
merkezi olması şeklinde belirledik. Bu 
amaca yönelik olarak ilan ettiğimiz strateji 
ve eylem planını titizlikle uyguluyoruz. Bu 
faaliyetlerimizle, İstanbul’un 2023 yılında 
dünyadaki en önemli 10 finans merkezi 
içinde yer almasını hedefliyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Ekonomik ve siyasi alanda oluşturulan 
güven ve istikrar ortamı sonucunda, eko-
nominin dış kaynak ihtiyacından fazla 
sermaye girişi yaşandı. Bu sayede Merkez 

Bankası brüt döviz rezervi, 2002 yılı Ka-
sım ayında 27 milyar dolar seviyesinden, 
30 Haziran 2011 itibarıyla, altın dahil 99.5 
milyar dolar seviyesine yükseldi. 2002 
yılı sonunda 36 milyar dolar olan ihracat 
hacmi, küresel krizin ve son bölgesel geliş-
melerin olumsuz etkilerine rağmen 2011 
yılında yeniden 130 milyar doları aşa-
cak. İhracattaki bu olumlu performansın 
yanında cari açık konusunu da dikkatle 
takip ediyoruz. Türkiye’nin hızlı büyüme 
dönemlerinde yaşadığı yüksek cari açığın 
altında bazı yapısal nedenler bulunuyor. 
Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 74’ler 
seviyesinde olduğu ülkemizde, petrol ve 
doğal gazın neredeyse tümü, kömürün ise 
beşte biri ithal ediliyor. Bu nedenle ulusla-
rarası enerji fiyat hareketleri Türkiye’nin 
cari açığını doğrudan etkiliyor. 

Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 
2008 yılında yüzde 5.7 iken 2010 yılında 
yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Enerji fiyat 
etkisinden arındırıldığında ise bu oranlar 
sırasıyla yüzde 1.8’e ve yüzde 4’e geriliyor. 
Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek 
ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ama-
cıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji arzı içindeki payını artıracağız. Yine 
bu amaçla nükleer santrallere yönelik 
çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde başta makine ve 
otomotiv olmak üzere, demir-çelik, tekstil, 
hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve 
elektronik ile kimyevi maddeler ihracat 
stratejimizin lokomotif sektörleri olmaya 
devam edecek. Bununla birlikte, yeni ra-
fineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, 
ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları 
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ve parçalarının imalatı konularında teşvik 
sistemini güçlendirerek yurtiçi üretim 
kapasitesini artıracağız. Sektörlerin ulus-
lararası rekabet gücünün ve ülkemizin 
dünya ölçeğinde pazar payının artırılması, 
dış ticaret dengesi ve cari dengenin makul 
seviyelerde tutulması için etkin dış ticaret 
politikaları uygulayacağız. 

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için eşgüdü-
mü sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığı 
kurduk. Üretim ve ihracatın, ithalata olan 
bağımlılığını azaltmak amacıyla, ara malı 
ve yatırım mallarında yurtiçi üretim kapa-
sitesini artırıcı politikaları sürdüreceğiz. 
Bildiğiniz gibi 2023 yılı ihracat hedefimiz 
500 milyar dolar. Bu Hükümet dönemin-
de, yani 2015 yılı itibariyle, ihracatımızı 
200 milyar dolara ulaştırmış olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

2012-2014 dönemini kapsayacak Orta 
Vadeli Programımızı önümüzdeki aylarda 
açıklayacağız. Orta Vadeli Programı, mev-
cut küresel ekonomik gelişmeler ışığında, 
krizin etkilerinin özellikle gelişmiş eko-
nomilerde bir süre daha devam edeceğini 
dikkate alan ihtiyatlı bir yaklaşımla hazır-
layacağız. Güven ortamının korunması ve 
büyümenin istikrarlı bir şekilde devam et-
mesi için en küçük bir taviz dahi vermeye-
ceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da gereken tedbirleri kararlılıkla 
hayata geçireceğiz. Ayrıca, bütçe dengele-
rinin kalıcı bir şekilde tesisi ve diğer ted-
birlerle cari işlemler açığını sürdürülebilir 
seviyelere çekerek, bankalarımızın ve özel 
sektörümüzün güçlü bir sermaye yapısıyla 

çalışmasını sağlayacağız. Özel sektörümü-
zün ve hane halkımızın borçlanmalarında 
ise, daha makul miktarları, daha uzun va-
deleri ve para birimi olarak Türk Lirası’nı 
tercih etmelerini teşvik edeceğiz.

Değerli milletvekilleri…

2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 
13 milyon kişi, turizm gelirleri ise 12 mil-
yar dolar iken, 2010 yılında turist sayısı 
29 milyon kişiye ve turizm gelirleri de 21 
milyar dolara yükseldi. Bu ivmeyi kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Türkiye’nin Avrupa’da 
ve Ortadoğu’da termal turizm ve sağlık 
turizmi konusunda önemli bir merkez ol-
ması yolunda çalışacağız. Termal turizm, 
hidroterapi merkezleri, kış sporları ve yay-
la turizmi merkezlerinin altyapılarını ve 
yollarını hızla tamamlayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Gümrük hizmetlerinin daha süratli, et-
kin, kaliteli ve standartlara uygun biçim-
de yürütülmesi için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nı kurduk. Bu Bakanlığa iç 
piyasaların takibi ile ilgili ilave görevler 
de verdik. Önümüzdeki dönemde, güm-
rük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hız-
landırılması ile kaçakçılığın önlenmesi 
konusunda, altyapı başta olmak üzere, 
gerekli çalışmalara devam edeceğiz. Bu 
çerçevede, bütün gümrük idarelerimizde, 
gümrük işlemlerini kağıtsız ve insansız bir 
ortamda uygulanır hale getirecek, gümrük 
işlemlerinde “tek pencere” uygulamasına 
geçeceğiz.



Recep Tayyip ERDOĞAN

106

Hükümet olarak çalışabilir durumdaki 
bütün vatandaşlarımıza iş sağlamak dai-
ma en önemli önceliklerimizden biri oldu. 
Büyümenin daha fazla istihdam sağlaması 
için işgücü piyasasında gerekli reformları 
yapmaya devam ediyoruz. İstihdamda 
sağlanan artış bakımında da krizden en 
çabuk çıkan ülkelerden birisi durumun-
dayız. 2008 yılında ortaya çıkan küresel 
ekonomik kriz, başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere, tüm dünyada işgücü tale-
binde büyük bir düşüşe ve işsizliğe yol 
açtı. 2007-2010 döneminde işsizlik oranı; 
İspanya’da yüzde 8.3’ten yüzde 19.9’a, 
ABD’de yüzde 4.6’dan yüzde 9.7’ye, 
İngiltere’de yüzde 5.4’ten yüzde 7.9’a, 
İrlanda’da yüzde 4.6’dan yüzde 13.5’e, 
Yunanistan’da ise yüzde 8.3’ten yüzde 
11.8’e çıktı. 

Ülkemizde ise zamanında alınan ön-
lemlerle işsizlikteki artış sınırlı kaldı. 
Türkiye’de daha 2009 yılı bitmeden güçlü 
büyüme dönemi yeniden başladı. İşsiz-
lik 2008 yılında yüzde 11, 2009 yılında 
yüzde 14 olarak gerçekleşmesine rağmen, 
2009 yılının ikinci yarısından itibaren 
düşme eğilimine girdi. İşsizlikteki azalma 
2010 yılında artarak devam ederek, yıl 
sonu itibariyle yüzde 11.9 oranına kadar 
indi. Bu düşüş trendi hızlanarak devam 
ediyor. 2011 yılı Mart ayı itibariyle iş-
sizlik bir önceki yıla göre tam 2.9 puan 
azalarak yüzde 10.8’e indi. Mevsimsel 
etkilerden arındırılmış işsizlik oranımız 
ise yüzde 9.9 olarak gerçekleşti. Böylece, 
işsizlik kriz öncesi seviyesine gerilemiş 
oldu. Kriz döneminde işsizlik oranında 
artış olmasına rağmen toplam istihdam 

hiçbir zaman azalmadı. Krizin en yoğun 
yaşandığı 2009 yılında bile toplam istih-
damımızı 83 bin kişi arttırdık. 2011 yılı 
Mart ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 
545 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. 

İstihdamın artırılması ve kayıt dışılığın 
azaltılması amacıyla güvenceli esneklik 
anlayışı ve “işi değil insanı koruma” ilkesi 
çerçevesinde işgücü piyasamızın katılık-
larını gidermeyi hedef liyoruz. Böylece 
başta gençler, kadınlar ve vasıfsız işgü-
cümüz olmak üzere, işsizlerimize nitelik 
kazandırarak işe girişlerini kolaylaştıra-
cağız. Hükümet olarak işsizliği azaltmak 
için iki stratejik yaklaşım belirledik. 
Öncelikle, aktif işgücü piyasası program-
ları ve teşvik paketlerini birbiri ardına 
devreye alarak konjonktürel işsizliği 
azalttık. Bununla birlikte, kangren haline 
dönüşmüş olan yapısal işsizliğe çözüm 
bulmak amacıyla uzun vadeli stratejiler 
geliştirdik. Teşviklerin yanı sıra, işgücü-
müzün istihdam edilebilirliğini arttırmak 
amacıyla mesleki eğitim, toplum yararına 
çalışma ve staj programları gibi aktif işgü-
cü piyasası programlarını uyguladık. Bu 
programlardan 2009 yılından 2011 yılı 
Haziran ayına kadar 503 bin işsiz istifade 
etti. Bu programlar için yıllık ayrılan kay-
nağı üç katına çıkarttık. Aktif işgücü prog-
ramları için artık her yıl ortalama 1.5 mil-
yar lira kaynak ayırmaya başladık. 2013 
yılından itibaren her yıl 400 bin işsizimizi 
bu programlardan yararlandıracağız. 

Ülkemizde işsizlik sorununun aynı za-
manda bir mesleksizlik sorunu olduğun-
dan hareketle, işsizlerimize beceri kazan-
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dırmak amacıyla Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi’ni başlattık. 
5 yıl devam edecek olan bu proje ile her 
yıl 200 bin kişi olmak üzere toplam 1 mil-
yon işsizimizi eğitimden geçirecek ve işe 
yerleştireceğiz. İşsizliği kalıcı bir şekilde 
çözmeyi amaçlayan, 22 adet somut hedef 
ile 102 politika ve tedbirden oluşan Ulu-
sal İstihdam Stratejisini kararlılıkla uy-
gulayacağız. İşgücü piyasamızın ihtiyaç 
duyduğu ulusal meslek standartlarının 
tamamını 2012 yılı sonuna kadar hazırla-
yacağız. Önümüzdeki dönemde, İŞKUR’a 
kayıtlı her işsizin bir “iş ve meslek da-
nışmanı” olacak ve işsizlerimize birebir 
hizmet verilecek. İş arayıp da mesleği ol-
mayan herkese, mesleğe yönlendirme ve 
iş bulma hizmeti sunulacak. Bu amaçla, 
İŞKUR 2011 yılında 2.000, 2012 yılında 
da 2.000 olmak üzere toplam 4.000 söz-
leşmeli “İş ve Meslek Danışmanı” istih-
dam edecek.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak amacımız sosyal adale-
tin sağlanarak çalışma hayatında barış 
ve huzurun temin edilmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda çalışanlarımızın hakları-
nın ve işletmelerimizin rekabet gücünün 
korunduğu, AB standartları ve ILO norm-
larına uygun bir çalışma hayatının geliş-
tirilmesi için çalışıyoruz. 2010 yılında 
yapılan Anayasa değişikliğiyle çalışanla-
rımızın sendikal hak ve özgürlüklerinde 
önemli iyileştirmeler yaptık. Memur sen-
dikalarına getirilen toplu sözleşme hakkı 
bunların en önemlilerinden biri. Ayrıca 
Ekonomik ve Sosyal Konseye Anayasal 

güvence sağlayarak sosyal diyalog yolun-
da güçlü bir adım attık. 

Hükümet olarak, önümüzdeki dönemde 
evrensel standartlara uygun kaliteli ve 
güvenceli bir çalışma hayatı tesis etmek 
için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
Aralık 2002 döneminde brüt 251 lira olan 
asgari ücret, bugün itibarıyla 797 liraya 
yükseldi. Artış oranı: yüzde 218. Önü-
müzdeki dönemde kadınların çalışma 
hayatına katılımını artırmak amacıyla, 
çocuk bakımevleri ve kreş hizmetleri için 
teşvik uygulamalarını hayata geçireceğiz. 
Gençlerimizin, kadınlarımızın ve mesleki 
eğitim alan işsizlerimizin istihdamı halin-
de 54 aya kadar işveren sigorta prim payı-
nın devletçe karşılanması uygulamasını 
sürdüreceğiz. 

Özürlü vatandaşlarımızın çalışma haya-
tında daha fazla yer alması için yaptığı-
mız çalışmalar sonuç verdi. 2002-2010 
döneminde kamu kurumlarında istih-
dam edilen engelli memur sayısını 6 bin 
103’ten 19 bine, kamu ve özel sektörde 
istihdam edilen engelli işçi sayısını ise 
10 bin 883’ten 32 bin 257’ye yükselterek 
3 kat arttırdık. Kamu ve özel sektördeki 
özürlü kontenjanlarının kullanılmasına 
yönelik tedbirleri almaya devam edeceğiz. 
Yeşil kart sahibi olan vatandaşlarımızın 
hizmet akdiyle ya da vergi kaydı olmadan 
esnaf olarak çalışmaları veya tarımsal 
faaliyette bulunmaları durumunda yeşil 
kartları iptal ediliyordu. Yapılan düzen-
leme ile yeşil kart sahibi vatandaşları-
mızın çalışması halinde yeşil kartı iptal 
edilmeyerek askıya alınacak. Söz konusu 
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vatandaşımızın çalışması sona erdiğinde 
ise diğer bürokratik iş ve işlemlere gerek 
kalmaksızın yeşil kartı aktif hale getirile-
cek. Kayıt dışılıkla mücadele için de yeni 
bir eylem planını yürürlüğe koyacağız. 

Değerli milletvekilleri…

Önümüzdeki dönemde, yeni oluşturulan 
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı ile reel sektöre 
yönelik politika ve uygulamaların daha et-
kin şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Bu 
yıl, 2011-2014 yıllarını kapsayan sanayi 
stratejisini uygulamaya başladık. Sanayide 
uzun dönemli vizyonumuz “orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü olmak”tır. Orta ve yüksek teknolojili 
sektörlerin katma değerini, üretim ve ihra-
cat içindeki payını artıracağız. Düşük tek-
nolojili sektörlerde katma değeri yüksek 
ürünlere geçişi sağlayacağız.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yatırım ve 
iş ortamını iyileştirmeye devam edecek, 
rekabet gücümüzü artıracak şekilde alt 
yapıyı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. 2009 
yılında uygulamaya başladığımız yeni 
yatırım teşvik sistemini geliştirerek uygu-
lamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dö-
nemde dünya piyasalarında yer bulabilen 
“Türk Malı” otomobilin üretilebilmesi için 
gereken destek ve teşvik mekanizmasını 
harekete geçireceğiz. Ülkemizin çeşitli 
alanlardaki ihtiyacını karşılamak üzere 
çok amaçlı Hava Araçlarının üretilmesini 
de destekleyeceğiz. Ekonomideki dinamiz-

min kaynağı olan esnaf, sanatkâr ve KO-
Bİ’lerimize önem vermeyi sürdüreceğiz. 

Özel önem verdiğimiz bir diğer alan olan 
savunma sanayinde bugüne kadar çok 
ciddi bir aşama kaydettik. Sektörün ihra-
catını 1 milyar dolara, cirosunu 2.3 milyar 
dolara ulaştırdık. TSK’nın silah ve teçhizat 
ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma 
oranını yüzde 50’ye çıkardık. Savunma sa-
nayiinde yürüttüğümüz projelerle 2023’te 
kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, heli-
kopterini, uçağını, insansız hava araçları-
nı, uydularını tasarlayan, üreten ve ihraç 
eden bir Türkiye hedefliyoruz. Ar-Ge’ye 
ayrılan kaynakların etkin ve verimli kulla-
nılması ve daha çok faydaya dönüşmesini 
sağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı kurduk. Kurulan Bakanlığı-
mız Ar-Ge ve yenilik alanında özel sektörle 
yakın çalışmayı sağlayarak bilgi ve tekno-
lojinin ürüne dönüşmesinde önemli rol 
oynayacak. 

Değerli milletvekilleri…

Ülkemizde 5.8 milyon kişinin geçimini 
sağlayan ve insanımızın gıda ihtiyacını 
karşılayan tarımda geçtiğimiz 9 yılda ya-
pısal dönüşüme özellikle ağırlık verdik. 
2002 yılında 24 milyar dolar olan tarımsal 
üretimimiz, 2010 yılında 62 milyar dolara, 
tarım ürünleri ihracatımız da aynı dönem-
de 4 milyar dolardan 13 milyar dolara 
yükseldi. 2002-2010 döneminde tarımsal 
desteklemelerde yüzde 255 oranında artış 
sağladık. Tarım kesiminde kredi faizleri 
yüzde 59’dan yüzde 5’e inerken, kredilerin 
tutarı da 30 kat arttı. Özel önem verdiği-
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miz hayvancılık ve damlama-yağmurlama 
sulama yatırımlarında ise kredi faizleri 
sıfırlandı. Tarladan sofraya gıda güvenliği-
ni sağlamak amacıyla Bakanlığımızı Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ye-
niden yapılandırdık. 

Tarımda, kendi nüfusunu yeterli, kaliteli 
ve güvenilir gıda ile besleyebilen, rekabet 
gücünü artırmış, üretimimizle dünyada 
ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir 
ülke konumuna erişmeyi hedef liyoruz. 
Bu çerçevede su kaynaklarının da etkin 
kullanımı ve korunması için bütüncül su 
kaynakları yönetimi modelini gerçekleşti-
receğiz. Bu çalışmaları yeni oluşturduğu-
muz Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile daha 
etkin şekilde yürüteceğiz. Arazilerin miras 
yoluyla bölünmesinin önüne geçmek ama-
cıyla başlattığımız yasal ve yapısal deği-
şiklikleri sonuçlandıracağız. Önümüzdeki 
dönemde, tarımsal desteklemeleri, tarım 
havzaları modeli kapsamında belirlenen 
bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulayaca-
ğız. Meraların ıslahı ve kullanımında yaşa-
nan sorunları çözecek ve hayvancılık yatı-
rımlarına imkân tanıyacak düzenlemeler 
gerçekleştirerek meralarımızın verimli ve 
sürdürülebilir kullanımını sağlayacağız. 
Besi ve süt hayvancılığının dengeli bir şe-
kilde gelişmesi için başlatılan destekleme 
programlarına devam ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Son yıllarda yeterli seviyede elektrik ener-
jisi üretim kapasitesinin oluşturulmasına, 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine 
ve üretim ve dağıtım tesislerinin özelleş-

tirilmesine önem verdik. Bu doğrultuda, 
2002 yılında yaklaşık 31 bin megavat olan 
elektrik kurulu gücünü 9 yıllık iktidarı-
mızda yaklaşık 50 bin megavata yükselt-
tik. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımına önem verdik; enerji verimliliği 
konusunda gerekli strateji hazırlıklarını 
tamamladık. Bu çerçevede önümüzdeki 
dönemde yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını en üst düzeyde değerlendi-
receğiz. Özellikle hidroelektrik santraller 
kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar kamu 
ve özel sektör eliyle yürütülen toplam 5 
bin 500 megavatlık ilave gücü devreye 
alacağız. Termik kaynaklar ile başta rüzgâr 
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarından da yararlanarak, bu iki 
alanda toplam 4 bin 800 megavat kurulu 
güce sahip yeni santralleri devreye alaca-
ğız. Nükleer santral kurulmasına ilişkin 
çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bütün 
bu yeni kapasitelerin eklenmesiyle, şu an 
itibariyle yaklaşık toplam 50 bin megavat 
olan elektrik kurulu gücümüzü 2015 yılı 
sonunda 62 bin megavata çıkaracağız. 

2003 yılı öncesinde yalnızca 9 ilimizin do-
ğalgaza erişimi mevcut iken, bunu Haziran 
2011 itibarıyla 70 ile çıkardık. Kalan 11 ili 
de, konumları itibarıyla teknik güçlükler 
ve yüksek yapım maliyetleri içermesine 
karşın, dört yıllık iktidar dönemimizde 
doğal gaz ile buluşturacağız ve artık ülke-
mizde doğal gazı olmayan il kalmayacak. 
Önümüzdeki dönemde, maden aramaları-
nı arttırmaya ve jeotermal potansiyelimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca deniz-
lerimizde kendi gemilerimizle araştırma 
yapmaya başlayacağız.
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Değerli milletvekilleri…

Ulaştırmada vizyonumuz, güvenli, eko-
nomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı 
hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir 
sistemi kurmaktır. Ankara-İstanbul hızlı 
tren hattının Ankara-Eskişehir arasını 
daha önce hizmete açtık. Önümüzdeki 
dönemde de Eskişehir-İstanbul arasını ve 
İstanbul Boğaz demiryolu tüp geçişini ta-
mamlayacağız. Yapımını tamamladığımız 
Ankara-Konya hattına ilave olarak Ankara-
Sivas hızlı tren hattının yapımına devam 
ediyoruz. Hızlı tren ağımızı 2015 yılı itiba-
rıyla 3 bin 500 kilometreye ulaştırmayı he-
defliyoruz. Karayollarında 9 yıllık iktidarı-
mız süresince 79 yılda yapılmış bölünmüş 
yolun iki katından fazlasını tamamladık. 
Otoyollar dahil 6 bin 101 km olarak dev-
raldığımız bölünmüş yol uzunluğuna biz 
9 yılda 13 bin 800 kilometre ekledik. Top-
lam bölünmüş yol uzunluğumuz 20 bin 
kilometreye yaklaştı.

Hedefimiz, bölünmüş yol uzunluğunu 
2015 yılında 26 bin kilometreye ulaştır-
mak. Ayrıca, önümüzdeki dört yıllık dö-
nemde 18 bin kilometre sıcak asfalt yapa-
rak devlet yollarımızın büyük bölümünde 
sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bitir-
meyi hedefliyoruz. Otoyollarda Yap-İşlet-
Devret Modelini kullanarak muazzam bir 
otoyol hamlesini başlattık. Başlattığımız 
projelerle halen 2 bin 225 kilometre olan 
otoyol ağı uzunluğumuza 750 kilometre 
ilave ediyoruz. Dönemimizde iç hatlardaki 
yolcu sayısı 6 kat artışla 51 milyona, hava-
yolunu kullanan toplam yolcu sayısı ise 3 
kattan fazla artarak 34 milyon kişiden 103 

milyon kişiye ulaştı. Bu atılımlarla havayo-
lunu halkımızın yolu haline getirdik. He-
defimiz, 2023 yılında 750 uçaklık dev bir 
filo ile yılda 350 milyon yolcu taşımak. De-
nizcilik sektöründe de geçtiğimiz dönem-
de birçok projeyi hayata geçirdik. Özellikle 
gemi inşa sanayinde büyük atılımlar yap-
tık. Verdiğimiz desteklerle tersane sayısı 
37’den 70’e yükseldi. Böylece daha önce 
gemi inşa sanayinde dünya sıralamasında 
23’üncü olan ülkemiz, bugün dünya 6’ıncı-
lığına çıktı. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetlerimiz döneminde öncelikle 
eğitim sistemimizin fiziki mekân, personel 
ve erişim boyutunu ele alarak donanım-
lı insan yetiştirmenin temel altyapısını 
oluşturduk. 2002-2011 yılları arasında 
163 bin yeni derslik inşa ettik. Eğitim hiz-
metlerini kapsamlı bir yaklaşımla ele alıp, 
çocuklarımızın barınma, spor ve kültürel 
faaliyetlerine yönelik altyapı hizmetlerini 
de güçlendirdik. 747 adet yeni pansiyon, 
920 adet yeni spor salonu ve 6 bin 146 adet 
yeni okul kütüphanesini hizmete açtık. 
Çocuklarımızı bilgi toplumuna hazırlama 
hedefimiz çerçevesinde 2002’de okulları-
mızda çok az sayıda ve çoğunluğu demode 
bilgisayar varken, biz bir milyona yakın 
yeni bilgisayarı okullarımıza tahsis ettik. 
Okullarımızın yüzde 97’sine hızlı internet 
erişimi sağladık. Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa iktidarımız döneminde, ilköğre-
tim ve ortaöğretimde her çocuğumuza 
ücretsiz ders kitabı verilmesi uygulama-
sını başlattık. Engellilerin eğitimine ve 
rehabilitasyonuna harcanan kaynağı 2002 
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yılı seviyesine göre 16 kat artırarak 2011 
bütçesinde 3.2 milyar liraya çıkardık. Eği-
tim gören engelli sayısını ise tam 10 kat 
artırdık. Öğretmenlerimizin eğitimdeki 
kritik rolleri dikkate alınarak maaşlarında 
2002-2011 yılları arasında yüzde 300’den 
fazla iyileşme sağlandı. 2002’de toplam 76 
üniversitemiz varken, 89 yeni üniversite 
daha kurarak yükseköğretimi bütün yurt 
sathına yaygınlaştırdık. 

Bütün bu olumlu gelişmeler neticesinde, 
eğitime erişimi kolaylaştırmış bir Hükü-
met olarak, önümüzdeki dönemi, kaliteye 
daha fazla önem vereceğimiz bir süreç 
olarak görüyoruz. Bu çerçevede, derslik, 
altyapı, donanım ve öğretmen gibi zaten 
büyük oranda gelişme kaydettiğimiz alan-
lara ilaveten, eğitime erişim sorunlarını 
sıfıra indirmek, nitelikli bir eğitim sistemi-
ni yurt sathında yerleştirmek en öncelikli 
hedefimiz. Okul öncesinden, üniversiteye 
uzanan eğitim basamaklarında milli de-
ğerlerimizi ve uluslararası standartları 
esas alarak eğitim sistemimizi tamamen 
gözden geçirecek ve kaliteyi merkeze alan 
bir dönüşüm programı uygulayacağız. 
Kaliteyi yükselten, okulu öne alıp sınava 
hazırlık süreçlerini azaltan, şekle ve tö-
renselliğe değil içerik ve işlevselliğe önem 
veren, öğrenciyi ve aileleri rahatlatan bir 
anlayışla eğitim sistemini yeniden yapılan-
dıracağız. Tüm okullar, öğretmenler ve öğ-
renciler arasında kesintisiz bir elektronik 
iletişim ortamı sağlayacağız. FATİH Pro-
jesi ile eğitim ve öğretim teknolojilerinde 
çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere 
uygun ve dünyaya örnek olacak yeni bir 
uygulamaya geçeceğiz. Her öğrencimize, 

eğitim müfredatını da içeren birer elekt-
ronik kitabı (e-kitap) ücretsiz dağıtacağız. 
Yüksek öğretim sistemimizi, bu dönemde 
tüm yönleriyle reforme edeceğiz. Üniver-
sitelerimizin daha özerk olacağı ve kendi 
özgün gelişme alanları içerisinde yarışaca-
ğı rekabetçi bir ortam oluşturacağız. Özel 
sektörün üniversite kurmasının önünü 
açacağız. Yeni kurulan üniversitelerimizin 
öğretim üyesi açığını hızla kapatmak için 
öğretim üyesi yetiştirme programlarını 
yaygınlaştıracağız. 

Değerli milletvekilleri…

İktidarımız süresince kültürü, devletin 
yanı sıra bütün milletimizin bir ortak fa-
aliyet alanı olarak gördük ve özel kültürel 
oluşum ve faaliyetlere büyük destekler 
verdik. İktidarımız döneminde tarihi va-
kıflarımızı ve vakıf eserlerimizi yaşatmak 
yolunda dev hizmetler yaptık. Onarılan 
eser sayısını 9 yıl içinde 70 kat artırdık. 
Önümüzdeki dönemde arkeolojik, do-
ğal, kentsel ve tarihi SİT niteliği taşıyan 
alanlar ile kültür ve tabiat varlığı niteliği 
taşıyan yapı ve anıtların tespit ve tescil ça-
lışmalarına devam edeceğiz. Envanterleri 
dijital ortama aktararak kamuoyu ile pay-
laşacağız. Türk kültür, sanat ve edebiyatı-
nın ulusal ve uluslararası platformlarda 
tanıtılması çalışmalarına devam edeceğiz. 
E-kitap çalışmaları kapsamında Türk ede-
biyatının klasik kaynaklarını elektronik 
ortamda yayınlayacağız. 

Tarihi eserlerimizin restorasyonuna 
devam edecek, kültürel mirasımızın ko-
runması için gerekli teknik elemanların 
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yetiştirilmesini sağlayacağız. Özel sanat 
kurumlarına, sanat ve kültür ile ilgile-
nen sivil toplum kuruluşlarına verilen 
destekler artarak devam edecek. Tarihi-
mizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal 
kahramanları ve kültürel zenginlik un-
surlarımız belgesel, dizi ve çizgi filmlere 
dönüştürülerek kültür dünyamıza kazan-
dırılacak. Vakıf mirasımızın korunması, 
yaşatılması, vakıf anlayışının geliştirilme-
si ve yarınımızın teminatı olan gençlere 
bu anlayışın kazandırılması için büyük 
bir gayret ve özveri içerisinde çalışmaya 
devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri…

Sağlık hizmetlerini “temel bir insan 
hakkı” olarak kabul eden Hükümetimiz 
hayata geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı ile sağlık alanında pek çok yapısal 
düzenlemeler gerçekleştirdi. Daha kaliteli, 
daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık 
hizmeti sunma yolunda geçmişte hayal 
dahi edilemeyen başarılar kazandık. Sağ-
lıktaki dönüşüm programımızın başarıya 
ulaşmasında büyük katkı ve fedakârlıkları 
olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışan-
larımıza buradan bir kez daha şükranla-
rımı iletiyorum. Göreve geldikten sonra 
sağlık çalışanlarımızın çalışma ve iş yeri 
güvenliği şartlarını iyileştirdik, gelirlerini 
artırdık. Önümüzdeki dönemde de iyileş-
tirmelerimiz devam edecek.

İlaçtaki KDV oranını düşürdük ve ilaç 
fiyatlarında önemli oranda indirim sağ-
ladık. Modern sağlık anlayışının temel 
unsurları arasında yer alan “Aile Hekim-

liği” uygulamasına geçtik. Hastaneleri tek 
çatı altında topladık ve vatandaşlarımızın 
sağlık sigortalarıyla bütün sağlık kuruluş-
larından hizmet almasını sağladık. Sağlık 
personeli sayısında önemli artışlar sağla-
dık. 2002 yılında 161 bin olan hasta yatağı 
sayısını 2010 yılında 201 bine yükselttik. 
Hastanelerdeki nitelikli yatak oranı yüzde 
6’dan yüzde 30’a çıktı. Hedefimiz 2015 
yılı sonuna kadar tüm yataklarımızı nite-
likli hale getirmek. Koruyucu sağlık hiz-
metlerinin bütçesinde yaklaşık 7 kat artış 
sağladık. 2010 yılında başlattığımız evde 
sağlık bakımı hizmetleriyle yatağa bağım-
lı hastalarımızın evlerinde kaliteli, etkin, 
ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti alma-
sını sağlıyoruz. Bu uygulama ile bugüne 
kadar 60 bin kişiye ulaştık. 2012 yılında 
evde bakıma ihtiyacı olanların tamamına 
bu hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz. 

2002 yılı sonunda 618 adet olan tam 
donanımlı 112 ambulansı sayısını 2 bin 
547 adede çıkardık. Ulaşımda güçlük 
çekilen bölgelerde 194 adet kar paletli 
ambulansı halkımızın hizmetine sunduk. 
Bu gelişmelerle 112 Acil Hizmeti sadece 
şehirlerde değil, köylerde de yaygın olarak 
verilen bir hizmet niteliği kazandı. Hava 
ambulans sistemini 2008 yılında faali-
yete geçirdik. Temmuz 2011 itibarıyla 
ülke geneline hizmet verecek şekilde 19 
ambulans helikopterimiz ve 2 ambulans 
uçağımız bulunuyor. Hava ambulans sis-
temiyle bugüne kadar 10 bine yakın hasta 
ve yaralı taşıdık. 2011 yılı içinde 3 uçağı 
daha filomuza dâhil ediyoruz.
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Bu gelişmeler neticesinde sağlık hizmet-
lerinde vatandaşlarımızın memnuniyet 
oranı yüzde 39’dan yüzde 73’e ulaştı. 
Önümüzdeki dönemde ülkemizi sadece 
kendi halkımız için değil, bölge ülkeleri 
için de cazip bir sağlık üssü haline ge-
tireceğiz. Vatandaşlarımızı hastalıktan 
ve yüksek tedavi maliyetlerinden koru-
mak için kapsamlı bir Koruyucu Sağlık 
Stratejisini hayata geçireceğiz. Hizmet 
kalitesini artırmak ve maliyet-etkin 
sağlık hizmeti dengesini kurabilmek 
amacıyla inşasına başladığımız “Şehir 
Hastanelerini” ülkenin dört bir tarafına 
yaygınlaştıracağız. Toplum temelli sağlık 
hizmetlerini geliştirmeye devam edece-
ğiz. Yurt sathında oluşturulacak 29 sağlık 
bölgesinde, istisnalar hariç, hastaların di-
ğer bölgelere gitmesini gerektirmeyecek 
seviyede gelişmiş bir hizmet altyapısı kur-
muş olacağız. Bugün 120 bin olan doktor 
sayısını 2015’te 130 bine, 163 bin olan 
ebe hemşire sayısını 238 bine çıkaracağız. 
2015 yılında hastanelerimizdeki nitelikli 
yatak oranını yüzde 45’e yükselteceğiz. 
Aile hekimi başına ortalama 2015’te 3 bin 
200 nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçek-
leştireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Geçmiş dönemlerde yaptığımız reform-
larla, nüfusumuzun yüzde 83’ü sosyal 
güvenlik kapsamına alındı. Yeşil kartlı 
vatandaşlarımızı dahil ettiğimizde sağlık 
hizmetlerinden yararlanan nüfusumu-
zun oranı yüzde 96’ya ulaşıyor. Tüm 
imkânlarımızı zorlayarak emeklilerimi-
zin maaşlarında ciddi artışlar sağladık. 

2002-2011 yılı Ocak döneminde en düşük 
emekli maaşlarını; çiftçi emeklimiz için 
yüzde 619 oranında artırarak 65 TL’den 
473 TL’ye, esnaf emeklimiz için yüzde 
326 oranında artırarak 149 TL’den 634 
TL’ye, işçi emeklimiz için yüzde 204 ora-
nında artırarak 257 TL’den 782 TL’ye, me-
mur emeklimiz için yüzde 149 oranında 
artırarak 377 TL’den 936 TL’ye çıkarttık. 
Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin zen-
ginleşen Türkiye’nin yeni imkânlarından, 
milli gelirden daha fazla pay almalarını 
sağlamaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz 
için adil bir intibak sistemini kademeli 
olarak hayata geçireceğiz. Yeni dönemde 
tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve 
genel sağlık sigortası kapsamına alınması 
temel hedefimiz. Çalışanların emekli ol-
duklarında oluşabilecek gelir kayıplarını 
en aza indirmek amacıyla tamamlayıcı 
emeklilik sistemlerini çeşitlendirilerek 
geliştireceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve 
verimli hizmet sunmak amacıyla, sos-
yal yardım ve hizmet alanındaki bütün 
kurum ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı altında birleştirerek 
tek çatı altında topladık. Böylece, ülke-
mizde tüm sosyal yardım ve hizmetlerin 
tek elden ve etkin bir şekilde yürütülme-
sini sağlayacağız. Bizim diğer toplumlar-
dan en büyük fark ve üstünlüklerimizden 
birisi, sağlam bir aile yapısına sahip 
olmamız. Önümüzdeki dönemde ailenin 
korunması ve güçlendirilmesi sosyal po-
litikalarımızın merkezinde olacak. 2010 
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yılında yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 
ulaştık. İktidarımız döneminde toplam 
60.5 milyar liralık sosyal yardım harca-
ması yaptık. Yoksul vatandaşlarımızı bir 
yandan sosyal yardımlarla desteklerken, 
onların iş bulmalarına ve üretken bireyler 
olmalarına da büyük önem veriyoruz. 

GAP illerinde başlayan ve sonra DAP 
bölgesine de yaygınlaştırılan SODES ile 
yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynak-
lanan sosyal sorunları, değişen sosyal 
yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gider-
me yolunda büyük adımlar attık. “Sosyal 
Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlan-
tısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi 
Eylem Planı”nı 2010 yılında uygulamaya 
koyduk. Bu Eylem Planı çerçevesinde sos-
yal yardım başvurusunda bulunan veya 
sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki 
vatandaşların İŞKUR’a kayıtlarını yapı-
yoruz. İŞKUR, yoksul vatandaşlarımızla 
özel olarak ilgilenmeye, onlara yönelik 
özel mesleki eğitim programları geliştir-
meye, iş bulmalarını kolaylaştırmak için 
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ver-
meye başladı. 

İktidarlarımız döneminde uyguladığımız 
sosyal politikalar sonucunda ülkemizdeki 
yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımı-
nın düzeltilmesi konusunda çok önemli 
mesafeler katettik. 2002 yılında kişi 
başına aylık 30 doların altında bir gelire 
sahip 136 bin kişi varken, 2009 yılında 30 
doların altında bir gelire sahip nüfus kal-
madı. Aylık 65 doların altında bir gelirle 
yaşayan nüfus 2002 yılında 2 milyon kişi 
iken, 2009 yılında bu rakam 159 bin ki-

şiye düştü. 129 doların altında bir gelirle 
yaşamak zorunda kalan vatandaşımızın 
toplam nüfus içindeki sayısı 2002’de 20 
milyon iken, 2009 yılında bunu 3 milyona 
indirdik. 2015 yılına kadar aylık 65 dola-
rın altında bir gelirle yaşamak zorunda 
olan vatandaşımız kalmayacak. 2023 için 
temel hedefimiz; mutlak yoksulluğu orta-
dan kaldırmak. 

Hükümet olarak, yoksullukla mücadele-
de önemli bir başarı ve tecrübe birikimi 
oluşturduk. Bu alanda tecrübelerimizi 
dikkate alarak yeni bir dönemi başlatı-
yoruz. Önümüzdeki dönemde sosyal yar-
dımlar, sosyal hizmetlerle eşzamanlı bir 
biçimde uygulanacak. Örneğin, engellisi 
olan bir aileye sosyal yardım verilirken, 
ailenin başvurusuna gerek kalmadan o ai-
ledeki engelliye de gerekli rehabilitasyon 
hizmetleri sağlanacak. Sosyal yardımlar-
da ailenin durumu esas olacak. Her aileye 
aynı tür ve aynı miktar yardımı yapmak 
yerine o ailedeki kişi sayısı, kişilerin 
yaşları, sağlık ve özürlülük durumları 
dikkate alınarak yardım miktarı belirle-
necek. Ailede çalışabilecek durumda ama 
çalışmayan kişiler varsa işgücü piyasası-
na yönlendirilecek. Kayıtlı çalışan kişileri 
de yoksul durumuna düşerse sosyal yar-
dımlarla destekleyeceğiz. Sosyal Konut 
Projesi ile yoksul hanelere teslim edilmek 
üzere, ilk aşamada 50 bin, ikinci aşamada 
da 50 bin olmak üzere, toplam 100 bin 
konut yapacağız. Bu konutları ayda 100 
lira taksitle vatandaşımıza vereceğiz. Yeni 
evlenecek yoksul çiftlerimizin 20 yıl geri 
ödemeli, çeyizi içinde, konut edinmeleri-
ni sağlayacağız. 
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Değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarları olarak engellilerimize, 
yaşlılarımıza, korunmaya muhtaç çocuk-
larımıza, şehit ailelerimize, gazi ve malul-
lerimize, muhtaçlarımıza sıcak bir gönül 
ve yaygın imkânlar sunduk. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye’yi sosyal hizmet alanın-
da evrensel yaklaşımlarla model ülke ha-
line getireceğiz. Dört ilde pilot uygulama 
olarak başlayan Engelsiz Kent Projesi’ni 
genişleteceğiz. Uygun büyüklükteki yerel 
yönetimlerin özel durumdaki engellilerin 
taşınması için donanımlı araç bulundur-
malarını sağlayacağız. Kamu hizmet bina-
larıyla kültürel ve sosyal tesislerin engelli 
kullanımına uygun projelendirilmesini 
sağlayacağız. 

Kadınlarımızın hakları, refahı, sosyal 
hayatta karşılaştığı engellerin ortadan 
kaldırılması, Güçlü Toplum hedefimiz için 
vazgeçilmezdir. Kadınlarımızın istihdam 
imkanlarında ve sosyal güvenlik hakların-
da, girişimcilik desteklerinde, doğum izin-
lerinde önemli ilerlemeler sağladık. Sosyal 
destek ve proje desteklerinin yüzde 70’ini 
kadınlarımıza verdik. “Ana-Kız Okuldayız” 
kampanyası ile 567 bin kız çocuğu ve ka-
dınımıza okuma yazma öğrettik. Önümüz-
deki dönemde de hanımlara yönelik bu tu-
tumumuzu devam ettireceğiz. Kadınların 
karar alma mekanizmalarındaki etkinliği-
ni artıracağız. Kadın konukevlerinde kalan 
mağdur kadınlarımız için daha geniş istih-
dam imkânları oluşturacağız. Çocukları ile 
birlikte yalnız yaşayan annelere, barınma 
öncelikli “Stüdyo Evler” ile birlikte her tür-
lü sosyal desteği temin edeceğiz.

Giderek yaşlanan nüfusumuza yönelik ya-
pılan bütün bu çalışmaları tek çatı altında 
daha etkin bir şekilde yürüteceğiz. Ko-
runmaya muhtaç çocuklarımıza yönelik 
yaptığımız hizmetlerimizi daha da artıra-
cak ve kalitesini yükselteceğiz. Kurumsal 
bakım hizmeti alan çocuklarımızın, ev ve 
aile ortamının güvenliğini ve sıcaklığını 
hissetmeleri için, “Çocuk Evleri” ve “Sevgi 
Evleri”ni yaygınlaştıracağız. Aileye Dönüş 
ve Aile Yanında Destek Uygulaması ile bu-
güne dek 30 bin çocuğu ailesinin yanında 
destekledik ve bu uygulamayı güçlendire-
rek devam ettireceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

İnsanı odak alan Hükümetimiz, gençleri-
mizin hem aile içinde ve yaşadıkları çevre-
de, hem de okullarda ve sosyal mekânlarda 
iyi yetişmeleri için önemli adımlar attı. 
Seçilme yaşını 25’e düşürerek gençlerin 
siyasete daha fazla katılımının önünü 
açtık. Üniversiteye giriş sınavlarında 
uygulanan katsayı adaletsizliğine son ver-
dik. 2003’ten bu yana müracaat eden her 
üniversite öğrencisine burs veya öğrenim 
kredisi verdik. Yurtların hem kapasitesini 
hem de fiziki durumlarını iyileştirerek, 
tüm yurtlarda tek kişilik veya 3 kişilik 
odalara geçtik. Yurtdışı eğitim ve değişim 
programlarından yararlanan öğrenci sayı-
sını artırdık. Ülke gençliğine özgü ve daha 
yoğun bir hizmet sunacak Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nı kurduk. Gençliğin sivil top-
lum örgütlerine üyeliğini teşvik edeceğiz. 
Gençlerin kendi projelerini hayata geçire-
bilecekleri gençlik merkezlerini yaygınlaş-
tıracağız. 
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Sporu sadece boş zamanları değerlendir-
me aracı olarak değil, aynı zamanda sos-
yalleşmenin ve sağlıklı bir toplum olma-
nın da önemli bir aracı olarak görüyoruz. 
Toplumumuzun bütün katmanlarının 
spor ile tanışması, spor faaliyetlerine aktif 
olarak katılması yönünde büyük yatırım-
lar yaptık. 2002’den bu yana tesis sayısını 
yüzde 500, sporun tesisleşmesi için ayrılan 
kaynağı yüzde 600, lisanslı sporcu sayısını 
yüzde bin oranında artırdık. 4 bin 366 
amatör milli sporcumuza verilen aylık 
burs miktarını 3 kat artırarak, karşılıksız 
burs miktarını 2011’de 720 liraya çıkart-
tık. Geçtiğimiz dönemde uluslararası 
şampiyonalara ve üniversite oyunlarına 
başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. 
Bundan sonra da bu tür organizasyonlara 
ülkemizin ev sahipliği yapması için her 
türlü girişimi yürüteceğiz.

Değerli milletvekilleri…

Avrupa Birliği’nde ortalama olarak halkın 
yüzde 85’i kentlerde yaşıyor. Türkiye’de 
ise bu oran iktidarımız döneminde 9 puan 
artarak yüzde 73’e yükseldi. Önümüzdeki 
dönemde yapacağımız çalışmalara daha 
kapsamlı bir bakış açısı ve uygulama bir-
liği kazandıracak olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nı kurduk. Bakanlığımız, fiziksel 
planlama ve yapılaşma konusundaki dü-
zenlemeleri ve standartları geliştirecek, 
kalkınma politikalarına uygun ulusal ve 
bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stra-
tejilerini hazırlayacak. Çevreye ilişkin dü-
zenlemeler, işlemler ve denetimler de bu 
Bakanlığımız tarafından planlara uyumlu 
şekilde yürütülecek. TOKİ ve yerel yöne-

timlerle müştereken, toplam 60 ilde, 188 
bin konutluk, 248 gecekondu dönüşüm 
ve kentsel yenileme uygulaması başlattık. 
Buna ilaveten, TOKİ eliyle 505 bin konu-
tun yapımına başladık, 360 binini tamam-
layıp hak sahiplerine teslim ettik. Sosyal 
adalet anlayışımızı burada da göstererek, 
hiç geliri olmayan yoksul ailelere peşinat-
sız 100-350 TL taksitle, 10-20 yıl vadelerle 
sosyal konutlar inşa ettik.

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerimizin 
kısıtlı kaynaklarıyla üstesinden geleme-
diği raylı sistem inşaatlarının merkezi yö-
netim tarafından üstlenilmesini sağladık. 
Kent içi trafiği şehirlerarası trafikten ayır-
mak için 58 il merkezinde, 474 adet ilçe 
ve 209 adet belde yerleşiminde 3 bin 786 
kilometre uzunluğunda kent geçişi yaptık. 
Vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna 
erişmelerine imkân veren ve çevre açısın-
dan önem arz eden atıksu ve yağmur suyu 
sistemlerini kökten çözüyoruz. Bu amaçla 
Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi’ni (SU-
KAP) başlattık. Önümüzdeki dönem bu 
projeye sağlayacağımız kaynaklarla nüfu-
su 25 binin altında olan belediyelerimize 
proje maliyetinin yüzde 50’sine kadar hibe 
desteği vereceğiz.

Önümüzdeki dönemde şehirlerimizi adeta 
yeniden tasarlayıp kendi finansman di-
namikleriyle yeniden inşa etme, kentsel 
estetiği, kaliteyi, kültürel değerleri ve çev-
resel hassasiyeti ihya etme anlayışımızı 
sürdüreceğiz. Bu hedefe uygun olarak, 
imar mevzuatını “yaşanabilir mekânlar” 
ve “marka şehirler” hedefine hizmet ede-
cek şekilde yenileyecek, kentsel tasarıma 
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ve estetiğe imkân tanıyacağız. Orman vas-
fını kaybetmiş, ihmalle yıllardır fiili kul-
lanıma açılmış ve kazanılması mümkün 
olmayan alanları kamu yararı ve kişisel 
fayda dengesi içerisinde tekrar düzenleye-
ceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini süratle 
hayata geçirebilmek için ilave düzenle-
meler yapacağız. Depreme karşı hazırlıklı 
olabilmek için başta İstanbul olmak üzere 
riskli şehirlerde dönüşüm çalışmalarına 
devam edeceğiz. Şebekeli içme ve kullan-
ma suyundan yararlanan belediye nüfusu 
oranını yüzde 100’e çıkaracağız. Susuz bel-
de bırakmayacak ve ihtiyaç duyulan yer-
lerde içme suyu arıtma tesisleri yapacağız. 
Şehirlerde toplu taşıma altyapısını geliştir-
meye devam edeceğiz. Yoğun hatlarda raylı 
sistemleri hızla tamamlayacak ve şehiriçi-
şehirlerarası bütünleşmeyi sağlayacağız. 

Değerli milletvekilleri…

12 Haziran seçimleri öncesinde, bazı şe-
hirlerimize yönelik olarak büyük projele-
rimizi kamuoyuna açıklamıştık. İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak 
üzere, şehirlerimize ilişkin hazırladığımız 
bu projeler, bu şehirlerimizin marka de-
ğerini güçlendireceği kadar, merkezinde 
bulundukları bölgelere de çok önemli ka-
zanımlar sunacak. Bu projeler, gerek inşa 
aşamasında, gerekse inşa sonrasında, is-
tihdam başta olmak üzere, ulaşım, ticaret, 
çevre, şehirleşme gibi alanlarda farklı bir 
süreci de başlatacak. Bütün bu projelerin 
inşa aşamasında yüz binlerce kişinin is-
tihdam edilmesini hedefliyoruz. Oluşacak 
yeni yaşam alanlarında, depreme dayanık-
lı, sağlıklı yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu 

projelerle çevrenin korunmasına da katkı 
sağlıyoruz.

Seçim öncesinde milletimize taahhüt 
ettiğimiz hiçbir vaadi unutmuş değiliz, 
üzerini örtmüş değiliz. Şehirlerimize yö-
nelik açıkladığımız o projeleri, Hükümet 
Programımıza da alarak, taahhüdümüze 
böylece resmiyet de kazandırmış oluyo-
ruz. Ben burada, sadece bir özet vermek 
istiyorum… Ayrıntılı bir listeyi elinizdeki 
kitaplarda bulacaksınız. KANALİSTAN-
BUL Projesi’yle, İstanbul’un batısında, 
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bir 
kanal inşa edeceğiz. Bu kanalın inşasıyla, 
İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini ka-
nala kaydıracak, İstanbul’un ve Boğaz’ın 
güvenliğini tesis etmiş olacağız. İstanbul’a, 
biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında 
olmak üzere iki yeni şehir inşa edeceğiz. 
Bu yeni şehirler de, İstanbul içindeki kent-
sel dönüşümü destekler nitelikte olacak. 
İstanbul’a 3’üncü bir havaalanı ve 3’üncü 
bir köprü kazandıracağız. Taksim’deki 
Topçu Kışlası’nı, aslına uygun olarak yeni-
den inşa edecek, Taksim trafiğini yer altına 
alacağız. Yassıada ve Sivriada’yı farklı bir 
konseptle yeniden ele alacak, Yassıada’yı 
bir Demokrasi Müzesi’ne dönüştüreceğiz. 

İzmir’de, körfez geçişi projesi, diğer adıyla, 
İzkaray’ı inşa edecek, İzmir Körfezi’nin 
iki ucunu birbirine bağlıyacağız. Anka-
ra-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
güzergâhında 583 kilometre uzunluğunda 
çift hatlı yüksek hızlı tren hattını iki etap 
halinde inşa edeceğiz. İzmir-Manisa arası 
ulaşımın uzun yıllardır riskli bir bölgesi 
olan Sabuncubeli geçişinde bir tünel inşa 
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edeceğiz. İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul 
otoyolları ile Türkiye’nin üç büyük ilini, 
birbirine kesintisiz, konforlu, güvenli şe-
kilde bağlıyoruz. İzmir şehir merkezini, 
şehir içindeki diğer semtlere ve çevre ilçe-
lere, inşa edeceğimiz 4 metro hattı ile bağ-
layacağız. Bütün bu projelerle, İzmir’i çok 
farklı bir kent konumuna yükseltiyoruz.

Aynı şekilde Diyarbakır projelerimizi de 
bu Hükümet döneminde başlatacağız. 
Diyarbakır’da, Suriçi’ndeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun şe-
kilde yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır’da 
Askeri ve Sivil havaalanını birbirinden 
ayırıyoruz. Dicle nehrine rağmen, yeşil 
alan miktarının oldukça düşük olduğu 
Diyarbakır’a, yeşil ile mimarinin uyum 
içinde yükseldiği yeni bir yaşam alanı 
kazandırıyoruz. Diyarbakır’ı yüksek stan-
dartlı bir otoyolla, hem Habur’a, hem 
de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, 
Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve 
Edirne’ye kesintisiz bağlıyoruz. Silvan 
Projesi ile 2 milyon 450 bin dekar tarım 
arazisinin sulanabilmesini sağlayacağız. 
Bu projeyle hayata geçecek sulama sistemi 
sayesinde çiftçilerimize, yılda 735 milyon 
lira ilave gelir elde etme imkanı getiriyo-
ruz. Projenin enerji alanındaki faydası ise 
yılda 102 milyon lira olacak. Silvan Projesi 
ile 318 bin kişiye iş imkânı oluştururken, 
ülke ekonomisine de toplamda yılda 837 
milyon lira katkı sağlayacağız. 

Ankara için projelerimizi de burada ha-
tırlatmak isterim: Ankara savunma sana-
yimizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle 
Ankara’nın bu vasfını daha da güçlendiri-

yor, dünyanın en büyük savunma sanayii 
merkezlerinden biri haline getiriyoruz. 
Ankara’ya yeni bir adalet sarayı kazan-
dıracağız. Ankara’ya UEFA kriterlerine 
uygun bir stadyum inşa edeceğiz. Akyurt 
ilçemize, 1 milyon 800 bin metrekare alan 
üzerine kurulu uluslar arası standartlarda 
bir fuar merkezi inşa ediyoruz. Ankara–
Yozgat–Sivas–Erzincan yüksek hızlı tren 
hattının çalışmaları devam ediyor. Anka-
ra–Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir hattının 
da çalışmalarına başlayacak, Ankara’yı hız-
lı trenin merkezi, kesişme noktası, ortak 
istasyonu konumuna yükselteceğiz. Anka-
ra merkez olmak üzere 3 otoyol projesini 
tamamlayacağız. Kuzey Ankara protokol 
yolu kentsel dönüşüm projesi, Mamak 
kentsel dönüşüm projesi, 50’inci yıl kent-
sel dönüşüm çalışmaları devam edecek. 
Güneykent adını verdiğimiz bir projeyle, 
Ankara’ya, 500 bin kişilik yeni bir şehir ka-
zandıracağız. Sadece Ankara, Diyarbakır, 
İzmir ve İstanbul değil, 81 vilayetimiz için 
hazırladığımız projeleri, yeni Hükümet dö-
nemimizde başlatacak ve en kısa zamanda 
tamamlayacağız. 

Değerli milletvekilleri…

İktidarımız döneminde bölgesel kalkınma 
projelerimizi çok yönlü ve kararlı şekilde 
hayata geçirdik. Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve 
Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel 
kalkınma projelerini hızla uygulamaya 
koyduk. Son olarak çıkardığımız Kanun 
Hükmünde Kararname ile Konya’da KOP 
ve Erzurum’da DAP Bölge Kalkınma İda-
relerinin kuruluşlarını da gerçekleştirdik. 
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Ülkemizde ilk defa, cazibe merkezi nite-
liğindeki şehirlerimizin, bulundukları 
bölgelere ekonomik güç, dinamizm ve 
kalkınma ivmesi kazandırmasına yönelik 
programları uygulamaya koyduk. Geçmiş 
uygulamalar temelinde, yurdun her yerin-
de bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına 
yönelik program ve projelerimizi güçlen-
direceğiz ve yaygınlaştıracağız.

Kalkınma ajanslarının kaynaklarını ve 
imkânlarını artıracağız. Bölgesel ve sek-
törel teşvik sistemini güçlendireceğiz. 
Gelişme düzeyi zayıf kalan bölgelerimizin 
cazibe merkezi şehirler etrafında kentleş-
mesini ve daha hızlı kalkınmasını teşvik 
edeceğiz. KÖYDES ve BELDES Programla-
rıyla köylerimizde ve beldelerimizde içme 
suyu, yol ve benzeri temel ihtiyaçların 
karşılanması için hummalı bir çalışma 
yaptık. Önümüzdeki dönemde de kentler 
ve kırsal alanlar arasındaki gelir ve refah 
farkını dengelemek için özel gayret sarf 
edeceğiz. KÖYDES Programını kaynakları-
nı artırarak, kapsamlı bir kırsal kalkınma 
programına dönüştüreceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Göreve geldiğimiz günden bu yana, dış 
politikada temel hedefimiz Türkiye’yi böl-
gesel bir güç ve küresel bir aktör yapmak, 
uluslararası sistemin belirleyici ülkelerin-
den birisi haline getirmek oldu. Bu neden-
le, dış politikada sorun odaklı yaklaşım 
yerine vizyoner bir yaklaşım benimsedik. 
İktidara geldiğimizden bugüne kadar, 
demokrasimizin güçlenmesi, ülkemizin 
bölgesel ve küresel sorunlarda daha etkin 

ve belirleyici bir aktör haline gelmesi için 
Avrupa Birliği’ne tam üyeliği stratejik bir 
hedef olarak gördük. Bu süreçte, bazı ül-
kelerin haksız muhalefetine, yolumuza çı-
kartılan suni engellere rağmen tam üyelik 
hedefimiz yolunda gerekli adımları karar-
lılıkla atmaya devam edeceğiz. Kıbrıs’ta, 
KKTC halkının ve Türkiye’nin stratejik 
çıkarlarını gözeterek, iki toplumlu ve iki 
kesimli, tarafların siyasi eşitliğine dayanan 
kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönünde-
ki çabaları sürdüreceğiz.

Derin tarihi ve kültürel bağlarımızın bu-
lunduğu Ortadoğu ile ilişkiler ülkemizin 
dış politikasına güç katan önemli bir stra-
tejik unsurdur. Türkiye ile Ortadoğu coğ-
rafyası arasındaki mevcut ekonomik iliş-
kileri derinleştirmeye yönelik çabalarımız 
bu dönemde daha da güçlenerek sürecek. 
Ortadoğu’da son dönemde cereyan eden 
değişim hareketlerinin, bölgenin daha 
demokratik, şeffaf ve etkin yönetimlere 
kavuşması bakımından önemli fırsatlar 
barındırdığını düşünüyoruz. Bu sürecin 
kardeş halklarımızın meşru özlem ve ta-
leplerini karşılayacak şekilde neticelenme-
si ve bölgenin bu süreçten daha demokra-
tik, daha istikrarlı ve daha müreffeh olarak 
çıkması için her türlü gayreti göstereceğiz. 
Nihai istikrarın ancak yönetimlerin meş-
ruiyetlerini halktan aldıkları sistemlerle 
sağlanabileceği anlayışıyla, kardeş bölge 
halklarının meşru taleplerinin karşılana-
cağı reformların gerçekleştirilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. 

Özellikle, Suriye, Libya, Mısır, Tunus ve 
Yemen’de, bir an evvel iç barış, huzur ve 
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istikrarın tesis edilmesi için aktif bir poli-
tika izliyoruz, izleyeceğiz. Bu ülkelerdeki 
siyasi istikrarsızlık ortamının yol açtığı 
insani sorunların halli için her türlü yar-
dımı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 
Hükümetimiz Libya’daki kriz baş gösterdi-
ğinde, tarihin en büyük tahliye operasyon-
larından birini yaparak 25 binin üzerinde 
sivilin ülke dışına transferini sağladı. 
Halen Suriye’deki güvenlik sorunları se-
bebiyle sınırı geçerek ülkemize sığınan 10 
bin civarındaki Suriyeli kardeşimize her 
türlü insani yardım ve destek hizmetini su-
nuyoruz. Türkiye, Irak’ın güvenlik, barış ve 
demokrasiye kavuşması için en fazla çaba 
sarf eden ülkelerin başında oldu. 

Bölgede istikrarın sağlanmasının en önem-
li koşullarından biri, Filistin sorununun 
insani ve barışçıl bir yolla çözülmesidir. Ba-
rışın anahtarı, Birleşmiş Milletler kararları 
kapsamında birbiriyle barış içinde yaşa-
yan, iki devletli çözümden geçiyor. Bu doğ-
rultuda, Türkiye, gerek Filistin uzlaşması-
nın sağlanması, gerekse de barış sürecinin 
yeniden canlandırılması için aktif çaba 
göstermeye devam edecek. Sivil toplum 
kuruluşları tarafından Gazze’ye insani yar-
dım amacıyla gönderilen sivil konvoya ya-
pılan saldırının ilgili uluslararası platform-
larda takipçisi olacağız. İsrail, uluslararası 
hukuka ve her türlü insani değerlere aykırı 
bu yasadışı eyleminden dolayı resmen özür 
dilemedikçe, bu menfur olayda hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına 
tazminat ödemedikçe, Gazze’ye yönelik 
ambargoyu kaldırmadıkça, iki ülke arasın-
da ilişkilerin normalleşmesi düşünülemez. 

Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlen-
dirmeye, barış huzur ve istikrarın sürekli 
hale gelmesine katkı sunmaya devam ede-
ceğiz. Kafkaslarda barış ve istikrarın temin 
edilmesi ve korunması ülkemiz açısından 
stratejik bir önceliktir. Türkiye, Güney 
Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın tesis 
edilmesi, Azerbaycan toprakları ile Yukarı 
Karabağ’daki işgalin sona erdirilmesi ve 
böylelikle Kafkaslardaki bütün akraba top-
luluklar arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi 
için çaba göstermeye devam edecek. Türki-
ye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi 
dahil olmak üzere, Kafkaslarda en geniş 
barış, istikrar ve refah ortamının doğması 
gerektiğine inanıyoruz. 

İktidarlarımız süresince yürüttüğümüz 
aktif ve ön alıcı dış politika neticesinde, 
bugün Türkiye bölgesel ve küresel aktör 
konumuna yükseldi. Uzun yıllar boyunca 
sadece kriz ve afetlerle anılan Türkiye ima-
jının yerini, uluslararası barış ve güvenli-
ğin tesisi için görüşlerine ihtiyaç duyulan 
ve özgün vizyonuyla çözüm üreten Türkiye 
algısı aldı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Dünyanın son derece stratejik bir coğrafya-
sında köklü bir tarih ve medeniyete yasla-
nan büyük bir milletin vekilleri olarak ne 
kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyeti-
mizin 100’üncü yılında, 2023 hedeflerine 
doğru ilerleyen ülkemiz, bölgesinde ve 
küresel düzeyde imrenilerek bakılan başa-
rılarına koşar adımlarla devam edecektir. 
Daha önceki Hükümet Programlarımızda-
ki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz gibi 
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buradaki hedeflerimizi de inşallah ger-
çekleştireceğiz. Böylece, milletimizi ileri 
demokrasiye, daha çok refaha, daha çok 
sosyal adalete, daha güçlü bir Türkiye’ye 
kavuşturacağız. Toplumumuzu oluşturan 
tüm kesimleri kucaklayan bir anlayış için-
de çalışmalarını yürütecek olan Hükümeti-
miz, aziz milletimizden ve yüce Meclis’ten 
bir kez daha güven ve destek bekliyor. 

Çalışmalarımızı başta muhalefet partileri-
miz olmak üzere, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili tüm taraflarla diyalog ve işbirliği 
içinde şeffaf biçimde yürüteceğiz. Bütün 
bu çalışmalar sonucu elde edilecek olan 
başarılar, sadece bize ait olmayacak, tüm 
tarafların katkısıyla milletimizin başarısı 
haline gelecektir. Bu yeni dönemin ülke-
mize ve milletimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Allah yar ve yardımcımız olsun; 
yolumuz, bahtımız açık olsun diyor sizleri 
saygı ile selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli ka-
tılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyor, 
sizleri içtenlikle selamlıyorum. Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın 37’inci Yıldönümü ve-
silesiyle düzenlenecek olan 20 Temmuz 
Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine 
iştirak etmek üzere yarın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne hareket ediyoruz. 
61’inci Hükümetin Başbakanı olarak ger-
çekleştireceğim ilk yurtdışı ziyaretinde 
bu anlamlı günün coşku ve heyecanını 
Kıbrıslı Türk kardeşlerimle yaşayacak ol-
maktan mutluluk duyuyorum. Ziyaretim 
sırasında başta KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Derviş Eroğlu ve Başbakan Sayın 
İrsen Küçük olmak üzere üst düzey yetki-
lilerle, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin 
liderleriyle görüşeceğim. Bu temaslarda, 
kapsamlı müzakere sürecinin nihai aşa-
masına girdiği bu dönemde Ada’da kalıcı 
bir uzlaşıya ulaşılabilmesi için yapılması 
gerekenleri birlikte değerlendireceğiz. 
KKTC ekonomisinin sağlıklı biçimde ge-
liştirilmesi ve ülkedeki refah seviyesinin 
Kıbrıs Türk halkının layık olduğu kal-

kınma düzeyine ulaşabilmesine yönelik 
olarak atılabilecek ilave adımları da ele 
alacağız. Ziyaretim çerçevesinde çeşitli 
yatırım projelerinin açılışı için düzenle-
necek törene de katılacağım.

Değerli arkadaşlar…

KKTC’nin ekonomik açıdan güçlü kılın-
ması daima önceliğimiz olmuştur. Bugün 
Türkiye’de ekonomi alanında geldiğimiz 
gurur verici tabloya ulaşırken edindi-
ğimiz tecrübeleri paylaşarak, KKTC’yi 
müreffeh hale getirmek istiyoruz. Bu, 
çözüm hedefine ulaşılsa da ulaşılamasa 
da elzemdir. Bugüne kadar KKTC’ye sağ-
lanan kaynakların önemli bir bölümü, 
etkili olmayan mali yönetim ve yapısal 
sorunlardan ötürü hep açıkların kapatıl-
masına sarf edilmiştir. Oysa kaynakların 
daha rasyonel kullanılması, Kıbrıs Türk 
tarafının ekonomik ve yapısal açıdan güç-
lenerek büyük bir atılım içine girmesini 
sağlayabilecektir. Tüm çabalarımıza rağ-
men çözüme ulaşılamaması durumunda 
ise KKTC’nin her koşulda güçlü ve sağlam 

KKTC’li Gazeteciler ile Kahvaltılı 
Basın Toplantısı

Ankara | 16 Temmuz 2011
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bir şekilde kendi ayakları üzerinde dura-
bilmesini sağlayacaktır. 

Şunu memnuniyetle belirtmek isterim: 
Bu yolda KKTC Hükümeti’yle birlikte 
aldığımız tedbirler artık sonuç vermeye 
başlamıştır. Elbette bazı yapısal sorunlar 
devam etmektedir ancak mevcut yapısal 
sorunlardan tabiatıyla sadece KKTC yö-
netimini sorumlu tutmak mümkün değil-
dir. Geçmişteki uygulamalar, Türkiye ve 
KKTC’deki çeşitli Hükümetler dönemin-
de birlikte belirlenmiş politikaların da 
sonucudur. Biz, Türkiye olarak geçtiğimiz 
yıllarda benzer sorunların üstesinden 
gelmeyi başardık. Türkiye, bugün, dün-
yada yaşanan ekonomik kriz ortamında 
bile giderek güçlenen, sağlıklı bir yapıya 
kavuşmuştur. Bu deneyimimizden, bu 
tecrübemizden KKTC de yararlanmalıdır.

Değerli arkadaşlar…

Biz günü birlik çözümlerin, palyatif ted-
birlerin peşinden koşmuyoruz; biz büyük 
projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Geç-
tiğimiz Mart ayında, onyıllardır hayali 
kurulan boruyla su taşıma projesinin 
temelini attık. Bu projeyi, inşallah, öngö-
rülenden de önce, üç yıl içinde tamam-
layacağız. Bu projeye çok büyük önem 
atfediyoruz, zira bir ülkenin yeterli su 
kaynaklarına sahip olması, o ülkenin ge-
leceği, refahı, huzuru için olmazsa olmaz 
koşullardan biridir. Su olmadan ne yaşam 
olur, ne medeniyet kurulur, ne de var olan 
medeniyetlerin sürdürülmesi mümkün 
olur. Güney’de de su sıkıntısı yaşandığını 
göz önünde tutarsak, Ada’nın tümünü 

yeşertebilecek bu hayat suyuyla barışa 
da somut bir katkıda bulunmuş olacağız. 
Boruyla su taşıma projesini, ileriki aşama-
larda başka büyük projeler takip edecek. 
Bu cesur projeleri gerçekleştirmek için 
azimle çalışacağız, KKTC’nin gelişip güç-
lenmesi, ekonomik açıdan üstün ve reka-
bet edebilir bir noktaya ulaşması için her 
türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. 

Bu vesileyle şunu da vurgulamak istiyo-
rum: Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bü-
yük patlamanın neden olduğu can ve mal 
kayıpları bizleri de derinden üzmüştür. 
Güney Kıbrıs’ta yaşananlar, Kıbrıs’ta yaşa-
yan iki halkın mutlaka dostluk ve kardeş-
lik ilişkileri içinde olmaları gerektiğini ve 
hemen yanı başlarındaki Türkiye’nin de 
bu güzel adaya ve sakinlerine her zaman 
destek olması gerektiğini bir kez daha or-
taya koymuştur. KKTC, Kıbrıs Rum tarafı-
na bugün için ihtiyaç duyulan başlıca şey 
olan elektriğin en azından bir bölümünü 
sağlayarak dostluk elini uzatmış oldu. Bu 
yardımlaşmanın her zaman ve karşılıklı 
olarak devam etmesi zaruridir. Türkiye 
olarak biz de, adaya her türlü lojistik 
desteği vererek; su, gerekirse elektrik 
sağlayarak destek olmaya hazırız. Yeter ki 
adada huzur olsun, güvenlik olsun, karşı-
lıklı haklara saygı olsun. 

Şunu içtenlikle söylüyorum: Türkiye 
olarak Ada’daki barış ve istikrar orta-
mının tesisi için samimiyetle çalışıyor; 
1950’lerden beri Kıbrıs’taki iki toplumun 
yan yana, barış ve huzur içinde yaşaması 
için çaba sarfediyoruz. Bu konuya sadece 
Kıbrıs perspektifinden değil, çok daha 
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geniş bir vizyondan bakıyoruz. Şunu özel-
likle belirtmek istiyorum: Kıbrıs’ta çözüm 
hedefine ulaşılması, sadece Kıbrıs’taki 
tarafların menfaatine olmayacak, bütün 
bir Doğu Akdeniz’in kaderini olumlu ma-
nada yeniden şekillendirecek, yeni pers-
pektifler, yeni ufuklar açılmasını sağlaya-
caktır. Bütün bunların yanında, elbette, 
uluslararası barışa da çok önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, Türkiye geçmişte müzakereleri 
tıkamakla, ayak diretmekle, çözümsüzlük 
siyaseti izlemekle itham ediliyordu. Biz 
Kıbrıs’ta bir yaklaşım değişikliği yaptık. 
Bugün muhataplarımız bize Kıbrıs konu-
sunu açmıyor, biz onlara Kıbrıs konusunu 
açıyoruz. Kıbrıs bağlamında sıkıştırılan 
değil, sıkıştıran ve hak arayan taraf ha-
line geldik. Daima bir adım önde olma 
politikasını izledik. Ada’da çözümden 
kaçan tarafın kim olduğunu herkesin göz-
leri önüne serdik. Bugün, Türk tarafının, 
Ada’da adil ve kalıcı bir kapsamlı çözüme 
ulaşılabilmesi yolunda üzerine düşeni en 
iyi şekilde yerine getirdiğini, çözümden 
yana kararlı tutumunu sürdürdüğünü he-
pimiz biliyoruz. 7 Temmuz’da Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nin Cumhurbaş-
kanı Sayın Eroğlu ve Rum lider Hristofyas 
ile Cenevre’de yaptığı üçlü görüşmede 
de, zorlukla da olsa, Türk tarafının yapıcı 
açılımları sayesinde belli bir yol haritası 
ortaya çıkarılabildi. 

Kapsamlı müzakere süreci açısından artık 
nihai aşamaya girmiş bulunuyoruz. Lider-

ler Ekim ayında BM Genel Sekreteri’yle 
New York’ta dördüncü üçlü görüşmele-
rini yapacaklar. Bu görüşmeye kadarki 
birkaç aylık dönem kritik önem taşıyor. 
Türkiye ile KKTC arasında sürece ilişkin 
tam bir görüş birliğinin mevcut olduğunu 
memnuniyetle ifade edebilirim. Hükü-
metimiz, şimdiye kadar olduğu gibi Cum-
hurbaşkanı Sayın Eroğlu’nun liderliğinde 
Kıbrıs Türk tarafının dinamik ve yapıcı 
çabalarına içten destek vermeye devam 
edecektir. Biz en başından itibaren Kıbrıs 
meselesinin ancak karşılıklı mutabakata 
dayalı bir çözüm ile halledilebileceğini 
söylüyoruz. Gerekli siyasi iradenin sürat-
le ortaya konulması halinde, iki kesimli, 
iki toplumlu ve siyasi eşitlik temelinde 
iki kurucu devlete dayalı bir federasyon 
çerçevesindeki çözüm hedefine kısa za-
manda ulaşılması zor değildir. 

Hep söylediğim gibi, Türkiye olarak diğer 
garantör ülke Yunanistan’la da işbirliğine 
her zaman hazırız. Şimdi Kıbrıs konu-
sunda 50 yıl önce olduğu gibi el ele verip 
büyük bir hamle yapma zamanıdır. Ancak 
Kıbrıs Rum tarafının da barış yönünde 
adım atma cesaretini sergilemesi lazım. 
Son olarak, bu zorlu süreçte gelinen kritik 
aşamada, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin 
yanında olmaya ve her türlü desteği sağ-
lamaya, her zaman ve her manada yanla-
rında olmaya devam edeceğimizi bir kez 
daha teyit ediyorum.
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Aziz vatandaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Birkaç aylık bir aranın 
ardından yeniden sizlerle birlikte olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

12 Haziran’da gerçekleşen genel seçimle 
birlikte sizler, Türkiye’nin önümüzdeki 
dört yıllık süreçte izleyeceği rotayı, istika-
meti de belirlemiş oldunuz. Vatandaşları-
mızın yüzde 87 gibi çok büyük bir kısmı 
sandık başına giderek oylarını kullandılar 
ve demokratik katılımın en güzel örneğini 
verdiler, bütün vatandaşlarımıza bura-
dan şükranlarımı sunuyorum. Bir kez 
daha seçimin bütün sonuçlarıyla birlikte 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 12 Haziran seçimleri, 
Türkiye’de demokrasinin olgunlaştığını, 
ileri standartlara ulaştığını, her sorunun 
milletin hakemliğiyle çözüldüğünü net 
şekilde ortaya koymuştur. Vatandaşları-
mızın oylarıyla belirledikleri istikamet, 
Türkiye’nin her alanda yaşadığı büyük 
değişimin devam etmesine yöneliktir. Mil-
letimiz hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, 
sıkıntılarının üstüne cesaretle giden, hu-
zurlu, istikrarlı, güçlü bir Türkiye yönün-

de iradelerini ortaya koymuşlardır. Son 9 
yılda Türkiye’nin her alanda adım adım 
ilerleyerek ulaştığı büyük hedefler mille-
timizce takdir edilmiş, daha ileri hedefler 
için güvenoyu verilmiştir. Milletimizin 
büyük teveccühüne layık olmak için her 
zaman olduğu gibi bundan sonra da bü-
yük bir aşk ve heyecanla ülkemize hizmet 
etmeye devam edeceğimizi ifade etmek 
isterim. Şundan emin olunuz ki, Türkiye 
çıktığı bu medeniyet yolculuğundan asla 
geri dönmeyecek, 2023 hedeflerimize doğ-
ru kararlılıkla yol alacaktır.

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye olarak her alanda başlattığımız 
değişim sürecini yeni dönemde devam 
ettirmek, daha ileri hedeflere ulaşmak için 
mesafe kat etmek durumundayız. Bu doğ-
rultuda en büyük görevimizin bugünün 
ihtiyaçlarına cevap veren, eksikliklerin-
den arındırılmış, demokratik ve özgürlük-
çü yeni bir anayasa hazırlamak olduğuna 
inanıyorum. Bu yönde büyük bir toplumsal 
beklenti olduğunu da memnuniyetle müşa-
hede ediyorum. Milletimizin de bizden bu 
yönde çok büyük beklentileri var. Türkiye, 
demokrasinin askıya alındığı bir dönemin 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Temmuz 2011
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olağanüstü şartlarında hazırlanan bir ana-
yasa ile yoluna devam edemez. Siyasetten 
ekonomiye, adaletten özgürlüklere, sosyal 
devlet anlayışından kültürel açılımlara ka-
dar hemen her alanda büyük bir değişim 
yaşadığımız böyle bir dönemde en büyük 
ihtiyacımız bu değişim ruhunu taşıyan ve 
milletimizin iradesini yansıtan sivil bir ana-
yasa yapılmalıdır. 

12 Haziran’da sandıktan çıkan sonuç, yeni 
anayasanın mümkün olan en geniş katılım-
la hazırlanmasını, tüm toplumsal kesimle-
rin taleplerini yansıtan bir uzlaşma metni 
olması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bunu önemli bir fırsat olarak görüyor ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bu fırsa-
tı ülkemiz ve milletimiz lehine çok değerli 
bir kazanıma dönüştüreceğine inanıyoruz. 
Yeni anayasa hiç şüphe yok ki milletimizin 
değişim iradesi ve demokratik beklenti-
leriyle uyumlu, Türkiye’nin ve dünyanın 
gerçeklerini yansıtan gerçekçi bir anayasa 
olacaktır. Bu anayasa, geçmiş dönemlerin 
demokratik ayıplarından arındırılmış, 
dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil 
kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, 
baskıcı değil özgürleştirici bir anayasa ola-
caktır. Bireyi ve onun haklarını esas alan, 
milli birliğimizi ve ortak değerlerimizi ko-
ruyan, toplumsal çeşitliliği zenginlik kabul 
eden, tek sesliliği değil, çoğulculuğu öne 
çıkaran bir anayasa olacaktır. 

Bu çerçevede siyasetçilerimizden aydın-
larımıza, hukukçularımızdan sosyal bi-
limcilerimize, medyamızdan sivil toplum 
örgütlerimize kadar her insanımız üzerine 
düşen sorumlulukla yeni anayasa hazırlık-

larına katkı sağlamalıdır. Türkiye’nin ge-
leceğe dönük en olmazsa olmaz hedefinin 
ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğünü 
hayata geçirmek demokrasiyi en ileri se-
viyede yaşamak ve yaşatmak olduğunu bu 
yeni anayasasıyla da açıkça göstermelidir. 
İnanıyorum ki bu süreçten en hayırlı so-
nucu alacak, Türkiye’ye yakışan anayasayı 
hayata geçireceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi dünyada yaşanan büyük 
ekonomik krizin etkileri bugün hala 
önemli ölçüde etkisini hissettiriyor. Bizim 
de en etkin şekilde çalışmalarına katkıda 
bulunduğumuz G-20 çerçevesinde alınan 
kararlarla küresel ekonomide belli bir 
toparlanma olduysa da henüz birçok ülke 
için krizin aşıldığını söylemek mümkün 
değildir. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebili-
rim ki Türkiye bu krizi en az hasarla atlat-
mış, krizi geride bırakmış ve artık geleceğe 
odaklanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız 
gerçekçi politikalar, aldığımız etkin tedbir-
lerle ekonomimiz bu badireden yüz akıyla 
çıkmıştır, bu gerçek bugün dünya ekonomi 
çevrelerinde açıkça vurgulanıyor. 2010 
yılında birçok büyük ekonomide adeta 
depremler yaşanırken, ekonomimiz kriz 
nedeniyle oluşan kısa bir durgunluğun 
ardından hızla toparlanmış, milli gelirimiz 
yüzde 8.9 oranında artmıştır. 

Bu dinamik iyileşme sayesinde OECD ül-
keleri içerisinde en yüksek büyüme hızına 
ulaştık ve kişi başına gelirimizi 10 bin 
doların üzerine çıkarttık. TÜİK verilerine 
göre 2011 yılı ilk çeyreğinde ekonomimiz 
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yüzde 11 oranında büyüyerek bir rekora 
imza attı ve ilk çeyrek itibariyle dünyanın 
en hızlı büyüyen ülkesi oldu. 2002 yılında 
Hükümet olarak devraldığımız IMF borcu 
23.5 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün 
bu borcu 4.8 milyar dolara kadar indirmiş 
durumdayız. 27.5 milyar dolar olarak dev-
raldığımız Merkez Bankası rezervleri, bu-
gün altın dâhil 97 milyar dolara yükseldi. 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına kut-
layacağımız 2023 yılına inşallah dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı 
hedefliyoruz. Bütün hazırlığımızı, bütün 
plan programımızı, kısa ve uzun vadeli 
bütün hedeflerimizi buna göre oluşturu-
yoruz. Tek haneli oranlara indirdiğimiz 
enflasyon ve faizi daha da aşağı seviyelere 
çekeceğiz. 2002 yılı sonunda 36 milyar 
dolar olan ihracat hacmi, olumsuz küresel 
ve bölgesel şartlara rağmen görünen o ki 
2011 yılında 132 milyar dolar seviyesini 
yeniden yakalamış olacak. İhracatımızı 
2015 yılında 200 milyar dolara, 2023 
yılında ise 500 milyar dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

Aziz vatandaşlarım…

Ekonomideki büyümenin istihdama daha 
etkin biçimde yansıması için işgücü piya-
sasında gerekli reformları yapmaya devam 
ediyoruz. İstihdamda sağlanan artış bakı-
mından küresel krizden en çabuk çıkan 
ülkelerden biri Türkiye’dir. 2008 yılında 
başlayan küresel ekonomik kriz, gelişmiş 
ekonomilere sahip pek çok ülkede işsizli-
ği ciddi oranda arttırırken ülkemizde bu 
artış sınırlı seviyede kaldı. Daha 2009 yılı 
bitmeden ekonomideki güçlü büyüme 

dönemi yeniden başladı ve işsizlik yeni-
den düşmeye başladı. 2008 yılında yüzde 
11 olan işsizlik oranı, 2009 yılında krizin 
etkisiyle yüzde 14’e yükseldi ve ardından 
2009 yılının ikinci yarısından itibaren 
yeniden düşme eğilimine girdi. Ve nihayet 
2011 yılı Nisan ayı itibariyle işsizlik bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 
oranında azalarak yeniden kriz öncesinin 
rakamlarına yaklaşmış oldu. 

Buna ilave olarak, işsizlik oranında ar-
tış gözlenen dönemler de dâhil olmak 
üzere kriz boyunca ülkemizde istihdam 
hiçbir zaman azalmadı, bundan sonra da 
istihdam şartların imkân verdiği en üst 
seviyede artmaya devam edecektir. Ha-
zırladığımız aktif işgücü programlarıyla 
2013 yılından itibaren inşallah her yıl 
400 bin işsizi bu programdan yararlandı-
ra-cağız. Uzmanlaşmış meslek edindirme 
merkezlerimiz-le işsizlerimize beceri ka-
zandırmak, her yıl 200 bin, 5 yıl içinde 
toplam 1 milyon işsizimizi meslek sahibi 
yapmak amacındayız. İşsizliği kalıcı bir şe-
kilde çözmeyi amaçlayan “Ulusal İstihdam 
Stratejisi’ni kararlılıkla uygulayacağız. Sa-
nayide orta ve yüksek teknoloji sektörlerin 
katma değerini, üretim ve ihracat içindeki 
payını artıracağız. 

Uzun dönemli vizyonumuz orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü olmaktır. 2009 yılında uygulamaya 
başladığımız yeni yatırım teşvik sistemini 
geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. 
Ekonomideki dinamizmin kaynağı olan es-
naf, sanatkâr ve KOBİ’lerimize bugüne ka-
dar olduğu gibi bu yeni dönemde de büyük 
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önem vereceğiz. Hükümetimiz döneminde 
savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler 
kaydettik ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
silah ve teçhizat ihtiyaçlarının yurt içinden 
karşılanma oranını yüzde 50’ye çıkardık. 
Bu sektörümüzde-ki ısrarlı çalışmalarımız 
neticesinde ihracat 1 milyar dolara, ciro 2.3 
milyar dolar seviyesine çıkmış durumdadır. 
İnşallah yürüttüğümüz projelerle 2023’te 
kendi tüfeğini, topunu, tankını, helikopte-
rini, uçağını, insansız hava araçlarını, uydu-
larını tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir 
ülke konumuna gelmiş olacağız.

Sevgili vatandaşlarım…

5.8 milyon insanımızın geçimini sağladığı 
tarım sektöründe meyvelerini yavaş yavaş 
almaya başladığımız büyük bir yapısal 
dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 
tarımsal üretim gelirleri 2002 yılında 24 
milyar dolar seviyesindeyken, 2010 yılında 
bu rakam 62 milyar dolar seviyesine kadar 
yükselmiştir. Aynı dönemde tarım ürün-
leri ihracatımız da 4 milyar dolardan 13 
milyar dolara çıkmıştır. 2023 yılına kadar 
tarımsal milli gelirimizi 150, tarım ürünleri 
ihracatımızı ise 40 milyar dolar seviyesine 
çıkararak tarımsal ekonomik büyüklükte 
dünyada ilk 5’e girmek istiyoruz.

Geleceğimiz açısından çok büyük stratejik 
öneme sahip olan enerji alanında da önemli 
çalışmalarımız, önemli hedeflerimiz var. 
Hükümet olarak ilk günden beri elektrik 
üretim kapasitesinin arttırılmasına ve ener-
ji kaynaklarının çeşitlendirilmesine dönük 
ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bu doğrul-
tuda yaklaşık 31 bin megavat olan elektrik 

kurulu gücünü, 2002 yılından bu yana 
yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 50 bin me-
gavata yükselttik. 2015 yılı sonuna kadar 
kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen 
üretimlerle toplam 5 bin 500 megavatlık 
ilave gücü daha devreye alacağız. Çeşitli ter-
mik kaynaklar ve rüzgâr enerjisi projeleri-
nin hayata geçmesiyle birlikte toplam elekt-
rik kurulu gücümüzü 2015 yılı sonunda 62 
bin megavata çıkarmayı planlıyoruz. 

Biz göreve geldiğimizde sadece 9 ilimiz 
doğalgaz imkânından yararlanıyordu, Hazi-
ran 2011 itibariyle bu sayıyı 70’e çıkardık. 
Önümüzdeki 4 yıllık dönemde yapacağımız 
çalışmalarla ülkemizde doğalgazı olmayan 
il kalmayacak. Ülkemizin kalkınması için 
çok değerli gördüğümüz bir başka alan da 
ulaştırma sektörü. Karayollarında adeta bir 
seferberlik ilan ederek 79 yılda yapılmış 
bölünmüş yolun 2 katından fazlasını biz 
dokuz yıla yakın bu kısa zaman içinde yap-
tık. Bu zaman zarfında oto yollar dâhil 6 bin 
101 kilometre olarak devraldığımız bölün-
müş yol uzunluğuna 13 bin 850 kilometre 
yeni bölünmüş yol ekledik. Şu an itibariyle 
toplam bölünmüş yol uzunluğumuz 20 bin 
kilometreye şu anda ulaşmış durumda, in-
şallah 2015 yılında da 26 bin kilometreye 
ulaşmış olacak. 

Kullananlarınız mutlaka vardır, Ankara-İs-
tanbul hızlı tren hattının Ankara-Eskişehir 
arasını daha önce bildiğiniz gibi hizmete 
açmıştık. Aynı şevk ve heyecanla çalışarak 
önümüzdeki dönemde de Eskişehir-İs-
tanbul arasını ve İstanbul Boğaz demir 
yolu tüp geçişini tamamlayacağız. Yapımı 
tamamlanan Ankara-Konya hattına ilave 
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olarak, Ankara-Sivas hızlı tren hattının 
yapımına da devam ediyoruz. 2015 yılı 
itibariyle hızlı tren ağımızı 3 bin 500 kilo-
metreye ulaştırmak amacındayız. Havayolu 
ulaşımında da büyük bir gelişme içindeyiz. 
Hükümetlerimiz döneminde iç hatlardaki 
yolcu sayısı 6 kat artışla 51 milyona, hava 
yolunu kullanan toplam yolcu sayısı ise 
3 kattan fazla artarak 34 milyon kişiden 
103 milyon kişiye ulaştı. Hedefimizi 2023 
yılında 750 uçaklı dev bir filo ile yılda 350 
milyon yolcu taşımak olarak belirledik. 

Denizcilik sektöründe de geçtiğimiz dö-
nemde birçok projeyi hayata geçirdik ve 
özellikle gemi inşa sanayinde dev bir atılım 
gerçekleştirdik. Verdiğimiz desteklerle ter-
sane sayısı 37’den 70’e çıkarken, gemi inşa 
sanayinde dünya sıralamasında 23.lükten 
6.lığa kadar yükseldik. Aynı gelişme turizm 
alanında da var. 2002 yılında Türkiye’ye ge-
len turist sayısı 13 milyon, turizm gelirleri 
ise 12 milyar dolar seviyesinde iken; 2010 
yılı itibariyle turist sayısı 29 milyon kişiye, 
turizm gelirleri de 21 milyar dolara kadar 
yükseldi. 

Değerli vatandaşlarım…

Eğitim ve sağlık, bizim insan odaklı yöne-
tim anlayışımızın en öncelikli hizmet alan-
ları. Okullarımızda kara tahta dönemine 
de artık son veriyor; çocuklarımıza yine 
ücretsiz olarak bütün ders kitaplarının 
yüklü bulunduğu e-kitaplar dağıtmaya 
hazırlanıyoruz. 2002’de toplam 76 üni-
versitemiz vardı, 89 yeni üniversite daha 
kurarak yükseköğretimi 81 vilayetimizin 
tamamına yaygınlaştırmış olduk. Hükü-

met olarak önümüzdeki dönemde eğitim 
kalitesini daha da arttırmayı, derslik, altya-
pı, donanım ve öğretmen gibi gelişme kay-
dettiğimiz çeşitli alanlarda çıtayı çok daha 
yükseğe koymayı hedefliyoruz. Sağlıkta 
dönüşüm programı çerçevesinde gerçek-
leştirdiğimiz düzenlemelerle vatandaşları-
mız daha kaliteli, daha adil ve daha kolay 
ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek için 
büyük gayret sarfettik. 

Göreve geldikten sonra sağlık çalışanları-
mızın çalışma ve iş yeri güvenli şartlarını 
iyileştirdik, gelirlerini artırdık. İlaçtaki 
KDV oranını düşürdük ve ilaç fiyatlarında 
önemli oranda indirme sağladık. Modern 
sağlık anlayışının temel unsurları arasın-
da yer alan aile hekimliği uygulamasına 
geçtik, hastaneleri tek çatı altında topla-
dık, vatandaşlarımızın sağlık sigortalarıy-
la bütün sağlık kuruluşlarından hizmet 
almasını sağladık. Önümüzdeki dönemde 
ülkemizi sadece kendi halkımız için de-
ğil, bölge ülkeleri için de cazip bir sağlık 
üssü haline getireceğiz. Hizmet kalitesine 
artırmak ve maliyet etkin sağlık hizmeti 
dengesini kurabilmek amacıyla inşasına 
başladığımız şehir hastanelerini ülkenin 
dört bir tarafına yaygınlaştıracağız. 

Aziz vatandaşlarım…

2002 yılından bu yana TOKİ aracılığıyla 
81 il, 800 ilçe ve bin 825 şantiyede tam 490 
bin konut ürettik; yani, 100 bin nüfuslu 
18 adet yeni şehir inşa ettik. Hedefimiz 
2023 yılına kadar TOKİ projeleriyle 500 
bin yeni konut üretmek. KANALİSTAN-
BUL Projesi’yle İstanbul’un batısında Ka-
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radeniz ile Marmara Denizi arasında bir 
kanal inşa edeceğiz. Bu kanalın inşasıyla 
İstanbul Boğazındaki gemi trafiğini ka-
nala kaydıracak, İstanbul’un ve Boğazın 
güvenliğini tesis etmiş olacağız. İstanbul’a 
biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında 
olmak üzere iki yeni şehir inşa edeceğiz. 
İstanbul’a üçüncü bir havaalanı ve üçüncü 
bir köprü kazandıracağız. Körfez geçişi 
projesiyle İzmir Körfezinin iki ucunu 
birbirine bağlayacağız. İzmir-Ankara ve 
İzmir-İstanbul otoyollarıyla Türkiye’nin 
üç büyük ilini birbirine kesintisiz, konfor-
lu, güvenli şekilde bağlıyoruz. İzmir şehir 
merkezini şehir içindeki diğer semtlere 
ve çevre ilçelere inşa edeceğimiz 4 metro 
hattıyla bağlayacağız. 

Diyarbakır’da sur içindeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun şe-
kilde yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır’da 
askeri ve sivil havaalanlarını birbirinden 
ayırıyoruz. Diyarbakır’ı yüksek standartlı 
bir otoyolla hem Habur’a, hem de Şanlı-
urfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Niğde, 
Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve Edirne’ye 
kesintisiz bağlıyoruz. Silvan projesiyle 
2 milyon 450 bin dekar tarım arazisinin 
sulanabilmesini sağlayacağız. Silvan proje-
siyle 318 bin kişiye iş imkânı oluştururken 
ülke ekonomisine de toplamda yılda 837 
milyon lira katkı sağlayacağız. İnşallah 
savunma sanayindeki yeni projelerimizle 
Ankara’yı bu alanda dünyanın en önemli 
merkezlerinden biri haline getiriyoruz. 
Akyurt ilçemize 1 milyon 800 bin metre-
kare alan üzerine kurulu uluslararası stan-
dartlarda bir fuar merkezi inşa ediyoruz. 
Güneykent adını verdiğimiz bir projeyle 

Ankara’ya 500 bin kişilik yeni bir şehir 
kazandıracağız. 

Sadece Ankara, Diyarbakır, İzmir ve İstan-
bul değil 81 vilayetimiz için hazırladığımız 
projeleri yeni Hükümet dönemimizde baş-
ta büyük şehirler olmak üzere başlatacak, 
en kısa zamanda tamamlayacağız. İktida-
rımız döneminde bölgesel kalkınma pro-
jelerimizi çok yönlü ve kararlı şekilde ha-
yata geçirdik. Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi 
gibi bölgesel kalkınma projelerini hızla 
uygulama koyduk. KÖYDES ve BELDES 
programlarıyla köylerimizde ve beldele-
rimizde içme suyu, yol ve benzeri temel 
ihtiyaçların karşılanması için hummalı 
bir çalışma yaptık. KÖYDES programını 
kaynaklarını artırarak kapsamlı bir kırsal 
kalkınma programına dönüştüreceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye olarak daha mutlu ve müreffeh bir 
ülke olma yolunda çok önemli mesafeler 
aldık; bunu iyi değerlendirmek, kazanım-
larımızın ve istikrarımızın değerini iyi 
bilmek zorundayız. Türkiye istikrar ve 
güven zemininde bu seviyelere ulaştı, de-
mokratik reformlarla, kardeşliği daha da 
yücelterek bugünlere geldi. Aynı şekilde 
ilerleyecek, kardeşliğimizi daha da pe-
kiştirerek ülkemizi daha da büyüteceğiz. 
Türkiye kronik sorunlarını aşıyor, ayak 
bağı olan önemli meselelerini geride bıra-
kıyor, büyük hedeflere doğru kararlılıkla 
ilerliyor. Türkiye’nin büyümesini, geliş-
mesini, bölgesinde güçlü bir ülke olmasını 
çekemeyen güçler, bunu engellemek için 



131

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-7

devreye giriyor veya taşeronlarını devreye 
sokuyor. Şunun bilinmesini isterim ki, te-
rör, Türkiye’nin büyümesine, ilerlemesine, 
kalkınmasına, refahına ve en önemlisi de 
kardeşliğine kastetmektedir. 

Hükümet olarak başından itibaren terörle 
daha etkili mücadele yöntemleri geliştirir-
ken, bir yandan da terörü minimize etmek 
için koordineli, güçlü, kararlı ve çok bo-
yutlu bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu 
süreçte güvenlik ve özgürlük dengesinden 
asla taviz vermedik; bu dengeyi hassasiyet-
le muhafaza ediyoruz ve terörle mücadele-
yi bu şekilde sürdürüyoruz. 74 milyon va-
tandaşımızın hak ve hukukunu koruyarak 
büyük bir restorasyon projesini hayata ge-
çiriyor; ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
pekiştirecek adımları tek tek atıyoruz. Te-
rörden medet umanlar, kandan ve kinden 
beslenenler, kardeşliği hedef alanlar hiçbir 
şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. 

Her insanımızın canı bizim için nasıl aziz-
se, her bir insanımızın derdini, sıkıntısını, 
ihtiyacını gidermek de bizim için aynı de-
recede önemli bir görevdir. Başta Silvan’da 
yaşananlar olmak üzere bu elim hadiseleri 
bütün boyutlarıyla inceliyoruz, soruştu-
ruyoruz. Oluşan yeni şartları ilgili bütün 
kurumlarımızla birlikte kapsamlı olarak 
değerlendiriyoruz. Yeni stratejileri, yeni 
yöntemleri hayata geçirerek, terörle mü-
cadeleyi hiçbir zaafa izin vermeden sürdü-
receğiz. Altını çizerek ifade ediyorum; biz, 
geçmişte yapılan hataların tekrarlanması-
na izin vermeyecek, demokrasi, özgürlük, 
güvenlik dengesinden asla ve asla taviz 
vermeyeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 20 Temmuz 
Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri vesi-
lesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
bir ziyarette bulunduk ve bu coşkuya 
ortak olduk. Bu ziyaret sırasında Cumhur-
başkanı Sayın Eroğlu ve Başbakan Sayın 
Küçük olmak üzere KKTC’nin üst düzey 
yetkilileriyle son derece yararlı görüşme-
ler gerçekleştirdik. Türk tarafı olarak önü-
müzdeki kritik dönemde Kıbrıs sorununa 
adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için 
neler yapabileceğimizi de ayrıntılı olarak 
değerlendirdik. KKTC’nin sağlam bir eko-
nomik yapıya kavuşturulması ve müreffeh 
bir geleceğe taşınması adına atılması gere-
ken adımlar konusunda da görüş birliğine 
vardık. Kıbrıs Türk tarafı sürecin başından 
beri çözümden yana olmuş, 7 Temmuz’da 
BM Genel Sekreteri’yle Cenevre’de yapılan 
üçlü görüşmede de bu yöndeki irade ve 
kararlılığını bir kere daha güçlü biçimde 
ifade etmiştir. Ada’da tarafların mutabık 
kaldıkları iki kesimlilik, siyasi eşitlik, eşit 
statüyü haiz iki kurucu devleti içeren yeni 
bir federal ortaklık kurulması için Türk ta-
rafı bugüne kadar samimi bir çaba içinde 
olmuştur. Ancak maalesef karşı taraftan 
bu iyiniyetli ve uzlaşmacı yaklaşımı göre-
medik. 

Biz bugüne kadar KKTC’nin daima ya-
nında olduk, bundan sonra da desteğimiz 
artarak sürecektir. Önümüzdeki dönem-
de KKTC’nin ekonomik kalkınmasını ve 
yapısal gelişimini sağlayacak önemli pro-
jeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu 
projelerle KKTC’nin çehresi değişecektir. 
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Son gelişmeler de göstermiştir ki adada çö-
züm her iki kesimin de, hatta genel olarak 
bölgenin de menfaatine olacaktır. Ancak 
şu kesin olarak bilinmelidir ki Türkiye 
KKTC’nin aleyhine olacak herhangi bir 
girişime izin vermesi, bu konuda ne AB 
ile ne bir başka merci ile pazarlık içinde 
olması da mümkün değildir. Yine birkaç 
gün önce kardeş ülke Azerbaycan’a da bir 
ziyaret gerçekleştirdik ve başta Cumhur-
başkanı Sayın Aliyev olmak üzere Azeri 
dostlarımızla yararlı görüşmelerde bulun-
duk. Başta Karabağ sorunu olmak üzere 
bölge ve dünya gündeminin önemli mese-
leleri hakkında görüş alışverişinde bulun-
duk. Bu çerçevede Azerbaycan ile tarihi 
beraberliğimi-ze ve kardeşlik bağlarımıza 
yakışan bir uyum içinde olduğumuzu bir 
kere daha müşahede ettik.

Sevgili vatandaşlarım…

Geçtiğimiz hafta Trabzon’da Uluslararası 
Dünya Gençlik Olimpiyatları’nın açılı-
şını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik 
Kırk altı ülkeden sporcuların katılımıyla 
gerçekleşen olimpiyatlar için, Trabzon’a 
yaklaşık beş yüz trilyon liralık yatırım 
gerçekleştirdik. Olimpiyat ateşi tarihte 
ilk kez Trabzon’da yakıldı. Trabzon’un ve 
Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmak-
ta olan bu olimpiyatlara ve sporculara bir 
kez daha başarılar diliyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu yeni dönemde Türkiye değişime bü-
tün hızıyla devam edecek, kazanımlarına 
yeni kazanımlar ekleyecektir. Bu prog-

ramda ancak sınırlı bir kısmına değine-
bildiğimiz yepyeni vizyonumuzu ve yeni 
hedeflerimizi inşallah zaman içinde daha 
detaylı biçimde sizlerle paylaşma imkânı 
bulabileceğiz. Sizlerden ricam Türkiye’ye 
olan inancınızı şartlar ne olursa olsun 
muhafaza etmeniz, ülkemizin aydınlık 
geleceği adına duyduğunuz heyecanı asla 
kaybetmemenizdir. Bu vesile ile birkaç 
gün sonra manevi iklimine adım atacağı-
mız mübarek Ramazan ayınızı şimdiden 
tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, âlem-i 
İslam’a ve bütün insanlığa hayırlar, bere-
ketler getirmesini diliyorum. Bu dileklerle 
sözlerime son veriyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.
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Farklı inanç gruplarının değerli temsil-
cileri, değerli misafirler, çok kıymetli 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
samimi duygularımla selamlıyorum. Ül-
kemizdeki cemaat vakıflarının temsilci-
leriyle böyle mübarek bir günde bir iftar 
sofrasını paylaşmaktan büyük bir mutlu-
luk duyuyorum. Farklı inanç gruplarına 
mensup kardeşlerimizin bu müstesna ev 
sahipliğinden dolayı sizlere en kalbi te-

şekkürlerimi sunuyorum. Temsil ettiğiniz 
cemaatlerin bütün mensuplarına da bu-
radan, İstanbul’dan selam ve sevgilerimi 
gönderiyorum. 

İşte, burası İstanbul… Burada yüzyıllar 
boyu ezan, hazan ve çan bir arada var 
olmuştur. Burada camiler, kiliseler, si-
nagoglar yüzyıllarca aynı caddede, aynı 
sokakta yan yana yaşamıştır. Millet olarak, 

Cemaat Vakıfları ile İftar

İstanbul | 28 Ağustos 2011
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ülke olarak bu noktada eşsiz bir tecrübeye 
sahibiz. Bugün bizi diğer ülkelerden farklı 
kılan en önemli özelliğimiz de budur. O 
tarihi kökler üzerinden bugün, burada, 
birlikteyiz. İnşallah daima barış ve huzur 
içinde buradaki gibi bir arada, birlikte 
olacağız. Zira buradaki beraberliğimizin 
sembolik anlamı çok büyük. İftar sofrası 
sadece “birlikte bir yemek” değil, birlikte 
köklü bir hatırayı ve bir manevi iklimi pay-
laşmaktır. 

Öteden beri bu sofrada herkese yer var 
değerli dostlar… Bizimle oturan herkesle 
paylaşacak ekmeğimiz, aşımız, muhabbe-
timiz var…Zira bütün yaratılanları yaratan 
adına sevecek bir gönlümüz var. Bu nok-
tada kişisel tarihimizin şahidi de… Millet 
olarak da şahidimiz İstanbul’dur. Bir arada 
yaşamanın eşsiz bir ilham kaynağıdır İs-
tanbul. İstanbullu yazar Berberyan demiş 
ki: “İstanbul, görmesini bilen göz için, 
orkidelerle güllerin, leylaklarla mimozala-
rın, papatyalarla kır çiçeklerinin ve yabani 
otların bir arada derlendiği, koca bir çiçek 
demetidir…”Öyledir. Bu çiçek demetini in-
şallah soldurmayacağız. 

Bakınız, Yassıada’da merhum Menderes’le 
aynı makûs talihi paylaşan, Yassıada’yı bi-
zim için Yaslı Ada haline getiren ve orada 
hayatını kaybeden değerlerimizden biri 
de milletvekili Doktor ZakarTarver’di. 
ZakarTarver, TBMM kürsüsünde yaptığı 
bir konuşmasında aynen şöyle demişti. 
“Memleketimizde yaşayan gayrimüslim 
azınlık, mukadderatını bu memleketin 
mukadderatına bağlamış, bu memleketin 
iyiliğine candan sevinen ve maazallah fela-

ketine de samimiyetle üzülen insanlardan 
mürekkeptir.”İşte bu hissiyat tarihi kader 
birlikteliğimizin, birbirimize bakışımızın 
özetidir, 

Değerli kardeşlerim…

Ne yazık ki, bu huzur ve kardeşlik ikli-
mini bozmaya çalışan provokasyonlar da 
olmuştur. Hükümet olarak son 9 yılda 
demokratikleşme noktasında attığımız 
kararlı adımlar, hukuk dışı yapılanmalara 
karşı verdiğimiz kararlı mücadele ile bi-
zatihi bu provokasyonları boşa çıkarttık. 
Kimsenin hatasını sahiplenmeyeceğiz ki o 
hataları tekrarlamaya çalışanlar bir daha 
asla huzurumuza kastedecek cüret ve ce-
sareti bulmasınlar. Allah şahidimiz olsun 
ki, hiçbir zaman hiçbir yerde, hiçbir vatan-
daşımızın, hiçbir insanın “ruh tedirginliği” 
içinde yaşamasına gönlümüz, vicdanımız 
asla el vermez. 

Evet, bu memlekette toplumun her kesi-
minden insanların özgürlüklerini yaşaya-
madığı dönemler oldu. Herkes gibi farklı 
inanç gruplarının da “farklılıklarından 
dolayı” maruz kaldıkları haksızlıkları 
biliyoruz. Ama artık geride kaldı…Bizim 
ülkemizde vatandaşımızın inancından, 
etnik kökeninden, giyiminden, farklı hayat 
tarzından dolayı baskı gördüğü dönemler, 
evet, geride kaldı. Bu ülkenin hiçbir vatan-
daşı, Anayasa ve yasalar karşısında diğer 
bir vatandaşa üstün değildir.74 milyon 
vatandaşımızın her biri bu ülkenin asli 
unsurudur, birinci sınıf vatandaşıdır. Bu 
ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan her 
insanımız, bütün farklılıklarıyla bizim 
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nazarımızda birdir, beraberdir. Hiç kim-
senin ötekileştirilmesini kabul etmeyiz, 
edemeyiz. Bu topraklarda yaşayan tek bir 
vatandaşımızın ruhunun incinmesine, 
ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade 
etmeyiz, edemeyiz. Ülkemin bütün insan-
larını seviyor, herkesi aynı samimiyetle 
kucaklıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti Hükümeti olarak son 9 yılda 
gerçekten de bu ülkede yaşayan bütün 
kesimleri aynı derecede kucakladık, tabu-
ları yıkarak tarihi reformlara imza attık. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği standartların-
da bir demokrasiyi yakalayabilmesi için 
kararlı bir duruş sergiledik ve bugün de 
aynı kararlılıkla AB müktesebatına uyum 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 
şu anda Türkiye’ye karşı çifte standarttan 
da öteye AB’nin akıl tutulması yaşadığı bir 
dönemdeyiz. Ekonomik darboğazın bu akıl 
tutulmasını derinleştirmesi gibi bir risk arz 
ettiğini de görüyoruz. Temennimiz zaman 
içinde sağduyunun bağnazlığa galip gelme-
si ve Avrupa Birliği’nin zamanın ruhuna 
uygun şekilde hareket ederek Türkiye’ye 
verdiği sözleri yerine getirmesidir.

Biz kararlıyız…Ülkemizin ileri demokrasi 
standartlarını yakalaması için ne gereki-
yorsa bu adımları dün olduğu gibi bugün 
de atıyoruz, yarın da atmaya devam ede-
ceğiz.9 yıllık faaliyet raporumuz, 9 yıllık 
icraatımız bu noktada bizim alnımızın ak 
olduğunu açıkça gösteriyor. Biz büyük bir 
özgüvenle adımlarımızı atıyoruz. Tarihi 
temeller üzerinden birlikteliğimizi güçlen-

diriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz dönem-
de farklı inanç gruplarımızın sorunlarının 
çözümüne yönelik de tarihi kararlar aldık 
ve bu kararları uygulamaya koyduk.

Bugün buraya da eli boş gelmedim. Yap-
tığımız yasal düzenlemelerden sonra uy-
gulamadaki aksaklıkları da göz önünde 
bulundurarak yeni düzenlemeler yaptık. 
Evet… Dün itibariyle 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu’na eklediğimiz geçici madde ile 
Cemaat Vakıflarının 1936 yılında beyan 
ettikleri bütün taşınmazları artık Vakıfları-
mızın kendi adlarına tescil ediyoruz. Tapu 
kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile 
birlikte 12 ay içinde müracaat edilmesi 
halinde, ilgili tapu sicil müdürlükleri tara-
fından cemaat vakıfları adına tescil edile-
cek. Ben burada detaylara girmeyeceğim. 
Zaten dünkü Resmi Gazete’de de detaylar 
yer alıyor. 

Bildiğiniz gibi Vakıflar Kanunu da 9’uncu 
Uyum Paketi çerçevesinde 27 Şubat 2008 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
bizim dönemimizde yürürlüğe girmiş ve 
tarihi bir eşik aşılmıştı. Bu sayede 14 vakıf 
tarafından, 22 adet taşınmaz edinilmiş, 
okul vasıf lı 11 hayrat taşınmazın gelir 
getirici akara dönüştürülmesine de izin 
verilmişti. İlaveten, 46 vakfın seçim çevre-
sinin genişletilmesi talebi uygun görülmüş, 
150 adet taşınmazın da tapuda isim tashihi 
yapılmak suretiyle mülkiyet sorunu çö-
zümlenmişti. Şimdi daha ileri bir adımla 
yıllardır ülkemizi uluslararası çevrelerde 
zor durumda bırakan bir meseleyi de çö-
züme kavuşturmuş oluyoruz. Şimdiden 
hayırlı olsun.
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Sümela’nın, Akdamar’ın uzun yıllardan 
sonra tekrar canlanmasının anlamını 
kuşkusuz sizler çok iyi biliyorsunuz. 
Akdamar’ın onarımını gerçekleştirme 
iradesini de yine Hükümetimiz göster-
miştir. Çanakkale Gökçeada Aya Nikola 
Kilisesi, Hatay İskenderun Süryani Ka-
tolik Kilisesi, Hatay İskenderun Rum 
Katolik Kilisesi ve Diyarbakır Sur Erme-
ni Protestan Kilisesi’nin onarımı da bu 
dönemde gerçekleşti. Diyarbakır Sur Er-
meni Katolik Kilisesi ve Edirne Merkez 
Havra’nın onarımına da devam ediyoruz.

Bunlarla  birl ikte ,  yı l ların birikmiş 
ve kangren haline gelmiş sorunlarını 
aşmak için de cesur reformlara imza 
attık. Ocak 2003’te kanunlaşan 4’üncü 
Uyum Paketi’ni çıkardık, cemaat va-
kıf larının taşınmaz mal edinmelerini 
kolaylaştırmak amacıyla, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden izin almaları esasını 
getirdik. Temmuz 2003’te kabul edilen 
6’ıncı Uyum Paketi ile cemaat vakıfları-
nın tasarrufu altında bulunduğu belirle-
nen taşınmaz malların vakıf adına tescili 
için yapılacak başvurular bakımından 
öngörülen süreyi uzattık. Ayrıca, Basın 
İlan Kurumumuz bu ay içinde yıllardır 
ülkemizde yayın hayatını zor şartlar 
altında devam ettiren 6 gazeteye mev-
zuat değişikliği yapılıncaya kadar nakdi 
yardım kararı aldı. Mevzuatta, bu gazete-
lerin kamu ilanlarından yararlanabilme-
lerini sağlayacak değişiklik yapılmasına 
yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu 
önemli adımlarla birlikte ülkemizde çok 
farklı bir iklimin yakalandığını inanıyo-
rum ki sizler de takdir ediyorsunuz.

12 Eylül 1980 darbesi sonucunda hazırla-
nan 1982 Anayasasının yerine, Türkiye’nin 
muasır medeniyet yolculuğuna yakışan, 
sivil bir Anayasa hazırlama arzumuz çer-
çevesinde herkesin yapıcı katkılarıyla bu 
sürecin ülkemize yepyeni ufuklar kazan-
dıracağına inanıyoruz. Bize göre temel hak 
ve özgürlükler asla ulufe, bağış, lütuf gibi 
görülemez, gösterilemez. Ülkemizde yaşa-
yan her bir vatandaşımızın sorunu bizim 
sorunumuzdur ve o sorunu çözmek bizim 
boynumuzun borcudur.

Öte yandan, evrensel değerlere bağlı-
lık ancak evrensel ölçekte düşünmekle 
mümkün olur. Türkiye’nin son 9 yılda 
gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün 
yeryüzü çapında yankı bulması, ülkemi-
zin bölgesinde örnek alınan bir konuma 
yükselmesi gurur vericidir. Ümit ederiz ki 
ülkemizin bu cesur ve kararlı yürüyüşü, 
demokrasiyle beraber ekonomideki büyük 
başarıları bölgemizi, komşularımızı da bu 
istikamete teşvik eder, cesaretlendirir. Ben 
bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha bu anlamlı iftar sofrasını, bu 
kardeşlik sofrasını sizlerle paylaşmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyo-
rum. Bu davetinizden dolayı bir kez daha 
sizlere teşekkür ediyorum. Biz birlikte 
Türkiye’yiz, hep birlikte Türkiye’yiz…
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Aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Artık son günle-
rini idrak etmekte olduğumuz mübarek 
Ramazan ayınızı tebrik ediyor, önümüzde-
ki bayramın ülkemize, milletimize, İslam 
alemine ve bütün insanlığa hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum.

İnsanlarımızın manevi duygularının zi-
yadeleştiği, sabrımızın metanetimizin 
arttığı, gönüllerimizin iyiliklere ve güzel-
liklere yöneldiği bu mübarek günler bizi 
birbirimize bağlayan bağları kopmaz hale 
getiriyor, sağlamlaştırıyor. Böyle günlerde 
birimizin derdi hepimizin derdi oluyor, bi-
rimizin mutluluğu hepimizi mutlu ediyor. 
Nerede bir ihtiyaç varsa insanlarımız oraya 
koşuyor, nerede bir yara kanıyorsa bütün 
imkanlar o yaraya merhem olmak üzere 
seferber ediliyor. Sevgi ve merhamet ayı 
Ramazan’ın kalpleri saran manevi iklimi, 
mahzun gönüllere şifa oluyor, yoksul ve 
yoksun kalmışlara deva oluyor. 

Bu sabır eğitiminden hepimiz insanlık 
şuurunu güçlendirmiş, vicdani dersler çı-
karmış olarak çıkıyoruz. Herkese açık iftar 

sofralarında sadece bir tas çorbayı değil; 
bizi dost ve kardeş kılan, aynı yolda yoldaş 
kılan o insanlık şuurunu da paylaşıyoruz. 
O şuur ki, bizi binlerce kilometre uzağımız-
daki bir coğrafyanın acılarından haberdar 
kılıyor. O şuur ki, orada çekilen sıkıntı-
lardan, yaşanan kayıplardan, açlıktan ve 
susuzluktan bizim gönüllerimize de birer 
yangın düşürüyor.

Değerli vatandaşlarım…

Geçen sene kardeş Pakistan’daki felaketle 
bu insanlık imtihanından geçtik. Bu sene 
Somali imtihanıyla karşı karşıyayız. Bizler 
komşusu açken gözüne uyku girmeyen bir 
ecdadın torunlarıyız. Öyle bir medeniyetin 
mirasçısıyız ki, en temel değerlerimizden 
biri merhamettir, ihtiyaç sahibinin yardı-
mına koşmaktır. İnsanlığın hududu, coğ-
rafyası olmadığını en iyi bilen, her şartta 
bunun gereğini yerine getirmiş bir milletiz. 
Elbette her iki çocuktan birinin ölüm teh-
likesiyle karşı karşıya kaldığı Somali’deki 
insanlık dramına da seyirci kalanlardan 
olamazdık, bu bize yakışmazdı. 

Ulusa Sesleniş

İstanbul | 28 Ağustos 2011
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Şükürler olsun ki milletimiz bu insanlık 
şuurunu en canlı haliyle yaşatıyor, Somali 
imtihanında da bunu en müşahhas şekil-
de gördük, yaşadık. 74 milyon insanımız 
Somali’deki kardeşlerimizin imdadına 
yetişmek için adeta seferber oldu. Buradan 
hayırsever milletimize, gönüllü kuruluş-
larımıza, bu yardım faaliyetleri için geceli 
gündüzlü çalışan her insanımıza şükranla-
rımı sunuyorum. Her insanımızın da en az 
benim kadar ortaya çıkan bu güzel tablo-
dan onur ve mutluluk duyduğuna inanıyo-
rum. Bu merhamet tablosu bütün dünyaya 
örnek olacak bir tablodur ve inanıyorum ki 
bu hassasiyet dünya milletlerine de dalga 
dalga yayılacaktır.

Sevgili vatandaşlarım…

Hükümet olarak, Somali’de şartların kö-
tüleşeceği anlaşıldığı andan itibaren ha-
rekete geçtik ve ilk olarak bir Başbakanlık 
genelgesiyle yardım seferberliği başlattık. 
Birçok kamu ve gönüllü sivil toplum ku-
ruluşumuz yardım kampanyalarıyla bu 
seferberliğe en etkin biçimde katıldılar. 
Hayırsever insanlarımız bu kampanyalara 
sahip çıktılar, adeta sofralarını Somalili 
kardeşlerimizle bölüştüler. Ortaya çıkan 
ciddi meblağlardaki yardımlar hemen böl-
geye aktarıldı, aktarılıyor. 

Bildiğiniz gibi bakan arkadaşlarımız, iş 
adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, 
sanatçılarımız ve medya mensuplarımızla 
birlikte kalabalık bir heyet olarak biz de 
Somali’ye gittik. Oradaki insanlara moral 
vermeye, acılarını paylaşmaya, ihtiyaçları-
nı imkanlar nispetinde gidermeye çalıştık. 

TİKA’nın, Sağlık Bakanlığı’nın, Kızılay’ın 
bölgeye yardım malzemeleri sevkiyatı 
yoğun olarak sürüyor. Kızılay orada çadır 
kentler kuruyor, inşallah bu çadır kentlerin 
kapasitesi yakın zaman içinde 2 bin çadıra 
kadar çıkacak. Sağlık Bakanlığımız ilk aşa-
mada tam teşekküllü bir sahra hastanesi 
kurarak hizmete başladı, önümüzdeki gün-
lerde beş hastane daha süratle kurulacak. 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve pek çok 
sivil yardım kuruluşumuz da kampanya-
lardan elde ettikleri kaynakları bölgeye 
ulaştırmak için adeta arı gibi çalışıyorlar.

Meseleyi uluslararası toplumun günde-
mine taşımak için de elimizden gelen bü-
tün gayreti göstermeye devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz hafta İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyeleri bizim çağrımız üzerine İstanbul’da 
bir araya geldiler. Zirveye katılan ülkeler, 
Somali’nin acil ihtiyaçları için 350 milyon 
dolar tutarında nakdi ve ayni yardım yap-
mayı taahhüt ettiler. Tabii bugüne kadar 
meseleye yeterli ilgiyi göstermeyen eko-
nomik güce sahip bütün ülkeleri de biz bu 
seferberliğin içinde görmek istiyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Orada yaşananlar inanın en katı kalplerin 
bile taşımakta zorlanacağı acılar… Her iki 
çocuktan birinin açlıktan, susuzluktan, 
ilaçsızlıktan hayata veda ettiği bir ülkeden 
söz ediyoruz. Artık gerçeği görmek ve söy-
lemek gerekiyor; Somali’deki bu acı tablo 
sadece bu yıl ortaya çıkmış bir kuraklığın 
sonucu değildir. Bu dramatik tablo, yaşa-
dığımız yüzyıl boyunca ellerindeki gücü 
insanlığın lehine kullanamayan egemen 
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devletlerin hata ve günahlarının eseri ola-
rak ortaya çıkmıştır. Kara kıta yüzyıllardır 
yıllardır talan ediliyor, bütün tabii kaynak-
ları gelişmiş ülkelerce sömürülüyor. Bu 
devranın sürüp gitmesi adına bu ülkeler 
baskıcı yönetimlerin, dikta rejimlerinin 
elinde rehin bırakılıyor. Bugün Somali 
açsa, susuzsa, çocuklarını hastalıklardan, 
yetersiz beslenmeden kurtaramıyorsa, 
bunun sebebi bu ülkenin kaynaklarının 
gelişmiş ülkeler tarafından sonuna kadar 
tüketilmiş olmasıdır. 

Bu maalesef  sadece Somali’nin değil, 
Afrika’nın ve daha nice başka coğrafyala-
rın özellikle son yüzyıldaki ortak hikayesi 
olmuştur. Somali’ye bu ağır faturayı çıka-
ranların bugün kenara çekilip olan biteni 
seyretmek gibi bir lüksü olamaz. Bu güna-
hın bedelini ödemek, onlarca yıl kendi top-
lumlarının sınırsız refahı adına Somali’yi 
ve Afrika’yı yokluğun ve çaresizliğin kuca-
ğına itenlerin boynuna borçtur. Türkiye bu 
gerçeği her zeminde dillendirmeye devam 
edecek. Her uluslararası meselede barış-
tan, dayanışmadan, uzlaşmadan, toplum-
lar arası yakınlaşmadan yana olacağız. Bu 
yolda inisiyatif kullanmaktan da asla geri 
durmayacağız. Menfaatleri öyle gerektir-
diği için bölgesel çatışmaları körükleyen, 
dünya kaynaklarını sömüren, insan hayatı-
nı hiçe sayan bütün küresel stratejilerin de 
kararlılıkla karşısında duracağız. 

Somali’de yaşananlar bugünün dünyasına 
şekil verenlerin geçmişte yanlış hesaplar 
içinde olduğunu açıkça gösteriyor. Bütün 
insanlığın bu gidişat üzerinde düşünmesi, 
dünyanın geleceği açısından bu konuyu 

çok iyi değerlendirmesi lazım… Çünkü 
küresel barışın tesisi ve insanlığın esenlik 
içinde yaşaması dünya üzerindeki adalet-
sizliklerin, haksızlıkların, zulüm ve sömü-
rünün ortadan kalkmasına bağlı… Bütün 
insanlık bu şuura ulaştığında çözülmez 
denen sorunların da kısa zamanda çözül-
mesi mümkün hale gelecek. Biz ülkemiz ve 
milletimiz adına dünyanın neresinde bir 
yangın varsa gücümüz takatimiz oranında 
o yangını söndürmek, oradaki acıyı dindir-
mek için gayret sarf etmeye devam edece-
ğiz. Bugün biz Somali’ye merhamet elimizi 
uzatırken, oraya yardım ederken inanıyo-
ruz ki esasen Somali’deki kardeşlerimiz de 
bize yardım etmiş oluyorlar. 

Aziz vatandaşlarım…

Maalesef bu yıl aldığımız yürek yakan ha-
berlerle Ramazan neşemiz yerini hüzünle-
re bıraktı. Terör odakları bir kere gencecik 
evlatlarını merhametsizce şehit ederek 
ocaklarımıza ateş düşürdü. Buradan, bir 
kez daha şehit kardeşlerime Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve 
metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun. Gencecik evlatlarımızın canlarına 
kasteden bu cinayet odağı hak ettiği karşı-
lığı muhakkak alacaktır. Bu ülkede bütün 
acılara son verecek şekilde terörü tedavül 
dışı bırakacağız. Başta hükümetimiz olmak 
üzere, güvenlik güçlerimiz ve ilgili bütün 
kurumlarımızla beraber tedbirlerimizi alı-
yoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. 

Bu mücadelede yeni bir dönem yaşıyoruz. 
Şu anda hava harekatı azami dikkatle sür-
dürülüyor, sonuçlarını da milletimizle pay-
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laşıyoruz. Özel eğitimli emniyet güçlerimiz 
de Ordularımızla koordineli olarak terörle 
mücadelede yerlerini alacaklar. Askerimi-
ze, polisimize kurşun sıkan, devriyeleri-
mize pusu kuran, karakollarımızı basan, 
vatandaşlarımızın huzuruna kasteden bu 
cinayet odağına geçit vermeyeceğiz. Her 
vatandaşım emin olsun ki, bu mücadeleyi 
bu topraklarda asırlardır hükmünü sürdü-
ren kardeşlik hukukumuzdan, adaletten 
ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan 
geri adım atmadan yapacağız. Demokrasi-
den, hukuktan geri adım atmak bir yana, 
demokrasi ve hukukun çıtasını yükselterek 
milletimizle beraber huzur iklimine kavu-
şacağız. Her vicdan sahibi vatandaşımızın 
bu konuda bizimle aynı hassasiyete sahip 
olduğunu iyi biliyor, milletimize sonuna 
kadar güveniyoruz. 

Şu gerçeği özellikle ifade ediyorum. Tek 
bir masum insanımızı bile feda etmeden 
bu mücadeleyi sürdürme kararlılığımız 
değişmeyecektir. Bu dikkatin geçmiş bazı 
dönemlerde korunmadığını, suçlu olan ile 
masum olanı ayırmak noktasında gerekli 
özenin tam olarak gösterilemediğini de 
biliyoruz. Biz, meseleye hiçbir zaman top-
tancı nazarlarla, geçmişten devralınmış 
önyargılarla bakmadık, bakmayacağız. 74 
milyon vatandaşımızın, 81 vilayetimizin 
hukukunu kendi hukukumuz bileceğiz. 
Ülkemizin doğu ve güneydoğusunun 
Türkiye’nin gelişiminden yeterince pay 
alamadığının farkındayız. Bunun için bü-
tün gücümüzle Türkiye’nin her bölgesi, her 
şehri, her insanı için adalet temelinde bir 
kalkınma mücadelesi veriyoruz. 

 Bugün, geçmişin hatalarından dersler 
çıkaran, gücünü toplayan, demokrasiyle 
büyüyen, ileri demokrasi hedeflerine kilit-
lenen bir Türkiye var. Sıkıntıları gidermek, 
gelir adaletini bir an önce tesis etmek, 
şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farkla-
rını dengelemek için samimiyetle çalışıp 
didiniyoruz. Son 9 yılda hükümetimiz özel-
likle geri kalan şehirlerimizin sıkıntılarını 
gidermek için neler yapmış, herkes elini 
vicdanına koyup bir baksın. O bölgelere, o 
şehirlere hangi yatırımlar yapılmış herkes 
bir incelesin. Şartlar ne olursa olsun elimiz-
deki imkanların azamisini seferber ederek 
nerede ne ihtiyaç varsa gidermeye bundan 
sonra da devam edeceğiz. Biz bu sözü ta 
başta milletimize verdik, 74 milyon vatan-
daşımıza hiçbir ayrım gözetmeden hizmete 
devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Demokrasiyi yaygınlaştırmak ve özgür-
lükleri geliştirmek için samimi, büyük 
adımlar attık. Bunlar TBMM çatısı altında 
oluyor, inşallah daha fazlası da olacak. Bu 
dönemde bütün partilerin katıldığı ortak 
bir zeminde çok daha özgürlükçü bir ana-
yasa hazırlama azmindeyiz. Meşruiyet 
zemininde kalmak şartıyla Türkiye’nin ko-
nuşulmayacak ve çözülemeyecek bir mese-
lesi yoktur. Bize göre, söyleyecek sözü olan, 
siyasetinde samimi olan, her hakkaniyet 
ve vicdan sahibi insan gelir milletin Mec-
lis’inde yerini alır. O Meclis çatısı altında 
bulunan herkes, sadece kendisine oy veren-
lerin değil, 74 milyon insanımızın, bütün 
vatandaşlarımızın vekili olmanın şuuruyla 
hareket etmelidir. İşi olmayan gençlerimiz, 
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yolu olmayan köylerimiz, hayalleri kırılmış 
olan insanlarımızın dertlerini gidermek ilk 
gün de bizim asli meselemizdi, bugün de 
öyledir. 

Bunu haritaya bakarak değil, her insanı-
mızı, her bölgemizi, her şehrimizi kucakla-
mış olarak söylüyoruz. Hangi insanımızın 
gönlü kırıksa onun acısı bizim de içimizi 
acıtır. Bu insanımızın Kürt olması, Laz 
olması, Çerkez olması neyi değiştirir? Biz 
asırlardır yolu bir, derdi bir, sevdası bir, 
hayali bir olan, birbirinde erimiş, birbirine 
bağlı büyük bir milletiz. Nice badireleri bir-
likte atlattık, yedi düvele karşı bu vatanın 
istiklali için omuz omuza aynı cephelerde 
savaştık. Aynı hilal uğruna şehit düşenleri-
miz bu topraklarda koyun koyuna yatıyor. 
Cumhuriyeti beraber kurduk, demokrasiyi 
beraber geliştirdik, büyük zorluklar için-
de bugünlere beraberce getirdik. Asırlar 
öncesinden bugüne kadar gür bir ırmak 
olarak beraberce aktık, hep bir olduk, be-
raber olduk. Aynı türküyü söyledik, aynı 
ağıtı yaktık, aynı çorbayı kaşıkladık. Bu ül-
kenin milli takımı gol attığında beraberce 
ayağa fırladık, değerlerimize bir laf eden 
çıktığında hepimiz birlikte karşısına çıktık. 
Kırıldıysak bile birbirimize, sevdiğimizden 
kırıldık. 

Evet, zaman içinde bu kardeşlik hukukunu 
zedeleyenler olmuş olabilir, yüreklerde 
sızlayan yaralar olabilir. Kimse hafızalar 
silinsin, acılar unutulsun, hukuksuzlukla-
rın üstüne sünger çekilsin demiyor. Bütün 
bunlar konuşulsun, adalet yerini bulsun, 
haksızlıklar giderilsin, suçlular cezasını 
çeksin, ama bütün bunlar meşru bir zemin-

de olsun diyoruz. Demokrasi içinde, hukuk 
çerçevesinde ve mutlaka barış temelinde 
olsun diyoruz. Türkiye bütün meselelerini 
konuşacak özgüvene de, bu meseleleri çö-
zecek dirayete de sahiptir bugün…

Aziz vatandaşlarım… 

Çok açık ve net söylüyorum; 74 milyon 
insanımızın bir tekinin bile baskı altında 
yaşamasına, haksızlığa uğramasına ve kim-
liğini oluşturan değerlerden mahrum edil-
mesine bizim gönlümüz razı değildir. An-
cak şunu da herkes anlamalı ki, Türkiye’de 
yıllardır bütün bunların konuşulmasının 
önündeki en büyük engel terör belasıdır. 
Açılım süreçlerinin tamamı, bundan rahat-
sızlığı fazlasıyla belli olan terör odakları 
tarafından sekteye uğratılmıştır. Bugün de 
olan budur. Camilerden şehit cenazelerinin 
kalktığı, anaların, çocukların gözyaşı dök-
tüğü bir ortamda aklıselimi hangi kelime-
lerle tesis edeceğiz? 

İşte teröre meyledenlerin, terörü kendine 
yol olarak seçenlerin hedefi de tam ola-
rak budur. Aklıselimin ortadan kalkması, 
kardeşin kardeşe düşman olması, bu sevgi 
coğrafyasının nefrete, öfkeye, şiddete ye-
nik düşmesidir. Buna izin veremeyiz. Bu 
ülkenin bütünlüğünü korumak, vatandaş-
larımızın güvenliğini sağlamak ve insan-
larımız arasındaki kardeşlik hukukunu 
daim kılmak bizim görevimiz… Yolunu te-
rör olarak seçmişlerle mücadelede en ufak 
bir gevşeklik içinde olmayacağız. Ama bu 
ülkenin doğusunu ve güneydoğusunu, 
diğer bölgeleriyle gönül rahatlığı içinde 
kıyas edebileceğimiz günlere kadar da o 
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bölgelerimize hizmeti ve yatırımı aralıksız 
sürdüreceğiz Mağdur ve gönlü kırık tek 
bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar gö-
nüller yapmaya da devam edeceğiz. Terö-
rün bu bölgelerimize ekonomik ve sosyal 
maliyeti çok büyüktür. Kürt vatandaşları-
mız de zaten terörün açtığı tahribatla ne 
kadar mağdur olduklarını ve ne maliyet 
ödediğimizi iyi biliyorlar. 

Değerli vatandaşlarım…

Her insanımızın bugün sahip olduğumuz 
huzur ve istikrar ortamının değerini bil-
mesi lazım… Bulunduğumuz coğrafyada 
belki de tek huzurlu ülke bizim ülkemiz. 
Batı komşularımız ekonomik anlamda zor-
lu bir dönemden geçiyorlar, bunun sosyal 
çalkantılarıyla uğraşıyorlar. Doğumuzda 
ve güneyimizde ise savaş, acı ve gözyaşı 
bitmek bilmiyor. Suriye’de yaşananları 
insan vicdanının alması mümkün değildir. 
Zorla, zorbalıkla, sokakları dolduran silah-
sız insanları ağır silahlarla vurup öldüre-
rek bir rejim ayakta kalamaz. Silahları bir 
an evvel susturmak ve halkın taleplerine 
kulak vermek yegane çıkar yoldur. 

Bu yolu seçmeyenlerin akıbetini şu son 
birkaç ay içinde Tunus’ta, Mısır’da gördük, 
şu anda da Libya’da yaşananları ibretle, 
hüzünle müşahede ediyoruz. Demokrasi 
ve özgürlük talepleri halkın meşru taleple-
ridir. Bugünün dünyasında artık tek adam 
yönetimlerine, dikta rejimlerine, kapalı 
toplumlara yer kalmamıştır. Bu gerçeği 
daha önce Mısır yönetimine, Libya yöneti-
mine nasıl hatırlattıysak, bugün de Suriye 
yönetimine hatırlatıyoruz. Ders almayı 

bilmek ve taleplerini seslendirmek dışında 
bir muradı olmayan sivillere yönelik bu 
acımasız şiddeti bir an önce durdurmak 
şarttır. Tunus ülkenin istikrarını temin 
noktasında bir mesafe aldı, Mısır da bu 
yolda adım adım ilerliyor. 

Libya’da çatışmanın bir an önce durmasını 
umut ediyoruz. Libyalılar için artık yeni 
bir sayfa açılıyor. Bu çerçevede Dışişleri 
Bakanımız birkaç gün önce Bingazi’ye gi-
derek Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Sayın 
Mustafa Abdülcelil ile bir görüşme yaptı. 
Bu görüşme neticesinde Libya Temas Gru-
bu toplantısının da İstanbul’da yapılması 
kararına varıldı. Bölgede barışın tesisi, 
hepsiyle tarihten gelen derin bağlara sahip 
olduğumuz bütün bu kardeş ülkelerin bir 
an önce huzura kavuşması için elimizden 
gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bundan 
sonra da bölge barışına en aktif biçimde 
katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Sizler de mutlaka takip ediyorsunuz; 
dünyada ekonomik krizin sarsıntıları ağır 
biçimde yaşanmaya devam ediliyor. Buna 
karşılık Türkiye sağlıklı bir zeminde her 
geçen gün büyüyor, kalkınıyor. Şu anda 
OECD ülkeleri arasında ekonomisi en 
hızlı büyüyen ülke Türkiye… En olumsuz 
küresel şartlara rağmen ekonomimiz enf-
lasyondan işsizliğe, ihracattan yatırımlara 
kadar her kalemde pozitif bir performans 
ortaya koyuyor. Bu performans bugün 
bütün dünyanın dilindedir, bulunduğu-
muz her uluslararası ortamda bu gerçek 
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muhataplarımız tarafından mutlaka ifade 
ediliyor. Yurt dışına çıkan vatandaşlarımız 
Türkiye’nin dünyadan nasıl göründüğünü 
zaten biliyor, gözlüyorlar. Krizin getirdiği 
ağır faturalarla uğraşan pek çok ülke için 
Türkiye ekonomik gidişatıyla göz alıcı bir 
örnek haline gelmiştir. 

Sadece krizle başarıyla mücadele etmiyor, 
bu ülkenin geleceğini inşa etmek adına 
yatırımlarımıza da son sürat devam edi-
yoruz. Dev projelerle, sadece bugünün 
ihtiyaçlarına değil yarının ihtiyaçlarına 
da çare olacak adımlar atıyoruz. Daha bir-
kaç gün önce bizim için çok önemli olan 
Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı’nı törenle 
hizmete açtık. Bu hattın yapımı 4.5 yıl gibi 
kısa bir sürede, test sürüşleri de 8 ayda 
tamamlandı. Bu türden bir hattın yapımı 
dünyada 5 ila 13 yıl arasında değişiyor, 
biz en alt sınırın da altındaki bir zamanda 
hattı hizmete hazır hale getirdik. Bu hatla 
birlikte Ankara-Konya arası mesafe sadece 
1.5 saate inmiş bulunuyor, kısa bir zaman-
da inşallah bu süre 1 saat 15 dakikaya 
inecek. 

Burada bizi sevindiren bir başka nokta da, 
proje dizayn ve tüm yapım işlerinin kendi 
müteahhitlerimiz ve mühendislerimiz 
tarafından yapılmış olması. 100 bin kilo-
metrenin üzerindeki deneme sürüşleri de 
yine ülkemizde ilk defa oluşturulan Piri 
Reis Ölçüm ve Test Treni ile gerçekleşti-
rildi. Hızlı Tren Hattı’nın sadece Ankara 
ve Konya şehirlerimize değil, ülke ekono-
misine de çok büyük katkıları olacaktır. 
Hem insanlarımız vakitten kazanacaklar, 
rahat ve konforlu bir şekilde yolculukları-

nı yapacaklar, hem ülkemiz bundan büyük 
kazançlar elde edecek. İşte Türkiye’yi daha 
güzel yarınlara taşıyacak olan adımlar 
bu adımlardır, bizim asıl odaklanmamız 
gereken de geleceğimizi aydınlatacak bu 
büyük projelerdir.

Değerli vatandaşlarım…

Geçtiğimiz hafta bu doğrultuda bir önemli 
adım daha atarak İstanbul’un 2020 Olim-
piyat Oyunları’na aday olduğunu dünyaya 
ilan ettik. Spor tabiatı gereği barışı, dost-
luğu, kardeşliği temsil eden bir faaliyet ve 
bu bütünlük içinde olimpiyatların özel bir 
önemi var. Asırlar boyunca farklı kültür 
ve inançtan insanların bir arada huzur ve 
mutluluk içinde yaşadığı İstanbul’u, olim-
piyatların barışçı misyonuyla bir arada 
düşünmek fikri bize heyecan veriyor. Bu 
heyecanla bir kere daha yola çıktık. Bu defa 
maketlerle, taslaklarla değil, dünya stan-
dardında ve bunun da üstünde mükemmel 
tesislerle, çok iyi hazırlanmış bir altyapı 
ve planlamayla iddiamızı ortaya koyuyo-
ruz. İnşallah bu defa amacımıza ulaşacak, 
bu güzel hayali gerçeğe dönüştüreceğiz. 
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönü-
münün hemen öncesine rastlayan bu tarih, 
inanıyorum ki olimpiyatlar tarihinde de 
çok değerli izler bırakacaktır. 

Bu umut ve heyecanla sözlerime son veri-
yor, arifesinde olduğumuz Ramazan Bay-
ramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramın ül-
kemize, milletimize, İslam alemine ve tüm 
insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini 
temenni ediyorum. Sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Az 
sonra, Mısır, Tunus ve Libya’dan oluşan 
Ortadoğu ziyaretlerimizi gerçekleştirmek 
üzere hareket ediyoruz. Başbakan Yar-
dımcımız Sayın Bekir Bozdağ, Dışişleri 
Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Eko-
nomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Sayın Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Ba-
kanımız Sayın Ertuğrul Günay ile birlikte 
Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet 
Yılmaz bu ziyaretlerde bana eşlik edecek-
ler. Aynı zamanda, üst düzey bürokrat ve 
işadamlarından oluşan geniş bir heyet de 
bu ziyaretlerde bizimle birlikte olacak.

Programımızın çerçevesi hakkında kısa 
bir bilgilendirmede bulunmakta yarar 
görüyorum. Ziyaretimizin ilk durağı Mı-
sır olacak. Malumunuz, Mısır, tarihi bir 
siyasi değişim ve dönüşüm sürecinden ge-
çiyor. Dost ve kardeş Mısır, coğrafi konu-

mu, tarihsel birikimi, Arap dünyasındaki 
yeri ve nüfus büyüklüğüyle bölgemizdeki 
stratejik dengeler bakımından Doğu 
Akdeniz’de kritik önem taşıyan bir ülke... 
Mısır’la müşterek bir tarihi geçmişimiz 
var. Çok güçlü, ortak kültürel bağlara 
sahibiz…Dolayısıyla, Mısır’ın şu an için-
den geçmekte olduğu bu kritik, bu zorlu 
süreçte, Türkiye olarak her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu göstermemiz 
gerekiyor.

Yapacağımız temaslarda, Türkiye’nin 
dostluk ve kardeşliğini güçlü bir şekilde 
vurgulama imkanı bulacağız. Mısır’da çe-
şitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbir-
liği imkanlarını da bu vesileyle ele almayı 
öngörüyoruz. Amacımız kardeş Mısır hal-
kının mevcut sorunlarını elbirliği içeri-
sinde çözmesini sağlamak ve bu süreçten 
eskiye oranla daha müreffeh, daha güçlü 
bir şekilde çıkmasına yardımcı olmaktır. 
Ziyaretim çerçevesinde, son dönemde 
komşularımızla hayata geçirdiğimiz Yük-

Mısır, Tunus ve Libya Ziyaretleri 
Öncesi Havaalanında Yapılan 

Basın Açıklaması

İstanbul | 12 Eylül 2011
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sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
(YDSK) mekanizmasını bölgemizde en 
çok önem verdiğimiz ülkelerden biri olan 
Mısır’la da tesis edeceğiz. Bu bağlamda, 
ikili işbirliğimizi ilerletebileceğimiz çe-
şitli alanlarda bir dizi anlaşmaya imza 
koyacağız. 

Mısır Başbakanı Sayın İsam Şeref ’in da-
vetine icabeten gerçekleştireceğim ziya-
retimde Başbakan Şeref ile Yüksek Askeri 
Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Ma-
reşal Muhammed Hüseyin Tantavi başta 
olmak üzere Mısır’ın önde gelen şahsi-
yetleri ile görüşmeler yapacağım. Tahrir 
devriminde rol alan genç liderler heyetini 
kabul edeceğim. Ayrıca Türk-Mısır İş 
Konseyi Genel Kurul Toplantısına da Mı-
sır Başbakanı ile birlikte iştirak edeceğim. 
Diğer yandan, Arap Ligi Genel Sekreteri 
Sayın Nebil El Arabî’yle de bir araya ge-
lerek bölgemizde yaşanan gelişmeleri ele 
alacağım. Arap Ligi Dışişleri Bakanları 
Konseyi Açılış Oturumunda Sayın Genel 
Sekreter’in davetine icabetle hitapta bu-
lunacağım. Yine, Kahire’deki programım 
çerçevesinde seçkin konukların da yer 
alacağı bir toplantıya iştirak edeceğim.

Mısır ziyaretimin ardından heyetimle 
birlikte 14 Eylül günü Tunus’a geçece-
ğiz. Bildiğiniz gibi, Tunus, Arap Baharı 
bağlamında öncü niteliğe sahip bir ülke... 
Hükümetimiz, “14 Ocak Devrimi”ni ilk 
destekleyen hükümetlerden biri oldu. 
Bu desteğimiz sürüyor. Tunus’a gerçek-
leştireceğimiz bu ziyaret, Tunus’un de-
mokratik değişim ve dönüşüm sürecine, 
ekonomik kalkınmasına yardım sağlama 

amacını taşıyor. Tunus’u ziyaretim sıra-
sında Cumhurbaşkanı Vekili Fuad Me-
bazaa, Başbakan El Baci Ka’id Es Sebsi 
ve önde gelen siyasi parti liderleri ile gö-
rüşeceğim. Bu görüşmelerde Tunus’taki 
gelişmelerin yanı sıra istikrar ve huzurun 
tesisi için atılabilecek adımları değerlen-
direceğiz.

Tunus’u ziyaretimin ardından Ortadoğu 
turumun son ayağı olan Libya’ya geçe-
ceğim. Libya’ya, Libyalı kardeşlerimizin 
haklı ve meşru taleplerinin gerçekleştiril-
mesi bakımından tarihi bir dönüm nokta-
sına geldikleri bir aşamada gitmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Libya’da, 
Libya Devleti’nin ve halkının tek temsil-
cisi olarak tanıdığımız Libya Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin Başkanı Mustafa Abdulcelil 
başta olmak üzere, Geçiş Konseyi yetkili-
leri ile görüşeceğim. Görüşmelerimizde, 
Libya’daki mevcut durumun yanı sıra, 
Libya’daki siyasi dönüşüm, kurumsal ye-
niden yapılanma ve ekonomik kalkınma 
sürecine özellikle Türkiye’nin sağlayabile-
ceği katkıları ele alacağız. Türkiye olarak, 
bugüne kadar Geçiş Konseyi’ne siyasi ve 
mali destek sağladık. Bu ziyaret vesile-
siyle Geçiş Konseyi’ne olan siyasi ve mali 
desteği artırarak sürdüreceğimiz mesajı-
nı vereceğim. Teşekkür ederim.
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Değerli davetliler, saygıdeğer misafirler, he-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 19. Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne ev sahipli-
ği yapıyor olmaktan, sizleri İstanbul’da, bu 
güzel ve tarihi şehrimizde ağırlamaktan bü-
yük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul’un 
kongre turizminde dünyanın en önemli 

merkezlerinden biri haline gelmesinden, 
İstanbul’da her yıl çok daha fazla ve nite-
likli organizasyonunu gerçekleşmesinden 
dolayı gururluyuz. 

Türkiye geliştikçe ve dünyadaki itibarını 
artırdıkça, çok daha fazla sayıda organi-
zasyona ev sahipliği yapacaktır. Bugüne 

19. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi

İstanbul | 11 Eylül 2011
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kadar üstlendiğimiz her organizasyondan 
alnımızın akıyla çıkmayı başardık, bütün 
misafirlerimizin ülkemizden memnun ay-
rılmalarını sağladık. Şimdi ülke olarak, son 
yıllarda kazandığımız tecrübeyle birlikte, 
2020 yılında yapılacak yaz olimpiyatlarına 
aday olduğumuzu da hatırlatmak istiyo-
rum. 

Değerli dostlarım…

Son yıllarda, dünya ekonomisinin üzerin-
de kara bulutların dolaştığı bir dönemden 
geçiyoruz.2008 yılının sonlarında ortaya 
çıkan küresel finans krizinin etkileri hala 
belli ölçüde devam ediyor. Bu krizin arka 
planını incelediğimizde, krizin ekonomik 
nedenleri kadar, siyasi ve ahlaki boyutunu 
da nazarı dikkate almamız gerektiğini dü-
şünüyorum. Krizin altyapısında sonu gel-
meyen bir tüketim ve kazanma hırsı, israf 
kültürü, devletlerin halklarından bilgi sak-
laması gibi gayri ahlaki tutum ve davranış-
ların olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

Ben dünya ekonomisinde yaşanan bu olum-
suz gelişmelerin, kapitalizmin geçmişini 
sorgulamak açısından da önemli bir fırsat 
oluşturduğuna inanıyorum. Bizim kültü-
rümüzde insan çok değerlidir, kutsal bir 
varlıktır; ancak bu kutsallık, hiçbir ayrım 
yapmaksızın tüm insanlara şamildir. Bütün 
insanlar eşittir, ancak bazıları daha eşittir 
gibi bir yaklaşımın bizim lügatimizde hiç-
bir yeri yoktur. Bugün insanlığın, insanı 
insanın kurdu olarak gören yaklaşımdan 
sıyrılması, insanı insanın dostu ve imkanı 
olarak gören bir zihniyete kavuşması gerek-
mektedir. İnsanın önemsenmediği, yaşa-

mın ve sağlığın ihmal edildiği, temel hak ve 
hürriyetlerin kolayca yedeğe alındığı bir or-
tamda, huzurdan da refahtan da bahsedile-
mez. Dünya ülkeleri olarak, insana kıymet 
veren, insanı temel alan, insanlar arasında 
ayrım yapmayan, adaletten asla taviz ver-
meyen bir ekonomik sistem inşa etmeliyiz. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların 
gelişimini de böyle bir çerçeveden değer-
lendirmemiz mümkündür. Batı tarihinde 
köleliliğin kaldırıldığı doğrudur; ancak 
emek üzerindeki sömürüye hala tam olarak 
son verildiğini söylemek mümkün değildir. 
Dünya genelinde, çalışma sürelerinden 
emek ücretlerine, iş güvenliğinden sosyal 
güvenlik uygulamalarına kadar birçok 
alanda ciddi sorunlar olduğu bir gerçektir. 
Bu sorunların çözümü, insanlık olarak 
üzerimizden bir borcu düşüreceği gibi, ülke 
ekonomilerine de olumlu şekilde yansıya-
caktır.

Bugünün dünyasında tüketicilerin çevre 
ve iş güvenliği gibi konulara büyük bir has-
sasiyet göstermeye başladıklarını hatırla-
mamız gerekiyor. Geçmişte çevre dostu bir 
üretim sistemi kurmak veya iş güvenliğini 
sağlamak için yaptığı yatırımı gereksiz bir 
maliyet olarak algılayabilen firmaların, bu-
gün bu adımları rekabet gücünün en önem-
li unsurlarından biri olarak telakki etmesi 
icap ediyor. Bu nedenle, ekonomi yönetim-
lerinin de en önemli görevlerinin başında 
işverenlerle işçilerin çıkarları arasında bir 
uyum sağlamak geliyor. Ülke ekonomilerin-
de bir yandan istihdam artırıcı politikalar 
üretirken diğer yandan istihdam şartlarını 
iyileştirmek gerekiyor.
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Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde 
masaya yatıracağımız konuların, payla-
şacağımız bilgilerin ve kuracağımız yeni 
işbirliği alanlarının bu açıdan çok önemli 
olduğunu ifade etmek isterim. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün tahminlerine göre, 
dünyada 1.2 milyarı kadın olmak üzere 3 
milyar civarında bir iş gücü bulunuyor. Sa-
dece bu rakam dahi, çalışma hayatında ya-
pılacak her iyileştirmenin dünya üzerinde-
ki herkesi yakından ilgilendirdiğini ortaya 
koyuyor.Çalışma hayatı, istihdam, çalışma 
şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş 
sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bile-
şenden oluşuyor.

Bu bileşenler içinde, iş sağlığı ve güvenli-
ğinin ayrı bir öneme sahip olduğu izahtan 
varestedir. Dünyada her gün yaklaşık 1 
milyon iş kazasının yaşanması, dünya eko-
nomisine, toplam gayri safi hasılanın yüzde 
4’ü kadar bir maliyet oluşturuyor. Bunun 
da ötesinde, iş kazası ve meslek hastalıkları 
sonucu her yıl 2.3 milyon insan, maalesef 
hayatını kaybediyor, çok daha fazla insan 
ise sakat kalıyor. Ülke olarak, sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir işgücü arzı oluşturmak, 
çalışanlarımızın yaşam kalitelerini yükselt-
mek, işletmelerimizde verimliliği artırmak 
ve üretim kalitemizi geliştirmek için, iş 
güvenliğini artıracak adımlar atmaya karar-
lılıkla devam edeceğiz. 

Türkiye, son 9 yılda güven ve istikrar or-
tamını oluşturdu, makroekonomik gücü-
nü çok yüksek bir seviyeye taşıdı. Bugün 
dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere 
rağmen, Türkiye yatırımcıların en çok gü-
ven duyduğu ekonomilerin başında geliyor. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Tür-
kiye, 2003-2010 yılları arasında yaşanan 
küresel krize rağmen yıllık ortalama yüzde 
4.9 oranında bir büyüme kaydetmiştir. 
Türkiye ekonomisi, küresel krizden sonra-
sı dönemde, dünyada en hızlı toparlanan 
ekonomilerden birisidir.2010 yılında yüzde 
8.9 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan 
ülkemiz, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 
oranında büyümüş ve dünyada en hızlı 
büyüyen ekonomi olmuştur. Bu dönemde, 
kriz sürecinde dünya genelinde yükselen 
işsizlik rakamlarını en hızlı toparlayan 
ülkelerden de biriyiz. Geçen yılın Mayıs dö-
nemine göre, bu yılın aynı döneminde 1.4 
milyon vatandaşımıza istihdam sağlama-
mız, ne kadar dinamik bir ekonomiye sahip 
olduğumuzun bir başka göstergesidir.

Bu tür hızlı büyüme dönemleri, ülkelerin iş 
güvenliği gibi bazı kritik hususları gözden 
kaçırmalarına veya bilinçli bir şekilde erte-
lemelerine neden olabilir. Ancak Türkiye, 
bir yandan istihdamı artırırken, istihdam 
şartlarını iyileştirme konusundan da hiçbir 
taviz vermemektedir. Zira zamanında çö-
zülmeyen sorunların birike birike nasıl bü-
yük sorunlar haline dönüştüğünü, sorunlar 
büyümeden çözüm üretmemiz gerektiğini 
çok iyi biliyoruz. İnsanın ekonomik geliş-
menin hem kaynağı hem de hedefi olduğu-
na inanıyoruz.

Hükümet olarak, iş sağlığı ve güvenliği 
bilincini artırmak ve çalışma hayatında 
güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak ama-
cıyla birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 
Öncelikle Hükümet Programımızda işin 
değil insanın korunmasına ve bu alanda 
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yapılacak çalışmalara özel atıflar yaptık. 
Mesela mevzuata uyan, iş sağlığı ve güven-
liği için gerekli tedbirleri alan, kayıt dışı 
işçi çalıştırmayan işverenleri ödüllendiren 
düzenlemeler yapacağız. Her yıl 4-11 Mayıs 
tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası’nı, 2001 yılından bu yana da her 2 
yılda bir Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölgesel Konferansı’nı düzenliyoruz. Mev-
zuat çalışmalarında, kuralcı yaklaşımdan 
ziyade önleyici, koruyucu ve iyileştirici bir 
anlayışla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla 
hazırladığımız müstakil İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasa Tasarısı’nı da önümüzdeki dö-
nemde yasalaştırmayı ve çalışma hayatımı-
za kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kanun, 
memur ve işçi ayrımı olmaksızın bütün 
çalışanları, kamu-özel ayrımı olmaksızın 
bütün işverenleri ve işçi sayısını dikkate 
almaksızın bütün işyerlerini kapsayan bir 
nitelik taşımaktadır.

Türkiye’de sanayi yatırımlarının, küçük 
atölyelerin ve orta ölçekli fabrikaların, 
küçük sanayi sitelerine ve organize sanayi 
bölgelerine yoğunlaşması için adımlar 
atıyoruz. Üretim faaliyetlerinin planlı böl-
gelere kaymasını, çevre sorunlarının mi-
nimize edilmesi, iş güvenliğinin ve üretim 
kalitemizin artması için çok önemsiyoruz. 
Bu nedenle, son 9 yılda ülkemizde küçük 
sanayi sitelerinin ve organize sanayi bölge-
lerinin sayısında önemli artışlar sağladık, 
bu bölgelerin doluluk oranını da önemli 
ölçüde artırdık. Bu konuda yeni bir adım 
daha attık, organize sanayi bölgelerinde-
ki atıl parsellerin, girişimcilere indirimli 
veya bedelsiz olarak tahsis edilmesinin 
önünü açtık.

Her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güven-
liği konusunda da uluslararası işbirliğini 
geliştirmeye de büyük önem veriyoruz. 
Mesela İslam İşbirliği Teşkilatımızla iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda önemli ve 
verimli çalışmalar yürütüyoruz.Çalışma 
hayatında standartları yükseltmek için, işçi 
sendikalarımızla ve işveren derneklerimiz-
le ortak hareket etmeye devam edeceğiz. 
Her alanda olduğu gibi, çalışma hayatının 
şartlarını da insana yakışan en üst seviyeye 
taşıyacağız.2002’de dünyanın 26’ncı eko-
nomisi iken, 2010 yılında dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olduk. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) tahminlerine göre, bu yılın so-
nunda Hollanda’yı geride bırakarak dünya-
nın 16. büyük ekonomisi olacağız.

2023 yılında, yıllık 500 milyar dolar ih-
racat yapmayı ve dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. 
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmak, sadece üretimle, yatırımla, fabrikay-
la, ihracatla olacak bir iş değildir. Bu hedefe 
ulaşmak için demokrasi standartlarından 
hukuk sistemine, insan haklarından sosyal 
ve kültürel alanlara, teknolojik ilerlemeden 
çalışma hayatına kadar her alanda yakala-
dığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz.

Değerli konuklar…

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde 
kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici ve 
geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi ge-
rektiği açıktır. İş dünyasının da bu konuyu 
uyulması gereken bir zorunluluktan ziya-
de, sağlık ve güvenliği destekleyen, verimi 
ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi 
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gerekir. Ancak böyle bir kültür oluştuğu 
takdirde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak müm-
kün olacaktır. Bu güvenlik kültürünü, diğer 
alanlara ve yediden yetmişe toplumun tüm 
kesimlerine de yaymak gerekmektedir.

Bu yılki kongre parolasında sağlıklı ve 
güvenli bir gelecek için küresel güvenlik 
kültürü oluşturmanın vurgulanması, bu 
açıdan son derece önemlidir. Sağlıklı ve 
güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, 
bu kültürü oluşturmalı ve tüm topluma 
yaygınlaştırmalıyız. Bu konudaki çabaların, 
ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri 
ile desteklenmesi ve iyi uygulamaların 
uluslararası etkinlikler yoluyla paylaşılma-
sı, bu süreci daha da hızlandıracaktır. 19. 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin 
bu açıdan tüm katılımcılar için olumlu 
sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu 
kongrede ortaya çıkacak olan bilgi ve so-
nuçların, daha iyi ve yaşamaya değer bir 
dünya oluşturmamıza önemli katkılar sağ-
layacağını düşünüyorum. Bu önemli kong-
rede sunacağınız katkılardan dolayı tüm 
katılımcılara ve kongrenin düzenlenmesin-
de emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür 
ediyorum. Sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
duyduğumuz memnuniyeti bir kere daha 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Az 
sonra, Mısır, Tunus ve Libya’dan oluşan 
Ortadoğu ziyaretlerimizi gerçekleştirmek 
üzere hareket ediyoruz. Başbakan Yar-
dımcımız Sayın Bekir Bozdağ, Dışişleri 
Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Eko-
nomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Sayın Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Ba-
kanımız Sayın Ertuğrul Günay ile birlikte 
Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet 
Yılmaz bu ziyaretlerde bana eşlik edecek-
ler. Aynı zamanda, üst düzey bürokrat ve 
işadamlarından oluşan geniş bir heyet de 
bu ziyaretlerde bizimle birlikte olacak.

Programımızın çerçevesi hakkında kısa 
bir bilgilendirmede bulunmakta yarar 
görüyorum. Ziyaretimizin ilk durağı Mı-
sır olacak. Malumunuz, Mısır, tarihi bir 
siyasi değişim ve dönüşüm sürecinden ge-
çiyor. Dost ve kardeş Mısır, coğrafi konu-

mu, tarihsel birikimi, Arap dünyasındaki 
yeri ve nüfus büyüklüğüyle bölgemizdeki 
stratejik dengeler bakımından Doğu 
Akdeniz’de kritik önem taşıyan bir ülke... 
Mısır’la müşterek bir tarihi geçmişimiz 
var. Çok güçlü, ortak kültürel bağlara 
sahibiz…Dolayısıyla, Mısır’ın şu an için-
den geçmekte olduğu bu kritik, bu zorlu 
süreçte, Türkiye olarak her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu göstermemiz 
gerekiyor.

Yapacağımız temaslarda, Türkiye’nin 
dostluk ve kardeşliğini güçlü bir şekilde 
vurgulama imkanı bulacağız. Mısır’da çe-
şitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbir-
liği imkanlarını da bu vesileyle ele almayı 
öngörüyoruz. Amacımız kardeş Mısır hal-
kının mevcut sorunlarını elbirliği içeri-
sinde çözmesini sağlamak ve bu süreçten 
eskiye oranla daha müreffeh, daha güçlü 
bir şekilde çıkmasına yardımcı olmaktır. 
Ziyaretim çerçevesinde, son dönemde 
komşularımızla hayata geçirdiğimiz Yük-

Mısır, Tunus ve Libya Ziyaretleri 
Öncesi Havaalanında Yapılan 

Basın Açıklaması
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sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
(YDSK) mekanizmasını bölgemizde en 
çok önem verdiğimiz ülkelerden biri olan 
Mısır’la da tesis edeceğiz. Bu bağlamda, 
ikili işbirliğimizi ilerletebileceğimiz çe-
şitli alanlarda bir dizi anlaşmaya imza 
koyacağız. 

Mısır Başbakanı Sayın İsam Şeref ’in da-
vetine icabeten gerçekleştireceğim ziya-
retimde Başbakan Şeref ile Yüksek Askeri 
Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Ma-
reşal Muhammed Hüseyin Tantavi başta 
olmak üzere Mısır’ın önde gelen şahsi-
yetleri ile görüşmeler yapacağım. Tahrir 
devriminde rol alan genç liderler heyetini 
kabul edeceğim. Ayrıca Türk-Mısır İş 
Konseyi Genel Kurul Toplantısına da Mı-
sır Başbakanı ile birlikte iştirak edeceğim. 
Diğer yandan, Arap Ligi Genel Sekreteri 
Sayın Nebil El Arabî’yle de bir araya ge-
lerek bölgemizde yaşanan gelişmeleri ele 
alacağım. Arap Ligi Dışişleri Bakanları 
Konseyi Açılış Oturumunda Sayın Genel 
Sekreter’in davetine icabetle hitapta bu-
lunacağım. Yine, Kahire’deki programım 
çerçevesinde seçkin konukların da yer 
alacağı bir toplantıya iştirak edeceğim.

Mısır ziyaretimin ardından heyetimle 
birlikte 14 Eylül günü Tunus’a geçece-
ğiz. Bildiğiniz gibi, Tunus, Arap Baharı 
bağlamında öncü niteliğe sahip bir ülke... 
Hükümetimiz, “14 Ocak Devrimi”ni ilk 
destekleyen hükümetlerden biri oldu. 
Bu desteğimiz sürüyor. Tunus’a gerçek-
leştireceğimiz bu ziyaret, Tunus’un de-
mokratik değişim ve dönüşüm sürecine, 
ekonomik kalkınmasına yardım sağlama 

amacını taşıyor. Tunus’u ziyaretim sıra-
sında Cumhurbaşkanı Vekili Fuad Me-
bazaa, Başbakan El Baci Ka’id Es Sebsi 
ve önde gelen siyasi parti liderleri ile gö-
rüşeceğim. Bu görüşmelerde Tunus’taki 
gelişmelerin yanı sıra istikrar ve huzurun 
tesisi için atılabilecek adımları değerlen-
direceğiz.

Tunus’u ziyaretimin ardından Ortadoğu 
turumun son ayağı olan Libya’ya geçe-
ceğim. Libya’ya, Libyalı kardeşlerimizin 
haklı ve meşru taleplerinin gerçekleştiril-
mesi bakımından tarihi bir dönüm nokta-
sına geldikleri bir aşamada gitmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Libya’da, 
Libya Devleti’nin ve halkının tek temsil-
cisi olarak tanıdığımız Libya Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin Başkanı Mustafa Abdulcelil 
başta olmak üzere, Geçiş Konseyi yetkili-
leri ile görüşeceğim. Görüşmelerimizde, 
Libya’daki mevcut durumun yanı sıra, 
Libya’daki siyasi dönüşüm, kurumsal ye-
niden yapılanma ve ekonomik kalkınma 
sürecine özellikle Türkiye’nin sağlayabile-
ceği katkıları ele alacağız. Türkiye olarak, 
bugüne kadar Geçiş Konseyi’ne siyasi ve 
mali destek sağladık. Bu ziyaret vesile-
siyle Geçiş Konseyi’ne olan siyasi ve mali 
desteği artırarak sürdüreceğimiz mesajı-
nı vereceğim. Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları, değerli ar-
kadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Mısır, Tunus ve Libya’yı 
kapsayan ziyaretlerimi tamamlayarak 
yurdumuza dönüş yaptık. Bildiğiniz gibi 
yaptığımız bu ziyaretlerin ilk durağı 
Mısır’dı. Mısır Cumhuriyeti Başbakanı 
Sayın İsam Şeref ’in davetine icabeten 
beraberimde Başbakan Yardımcım, Ba-
kanlarım ve üst düzey bürokratlar ve 
işadamlarından oluşan geniş bir heyetle 
ziyaret gerçekleştirdik.

Bu vesileyle, siyasi değişim ve dönüşüm 
sürecini başarılı bir şekilde sürdüren kar-
deş Mısır halkına desteğimizi bir kez daha 
dile getirme imkanı bulduk. Mısır’da Baş-
bakan İsam Şeref ve Yüksek Askeri Kon-
sey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal 
Muhammed Hüseyin Tantavi’nin yanı 
sıra el-Ezher Büyük Şeyhi Muhammed 
el-Tayyip, Arap Ligi eski Genel Sekreteri 
Amr Musa ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu eski başkanı Dr. Muhammed 
el-Baradey ile görüşmelerde bulundum. 
Arap Ligi Genel Sekreteri değerli karde-

şim, Nebil el-Arabî ile de bir araya gel-
dim. Ayrıca Arap Ligi Dışişleri Bakanları 
Konseyi Açılış oturumuna iştirak ederek 
Konsey’e hitapta bulundum. Kahire Ope-
ra binasındaki konuşmamızda ise Kahire 
halkına seslendim. 

Yaptığımız temaslar vesilesiyle, ikili 
ilişkilerimizi tüm veçheleriyle kapsamlı 
bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Bu 
temaslarımda her zaman olduğu gibi bu 
geçiş döneminde de kardeş Mısır halkının 
yanında olduğumuzu, bu zorlu süreçte 
kendilerine her türlü desteği vermeye 
hazır bulunduğumuzu dile getirdim. Öte 
yandan mevcut Mısır Yönetimi’nin amaç 
ve hedef leri hakkında da bilgi aldık, 
Türkiye’nin bu çerçevede katkı sağla-
yabileceği alanların tespiti için teatide 
bulunduk. Son derece olumlu geçen bu 
ziyaretimizin, ilişkilerimiz açısından yeni 
bir mihenk taşı oluşturmasını diliyorum. 

Buradan ziyaretim sırasında ülkelerimiz 
arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirli-
ği Konseyi tesisine dair Ortak Siyasi Dek-

Mısır, Tunus ve Libya Ziyaretleri 
Dönüşü Basın Açıklaması

Bingazi, Libya | 16 Eylül 2011
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larasyonun imzalanmış olduğunu müjde-
lemek isterim. Bu çerçevede, ikili işbirliği 
alanında bir dizi anlaşma imzaladık. Baş-
bakan Sayın İsam Şeref ’le birlikte katıldı-
ğımız Türk-Mısır İş Konseyi Genel Kurul 
Toplantısı da işadamlarımızın önünde 
yeni ufuklar açılmasına kapı araladı.

Mısır’ın ardından, yaptığımız turun ikinci 
ayağı olan Tunus’a geçtik. Tunus’ta Cum-
hurbaşkanı Vekili Fuad Mebazaa, Başba-
kan el-Baci Ka’id e’s-Sebsi ve önde gelen 
siyasi parti liderleri ile bir araya geldim. 
Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Tu-
nus halkının meşru demokratik talepler 
çerçevesinde başarıyla sonlandırdıkları 
“Yasemin Devrimi”, Arap baharında öncü 
bir rol oynamıştır. Tunus’taki görüşmele-
rimizde Tunuslu kardeşlerimizin içinden 
geçtikleri demokratik dönüşüm sürecine 
yönelik yardımlarımızı ele aldık, muha-
taplarımla tecrübelerimizi paylaştık. 23 
Ekim’de gerçekleşecek Kurucu Meclis se-
çimlerine ilişkin hazırlıklar da görüşme-
lerimizin gündeminde yer aldı. Türkiye 
olarak Tunuslu kardeşlerimize bu alanda 
da maddi, manevi tüm desteği sağlamaya 
kararlı olduğumuzu muhataplarımıza 
aktardım. Tunuslu yetkililer seçimlere 
gözlemci ekibi gönderilmesi konusunda-
ki önerimizi memnuniyetle karşıladılar.

Tunus’taki temaslarımızı tamamladıktan 
sonra son durağımız olan Libya’ya geçtik. 
Ziyaretimi, Libyalı kardeşlerimizin haklı 
ve meşru taleplerinin gerçekleştirilmesi 
bakımından tarihi bir dönüm noktasına 
geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse, 
böyle tarihi bir aşamada Libya’ya ziyaret 

gerçekleştirmekten büyük memnuniyet 
duydum. Bildiğiniz gibi, bu ziyaretimiz, 
Libya’da geçtiğimiz Şubat ayında Kaddafi 
Rejimi karşıtı olayların patlak vermesinin 
ardından ülkemiz tarafından Libya’ya ya-
pılan en üst düzeydeki ziyarettir. Libya’da 
Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mus-
tafa Abdulcelil ve Konsey’in ileri gelen di-
ğer üyeleri ile biraraya geldik; Libya’daki 
mevcut durumu ele aldık. 

Şunu özellikle belirtmek isterim: Türkiye 
olarak Ulusal Geçiş Konseyi’nin Libya 
Devleti ve halkının tek meşru temsilcisi 
olarak görüyoruz ve uluslararası top-
lumun tümü tarafından bunun böyle 
addedilmesine büyük önem atfediyoruz. 
Bu önemi, Libya’daki temaslarımızda da 
özellikle vurguladım. Libya artık yeni bir 
döneme giriyor. Temaslarımda, bu yeni 
dönemde Libya’daki siyasi dönüşüm, ku-
rumsal yeniden yapılanma ve ekonomik 
kalkınma sürecine Türkiye’nin sağlayabi-
leceği katkıları da görüştük. Bu vesileyle, 
THY’nin 13 Eylül günü itibariyle haftada 
dört gün olmak üzere İstanbul-Bingazi 
seferlerini başlattığı müjdesini de mem-
nuniyetle duyurdum.

Ziyaretim sırasında, Trablus’taki Şehitler 
Meydanı’nda Libya halkına seslenme fır-
satı da buldum. Orada yaptığım hitapta, 
aziz milletimizin, her zaman Libyalı kar-
deşlerinin yanında olacağını ifade ettim. 
Netice itibariyle, ziyaretimiz, dost ve 
kardeş Libya halkına verdiğimiz desteği 
sürdürme kararlılığımızın sergilenmesi 
açısından son derece yararlı olmuştur. 
Teşekkür ederim.
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Aziz vatandaşlarım…Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Son derece 
yoğun bir diplomasi trafiği içinde oldu-
ğumuz yeni bir ayın gelişmelerini sizlerle 
paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda-
yım.

Sizler de mutlaka takip ettiniz; Eylül ayı 
içinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı dış seya-
hatle, Türkiye dünya kamuoyunun adeta 
gözünü ayıramadığı bir ülke oldu. Gerek 
Arap Baharı’nın en canlı şekilde yaşandığı 
Mısır, Tunus ve Libya’ya yaptığımız üçlü 
seyahat, gerekse BM Genel Kurulu’na 
katılmak üzere çıktığımız ABD seyahati 
sonuçları itibariyle son derece yararlı 
seyahatler oldu. 12 Eylül’de başlayan dış 
seyahatlerimizin ilk durağı, dost ve kardeş 
ülke Mısır’dı. Mısır Cumhuriyeti Başbaka-
nı Sayın İsam Şeref ’in davetlisi olarak çık-
tığım bu seyahatte, bakan arkadaşlarım, 
bürokratlarımız ve işadamlarımızdan olu-
şan kalabalık bir heyet de bana eşlik etti. 
Mısır’da Sayın Şeref ’in yanı sıra Yüksek 
Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Baka-
nı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi 
ile de görüşme imkanı bulduk. Kendile-
rine, siyasi değişim ve dönüşüm sürecini 
başarılı bir şekilde sürdüren kardeş Mısır 

halkına olan yakın desteğimizi, ülkemiz 
adına bir kere daha ifade ettik. 

Yine bu seyahatimiz sırasında El Ezher Bü-
yük Şeyhi Muhammed Et Tayyip, Arap Ligi 
eski Genel Sekreteri Amr Musa ve Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı 
Dr. Muhammed el-Baradey ile de bir araya 
geldik. Bu görüşmelerde Mısır’da yaşanan 
son gelişmeleri ve Mısır halkının acil ihti-
yaçlarını bütün boyutlarıyla ele aldık. Arap 
Ligi Genel Sekreteri Sayın Nebil El Arabî 
ile yaptığımız ikili görüşmenin ardından 
Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi açılış 
oturumuna iştirak ederek bir konuşma 
yaptım. Ülkelerinin makûs talihini değiş-
tirmek üzere Tahrir Meydanı’nı günler 
boyunca adalet, demokrasi, özgürlük ses-
leriyle inleten genç Mısırlı kardeşlerimle 
de bir araya geldim. Onların gözlerindeki 
aşk ve heyecanı gördüm, Mısır’a, Mısır’ın 
geleceğine, bölgeyi bir uçtan bir uca saran 
bütün bu demokrasi ve özgürlük rüzgar-
larının gücüne daha da fazla inandım. 
Bunun dışında Kahire Opera binasında 
Mısır halkına hitaben yaptığım bir başka 
konuşmayla da, Türkiye’nin dost ve kardeş 
Mısır halkına desteğini bizzat ifade ettim. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 29 Eylül 2011
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Bütün bu temaslarımız sırasında Mısırlı 
kardeşlerimize bu zorlu değişim sürecinde 
kendilerine her türlü yardımı yapmaya 
hazır olduğumuzu defaatle belirttim. İki 
ülke arasındaki ilişkilerin bu minval üzere 
daha da geliştirilmesi noktasında mutabık 
kaldık. Mısır’ın yeni yol haritası çerçeve-
sinde sürece nasıl katkıda bulunabileceği 
noktasında iki ülke heyetleri, çok kapsam-
lı toplantılar yaptılar. İki ülke arasında 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
tesisine dair Ortak Siyasi Deklarasyon da 
yine bu seyahatimiz sırasında imzalandı. 
Başbakan Sayın Şeref ’le birlikte katıldı-
ğımız Türk-Mısır İş Konseyi Genel Kurul 
toplantısı vesilesiyle, Türkiye ile Mısır 
arasındaki işbirliğinin ne kadar zengin bir 
potansiyele sahip olduğunu bir kere daha 
müşahede ettik. Bu ziyaretin ardından bu 
büyük potansiyelin çok yönlü olarak hare-
kete geçeceğine ve iki ülke için çok hayırlı 
yeni bir dönemin başlayacağına bütün 
samimiyetimle inanıyorum.

Aziz vatandaşlarım…

Mısır’ın ardından seyahatimizin ikinci du-
rağı olan Tunus’a geçtik. Tunus halkının 
meşru demokratik taleplerinden doğan 
ve zafere ulaşan “Yasemin Devrimi”, bil-
diğiniz gibi bütün bölgeye yayılarak Arap 
baharı hareketine de öncülük etmişti. 
Tunuslu kardeşlerimiz, gezimiz boyunca 
bizi hiç yalnız bırakmadılar, sevgilerini, 
muhabbetlerini eksik etmediler. Bu, bir 
anlamda Türkiye ile Tunus’un gecikmiş 
kucaklaşmasıydı, inşallah bu defa kopmaz 
bağlarla bu kardeş ülkelere bağlanmış olu-

yoruz. Tunus’ta Cumhurbaşkanı Vekili Fu-
adMebazaa, Başbakan El BaciKa’id Es Seb-
si ve önde gelen siyasi parti liderleriyle bir 
araya geldik. Tunuslu kardeşlerimizin bu 
yeni dönemde ihtiyaç duydukları her türlü 
desteği vermeye hazır olduğumuzu kendi-
lerine bildirdik. 23 Ekim’de gerçekleştiri-
lecek olan Kurucu Meclis seçimlerine iliş-
kin hazırlıkları da Tunuslu yetkililerden 
bizzat dinleme imkanı bulduk. İnşallah 
bu seçimlere Türkiye olarak bir gözlemci 
ekibi göndereceğiz. Türkiye-Tunus ilişki-
lerinde önümüzdeki dönemin daha önce 
hiç olmadığı kadar canlı, verimli, bereketli 
bir dönem olacağını kuvvetle muhtemel 
görüyoruz. 

Tunus’taki temaslarımızın ardından se-
yahatimizin son durağı olarak gittiğimiz 
Libya için de aynı iyimser beklentilerimi 
rahatlıkla sizlerle paylaşabilirim. Bildi-
ğiniz gibi Libya’da direniş hareketi artık 
dönüşü olmayan noktaya gelmiş ve ülkede 
yönetimi devralmış olsa da, bazı bölge-
lerde çatışmalar halen sürüyor. Böyle bir 
dönemde, Libyalı kardeşlerimizin haklı ve 
meşru taleplerinin gerçekleştirilmesine 
destek olmak adına yaptığımız bu ziyaret 
kendiliğinden tarihi bir nitelik kazanmış 
oldu. Bu seyahatte bize ev sahipliği yapan 
Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mus-
tafa Abdulcelil ve diğer Konsey üyeleri 
Türkiye’nin bu sıcak desteğinden duyduk-
ları memnuniyeti ifade ettiler. Türkiye ola-
rak Ulusal Geçiş Konseyi’ni Libya Devleti 
ve halkının tek meşru temsilcisi olarak gö-
rüyoruz, bunu Libya’daki temaslarımızda 
özellikle vurguladık. 



157

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-7

Artık bütün dünya kabul etmeli ki; Libya, 
tıpkı Tunus ve Mısır gibi yeni bir döneme 
giriyor. Bu süreci ağır bir fatura ve acı 
bedeller ödeyerek geçirmek zorunda ka-
lan Libya halkına bütün dünyanın destek 
olması lazım… Ama kendi menfaatleri 
doğrultusunda değil, Libya halkının mut-
luluğu doğrultusunda samimiyetle destek 
olması lazım… Türkiye olarak bu siyasi 
dönüşüm, kurumsal yeniden yapılanma 
ve ekonomik kalkınma sürecinde Libya 
halkının yanında olduğumuzu oradaki 
kardeşlerimize özellikle ifade ettik. Bu 
doğrultuda bir öncü adım olarak, 13 Ey-
lül gününden itibaren haftada dört gün 
olmak üzere THY İstanbul-Bingazi se-
ferlerini başlatmış bulunuyoruz. İki ülke 
arasında tarihteki yakınlığı tesis etmek 
üzere bu adımların devamı da geliyor, 
gelecek. Bu hissiyatımı Trablus’ta Şehit-
ler Meydanı’nda, Tajura’da, Misrata’da ve 
Bingazi’de Libya halkına doğrudan söyle-
me imkanım da oldu. Kendilerine milleti-
mizin bu zorlu yolda dost ve kardeş Libya 
halkının sonuna kadar yanında olacağını 
ifade ettim. Onlar da meydanları coşkuyla 
doldurarak bizi bağırlarına bastılar, sevgi-
lerini, muhabbetlerini en güzel, en samimi 
şekilde gösterdiler. 

Aynı tabloyu Mısır’da da, Tunus’ta da ya-
şadık. Gittiğimiz her yerde Türk bayrakları 
dalgalanıyor, bizim şahsımızda Türkiye’ye 
olan büyük ilgi ve muhabbet en gür şekilde 
dile getiriliyordu. Bütün bu kardeşlerimiz-
le son derece duygusal anlar yaşadık. Tari-
hi bir hasreti, bu kucaklaşmalar sayesinde 
yoğun bir coşkuya dönüştürdük. Türkiye 
tarihten gelen bağlarla bağlı olduğu bu 

coğrafyayla yeniden buluşuyor, yeniden 
kaynaşıyor. Bu buluşmanın, bölge halkları-
nın özgürlük, adalet ve demokrasi taleple-
riyle ülkelerinin geleceğini inşa etmek için 
yola çıktıkları bir dönemeçte gerçekleşmiş 
olması ayrıca manidardır, heyecan verici-
dir. İnşallah her anında kendimizi adeta 
evimizde hissettiğimiz bu kardeş ülkelerle 
birlikte bölgemizin geleceğini de hep bir-
likte inşa edeceğiz. Bu gelecekte barış ola-
cak, dostluk olacak, kardeşlik olacak, buna 
can-ı gönülden inanıyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Bu önemli üçlü seyahatin ardından 
19 Eylül’de bu defa Amerika Birleşik 
Devletleri’ne doğru yola çıktık. Bu seya-
hatimiz boyunca başta Birleşmiş Milletler 
66. Genel Kurulu olmak üzere birçok top-
lantıya katıldık. Başta ABD Başkanı Sayın 
Obama olmak üzere, birçok ülke lideri ile 
ikili görüşmelerde bulunduk. BM Genel 
Kurulu toplantıları bildiğiniz gibi çok ge-
niş katılımlı, üst düzey bir dünya zirvesi 
olma niteliğini taşıyor. Bu yıl da 100’ü aş-
kın ülkenin devlet ve hükümet başkanları 
bu zirvede hazır bulundular. Dünyanın 
gündeminde bulunan bütün önemli konu 
başlıklarını bu toplantı vesilesiyle masaya 
yatırma, bütün boyutlarıyla ele alma imka-
nı bulduk. Ben de orada yaptığım konuş-
mada Türkiye’nin uluslararası meselelerle 
ilgili kanaat ve beklentilerini, dış politi-
kamızın hassasiyet noktalarını hem genel 
kurula, hem de dünya kamuoyuna en açık 
şekliyle ifade ettim. Türkiye’nin küresel 
barışın tesisi ve halkların yakınlaşması 
adına yürüttüğü aktif ve inisiyatif alan dış 
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politika anlayışını, ana hatlarıyla ortaya 
koydum. Sadece Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda değil, katıldığım her etkinlikte 
ve de başta Sayın Obama olmak üzere bir 
araya geldiğim her liderle bu görüşlerimizi 
vurgulamaya gayret ettim. 

Her zaman söyledik, bundan sonra da 
söyleyeceğiz; dünya barışının tesisi ve 
insanlığın esenliği için bütün ülkelerin 
aynı samimiyet ve kararlılık çizgisinde 
buluşarak birlikte hareket etmesi şarttır. 
Dünya gündemindeki zorlu meseleleri her 
ülke kendi menfaatleri çizgisinde ele alır, 
ikircikli tavırlar içine girerse bundan bir 
sonuç alınamaz ve görüldüğü üzere alına-
mıyor da… Uluslararası toplum, maalesef 
hızla birikmekte ve ağırlaşmakta olan dün-
ya meseleleri karşısında sorumluluğunu 
hakkıyla taşıyamıyor ve aciz kalıyor. Başta 
Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün 
uluslararası kurum ve kuruluşların bu ger-
çeği bir an önce idrak etmesi ve en objektif 
haliyle kendi özeleştirisini yapması lazım-
dır. Üzülerek ifade edeyim ki insanlık için 
çözümler üretmek üzere kurulmuş bulu-
nan bütün bu uluslararası kurum ve kuru-
luşlar, birkaç büyük ülkenin kısır menfaat 
hesaplarına teslim edilmiş durumdadır. 

Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu gerçe-
ğin altını özellikle çizdim ve uluslararası 
toplumun bütün kurum ve kuruluşlarıyla 
bir yeniden yapılanma sürecine ihtiyacı ol-
duğunu açıkça beyan ettim. Somali’de her 
gün çocuklar açlıktan ölüyor, uluslararası 
toplum olan biteni seyrediyor. Daha önce 
Srebrenica’da genç yaşlı ayırt edilmeden 
tarihin en acımasız toplu katliamların-

dan biri yapılırken de Birleşmiş Milletler 
oradaydı. Ne var ki, orada olan bitenlere, 
neredeyse sadece seyirci kalındı… Ancak 
bir coğrafyada eğer petrol rezervleri varsa 
ve herhangi bir nedenle Batılı ülkelerin o 
rezervlerdeki menfaatleri tehlikeye giri-
yorsa, o zaman yine başta BM olmak üzere 
bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar 
adeta seferber ediliyor. Artık bu ikiyüzlü 
zihniyetlerden dünyanın kurtulması la-
zım… Somali’yi yıllar yılı sömüren, doğal 
kaynaklarını talan edenler, bugün aç, su-
suz, hasta ve yoksul Somali halkının imda-
dına kulak tıkıyor. Kaynakların adaletsizce 
paylaşıldığı, adaletin tesis edilemediği ve 
insanlığın geleceğinin birkaç ülkenin güç 
hesaplarına kurban edildiği bir dünyada 
barışa ve huzura asla ulaşılamaz. Bu dün-
yada beraberce yaşadığımızı, hepimizin 
aynı gemide olduğumuzu artık anlamamız 
gerekiyor.

Aziz vatandaşlarım…

İsrail’in yıllardan beri sürdürdüğü hukuk-
suz ve başına buyruk politikaların temelin-
de de yine özellikle Batı dünyasından al-
dığı sınırsız desteğin büyük payı var. Bazı 
ülkeler yaptığında suç teşkil eden eylem 
ve girişimler, İsrail yaptığında nedense 
görmezden gelindi, geliniyor. Bazı ülkeler 
kimyasal ya da nükleer silah üretme girişi-
minde bulunduğunda uluslarasın kurum 
ve kuruluşlar hemen harekete geçiyor, 
hatta o ülkelere hava ve kara operasyonları 
bile düzenlenebiliyor. Ama yıllar yılı bu 
silahları üretip elinde bulundurduğu hal-
de İsrail’e ses çıkmıyor. İsrail uluslararası 
sularda sivillerle dolu bir yardım gemisine 
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ağır silahlarla saldırıyor, 9 insanımızı şehit 
ediyor, sonra da hukuka hesap vermekten 
kaçabileceğini zannediyor. Neye güveni-
yor? Bugüne kadar yaptığı yanlışları gör-
mezden gelen Batılı ülkelere güveniyor. 
Ama artık deniz bitmiştir; dünya eski dün-
ya değil, bunu herkesin görmesi lazım… 
Hukuksuzlukların, zorbalıkların, güç sim-
sarlıklarının, sömürü ve talanların devri 
sona ermiştir. Düne kadar diktatörlüklerle, 
otokritik rejimlerle yönetilen coğrafyalar 
ardı ardına isyan ederek büyük değişimler 
başlatıyor; demokrasi, hukuk ve özgürlük 
temelinde yeni bir sayfa açıyorlar. 

Bütün bu hareketler dünya tarihinde yeni 
bir dönemin başladığına işarettir. Artık 
gücü elinde bulunduranlar adaleti gö-
zetmek zorunda kalacaklar. Sömürerek, 
sindirerek, talan ederek güç biriktirenler, 
bu yenidünyada artık bu kirli hesaplarla 
bir yere varamayacaklarını anlayacaklar. 
Hukukun herkese eşit mesafede durduğu, 
adaletin gölgelenmediği, acı ve gözyaşına 
bulanan eski dünyaya hiç benzemeyen 
yepyeni bir dünya kuruluyor. Bugün bu 
gerçeklerle yüzleşmeyenler, bu muhase-
beyi bugün yapmayanlar, yarın çok geç 
kalmış olabilirler. Türkiye’nin her ulusla-
rarası zeminde gün şekilde seslendirdiği 
bu gerçekleri, 66. BM Genel Kurulu’nda 
bir kere daha ifade etmemizin sebebi de 
bu… Uluslararası toplumun acilen bu ger-
çekleri görmesi, insanlığın meselelerine 
artık daha fazla gecikmeden gerçekçi ve 
adil çözümler üretmeye başlaması gere-
kiyor. Küresel ekonomik kriz bir ihtardır, 
sebepsizce kitleleri katletmeye yönelmiş 
terör olayları, Somali’deki acı insanlık 

manzaraları ve büyük doğal felaketlere yol 
açan iklim değişiklikleri de birer ihtardır. 
Belli toplulukları, belli halkları, belli coğ-
rafyaları değil, bütün insanlığı tehdit eden 
küresel bir kırılma süreci yaşıyoruz. Çare 
bellidir; bütün insanlık iyilikte, adalette, 
barışta birleşecek ve el ele vererek sorun-
larımızı çözeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Bu vesileyle yine bu çerçevede gördüğü-
müz bir meseleye de buradan açıklık getir-
me ihtiyacı hissediyorum. Bildiğiniz üzere 
şu günlerde Kıbrıs meselesiyle ilgili bazı sı-
cak gelişmeler yaşanıyor. Rum tarafı 2003 
yılından bu yana Ada’daki tek yönetimmiş 
gibi hareket ederek, Ada’nın tümü adına 
Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları sınır-
landırma anlaşmaları yapıyor. Bununla da 
yetinmeyerek Ada’nın güneyinde petrol/
doğalgaz ruhsat sahaları belirliyor, bura-
lara uluslararası petrol firmalarını davet 
ederek, onlara araştırmalar yaptırıyorlar. 
Bu sorumsuzca tutumun son örneği olarak 
Rum Yönetimi geçmişte ara verdiği petrol/
doğal gaz arama çalışmalarını geçtiğimiz 
günlerde yeniden başlatmıştır. Türkiye 
garantör ülke sıfatıyla bu girişimlerin ada-
daki Türklerin eşit hak ve çıkarlarını ihlal 
ettiğini, BM kapsamlı çözüm görüşmeleri-
nin ruhuna ve lafzına aykırı olduğunu her 
uluslararası zeminde ifade ediyor, etmeye 
de devam edecek. Ada’daki iki tarafın da 
Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından eşit temel-
de ve birlikte faydalanması gereğinden 
hareketle, bu konuların Kıbrıs meselesine 
bulunacak kapsamlı bir çözümün son-
rasına bırakılmasını şart görüyoruz. Bu 
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çerçevede ilgili ülkelerden ve uluslararası 
toplumdan beklentimiz, Rumları bu mace-
racı tutumlarından vazgeçirmeleridir. 

Bu beklentimizi, BM Genel Kurulu da 
dahil olmak üzere ABD seyahatimizin her 
aşamasında ilgili her muhatabımıza da 
kararlılıkla ilettik. Rumların bu sorum-
suzca girişimi BM müzakerelerinde kritik 
ve belirleyici bir aşamaya geldiği bir dö-
nemde atılmış olup, Rum tarafının aslında 
çözümden yana olmadığını bir kere daha 
gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklerinin 
hak ve çıkarlarının açıkça ihlal edilmesi 
anlamına gelen bu duruma kesinlikle ka-
yıtsız kalmayacağımızı buradan bir kere 
daha ifade ediyorum. Nitekim Kıbrıs Türk-
lerinin hak ve hukukunu korumak için, 
KKTC ile birlikte hemen harekete geçtik. 
ABD seyahatimizin bitmesini beklemeden 
New York’ta Türkiye ile KKTC arasında 
bir kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması 
imzaladık. Biz gerginlik istemiyoruz, so-
run istemiyoruz, adada bir an önce adil bir 
çözüme ulaşılsın istiyoruz. 

Bu doğrultuda son olarak KKTC Cumhur-
başkanı Sayın Derviş Eroğlu BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-mun’a 4 maddelik yeni 
bir teklif vererek Türk tarafının konuya ne 
kadar yapıcı biçimde yaklaştığını bir kere 
daha ortaya koymuştur. Bu teklifle Sayın 
Eroğlu Rumların petrol ve doğal gaz arama 
çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, 
iki tarafın temsilcilerinin yer aldığı özel 
amaçlı bir komisyon kurulmasını öneri-
yor. Bu doğrultuda hem anlaşmalar hem 
de arama ruhsatları konusunda iki tarafın 
da yazılı onayının alınması ve bulunacak 

zenginliğin paylaşım oranlarını müzakere 
ile belirlenmesi teklif ediliyor. Ancak bu-
rada önemli bir ayrıntı var; bu aramalar 
sonucunda elde edilecek gelirler silah 
alımlarına harcanmayacak. Son derece 
yapıcı ve adil bir öneri, krizin aşılması için 
de iyi bir fırsat… Eğer bu iyiniyetli çaba 
da karşılıksız bırakılırsa, o takdirde ne 
Türkiye’nin, ne KKTC’nin böyle oldubitti-
lerle hak kaybına uğratılmasına asla izin 
vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi ge-
rekiyor. Krizden medet umanlar, gerginlik 
politikalarından menfaat bekleyenler bu 
yanlış hesaptan bir an önce dönmelidirler.

Aziz Vatandaşlarım…

Türkiye bir yandan büyürken öte yandan 
hain pusularla durdurulmak isteniyor. 
Geçtiğimiz günlerde eli kanlı terör örgü-
tünün saldırılarıyla hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımız yüreğimizi yaktı. Cinayet 
örgütünün kime, nasıl saldırdığına herke-
sin iyi bakması gerekir. Hayata, masumi-
yete, huzura kasteden gözü dönmüş bu 
cinayet örgütü ne istiyor, kimin taşeronlu-
ğunu yapıyor? Düğün evini cenaze evine 
çevirene, futbol oynayan polise kurşun 
atana insan diyebilir miyiz? Siirt’te birlikte 
bir mutluluğu paylaşmaya, birlikte yemek 
yemeye giden masum genç kızlara alçakça 
pusu kuran bu terör örgütü neyin müca-
delesini vermiş oluyor? Yüzlerce kurşunla 
hayatlarının baharındaki evlatlarımızı öl-
düren bu terör örgütü neyin mücadelesini 
vermiş oluyor? Ankara Kumrular Sokakta 
evine helal bir lokma götürmek için alın 
teri döken genç insanları bombayla öldü-
ren bu şebeke hangi insani değerler adına 
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hareket etmiş oluyor? Örgütten kaçmak 
isteyen 5 militan kadını işkenceyle ma-
ğaralarda öldüren, ardından bir yıl sonra 
ailelerine kızlarınız gaz zehirlenmesinden 
öldüler diye açıklama yapan yine bu örgüt 
değil mi? Batman’da hamile bir kadını, 
MizginDoru’yu ve 4 yaşındaki Sultan’ı 
öldüren yine bu örgüt değil mi? Sabah na-
mazına hazırlanan imama kurşun sıkan, 
bütün mukaddes değerleri hedef alan, 
cami minaresinden roketatarla terör esti-
ren vicdan nasıl bir vicdandır? 

Hayatlarını kaybeden şehitlerimize ve 
bütün canlarımıza Allah’tan rahmet, ai-
lelerine sabır diliyoruz. Aziz milletimize 
metanet diliyoruz. Türkiye bu musibeti 
bertaraf edecektir. Hukuk ve meşruiyet 
zemininden ayrılmadan gereken her adım 
atılacaktır. Bundan bütün vatandaşlarımı-
zın emin olsun. 

Değerli vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yanı 
sıra IMF-Dünya Bankası toplantısı da 
gerçekleştirildi. Bu iki zirvede de küresel 
ekonomideki olumsuzluklar her yönüyle 
ele alındı. Şu anda bütün dünyada küre-
sel ekonomideki durgunluk tehlikesiyle 
birlikte, gelişmiş ülkelerin borçlarıyla 
ilgili sıkıntılar da dikkatle izleniyor. Böyle 
bir ortamda Türkiye, sağlam ekonomik 
temelleriyle adeta güvenli bir liman duru-
mundadır. Bunu istikrarımıza borçluyuz; 
güçlü bir kamu maliyemiz, sağlam bir ban-
kacılık sektörümüz, canlı bir iç piyasamız 
var. En olumsuz küresel şartlara rağmen 

ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz. 
Bu istikrarlı gelişme tablosu bugün bütün 
dünyanın takdirlerini topluyor. 

Geçmişte ağır ekonomik krizlerle sarsılan 
Türkiye, bugün her alanda gerçekleştirdiği 
büyük atılımla örnek alınan bir dünya ül-
kesi haline geldi. Bugün küresel ekonomi-
nin kriz noktalarını önceden tespit ederek 
zamanında tedbir alan ve doğru politika-
larla istikrarını sürekli hale getiren bir 
Türkiye var. Cumhuriyetimizin 100’üncü 
kuruluş yılı olan 2023’te dünyanın 10 bü-
yük ekonomisinden biri olma hedefimize 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hede-
fimizi iddialı bulanlar artık bunun gerçek-
leştirilebilir bir hedef olduğunu nihayet 
görmeye ve dile getirmeye başladılar. 9 
yılda kişi başına gelirimizi 3.492 dolardan 
10 bin doların üzerine çıkardık. Ancak biz 
bunu yeterli görmüyoruz, 2023 yılında 
25 bin dolar seviyesine çıkarmayı hedef-
liyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara 
indirdik. Enflasyonist kısır döngüyü kıra-
rak, insanımızın cebindeki parayı günden 
güne eriten o kara düzene son verdik. Tü-
ketici enflasyonu 1964 yılından beri görül-
memiş düzeylere kadar inmiş durumda; 
bu yılın Mart ayı enflasyon oranı 47 yılın 
en düşük oranıdır. 

Bu ağır kriz sürecinde dünya ekonomi-
lerinin en büyük sıkıntılarından biri de 
işsizlik oranlarındaki artışlar oldu. Bu 
süreçti, gelişmiş ekonomilerin çoğunda 
işsizlik oranları çok yüksek artışlar gös-
terirken, ülkemizde işsizlik oranı artışı 
sınırlı seviyede kaldı. İşsizlik oranındaki 
artışa rağmen kriz döneminde ülkemizde 
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toplam istihdam hiçbir zaman azalmadı. 
Krizin en yoğun yaşandığı 2009 yılında 
bile toplam istihdamımızı 83 bin kişi art-
tırdık. Aldığımız tedbirlerle, ekonomimiz-
deki hızlı toparlanmaya paralel olarak iş-
sizlik oranı da 2009 yılının nisan ayından 
itibaren düşmeye başladı. Krizin etkisiyle 
2009 yılında yüzde 14’e yükselen işsizlik 
oranı, 2010 yılında yüzde 11.9’a geriledi 
ve Şubat 2011’de kriz öncesi seviyelere 
geldi. TÜİK’in bu ay açıkladığı Haziran 
ayı işsizlik oranı, geçen yılın aynı döne-
mine göre 1.3 puan azalarak yüzde 9.2’ye 
kadar gerilemiş görünüyor. Aldığımız ve 
alacağımız tedbirlerle, işgücü piyasası re-
formlarıyla bunu daha da düşük seviyelere 
indireceğiz. 

Değerli vatandaşlarım...

2010 sonu itibariyle Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerle karşılaştırıldığında, kamu denge-
si en iyi durumda olan 4 ülkeden biriyiz. 
Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den 
çok daha iyi bir konumdayız. Bugün, geliş-
miş ülkeler borç sorunlarıyla boğuşuyor, 
komşumuz Yunanistan’ın borçlarını öde-
yemeyeceği konuşuluyor. Yunanistan’ın 
yanı sıra İrlanda gibi, Portekiz gibi ülkeler 
de IMF ve Avrupa Birliği destekli kurtar-
ma paketlerine başvurdu ama bunlar da 
yeterli olmadı. Borç krizinin İspanya ve 
İtalya’ya yayılmasından endişe ediliyor. 

Dünya ekonomisinde sorunların aşılması 
için başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 
bütün ülke liderlerinin inisiyatif alması-
na ihtiyaç vardır. Sorunların çözüm yolu 
ana hatlarıyla bellidir, asıl mesele bunu 

uygulayabilecek siyasi iradeyi ortaya ko-
yabilmektir. Gelişmiş ülkelerin daha fazla 
gecikmeden koordineli biçimde harekete 
geçmelerini, cesur davranarak, siyasi bas-
kılara boyun eğmeden gerekli tedbirleri 
hayata geçirmelerini bekliyoruz. Üzülerek 
ifade edeyim ki bu tedbirlerin gecikmekte 
olduğuna dair somut göstergeler ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Medyadan mutlaka 
takip etmişsinizdir; uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Standart and 
Poors, geçtiğimiz ay Amerika’nın tarihinde 
ilk kez kredi notunu düşürdü. Buna karşı-
lık yine aynı kuruluş geçtiğimiz günlerde 
Türkiye’nin ulusal para cinsinden kredi 
notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye yük-
seltti. Gelişmiş ülkelerin kredi notları dü-
şerken, Türkiye’nin kredi notundaki artış, 
ülkemizin dünya ekonomisindeki güçlü 
konumuna işaret ediyor. Türkiye yabancı 
para cinsinden kredi notu artışını da çok-
tan hak etti; Türk tahvillerinin uluslararası 
piyasalardaki risk primleri bunu açıkça 
ortaya koyuyor. 

Güçlü bir ekonominin temelinde güven 
ve istikrar kavramları vardır; biz ekonomi 
yönetimimizi işte bu kavramlar üzerine 
oturttuk. Bu sebepledir ki olumsuz küre-
sel şartlara rağmen uzun vadeli planlar 
yapabiliyor, geleceğe güvenle bakabili-
yoruz. Türkiye’ye inanıyor, milletimize 
güveniyoruz. Ülkemizi mutlu ve müreffeh 
geleceğine taşıyacak yolda emin adımlarla 
ilerlemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu 
inanç ve heyecanla sözlerime son veriyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Değerli basın mensupları, aziz milletim…

Öncelikle hepimizin başı sağ olsun… Rab-
bimden, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 
vatan savunması esnasında şehit düşen 
güvenlik görevlilerimiz için rahmet niyaz 
ediyorum. Mekânları cennet olsun diyo-
rum. Milletimizin her bir ferdine, şehit-
lerimizin yakınlarına, Türk Silahlı Kuv-
vetlerimize sabır ve başsağlığı temenni 
ediyor; yaralı kardeşlerimize de acil şifalar 
diliyorum.

Çatışma bölgesi Çukurca’dan gelen haber-
lere göre şu an itibariyle: 1 üsteğmen, 1 
asteğmen, 1 astsubay, 3 uzman çavuş ve 18 
er olmak üzere toplam 24 Mehmetçiğimizi 
şehit verdik; 18 askerimiz de yaralandı. 
Şu an itibarıyla, bölgede uluslararası hu-
kukun öngördüğü sıcak takip dâhil olmak 
üzere, geniş çaplı operasyonlar devam 
ediyor. Bu acı hadisenin akabinde ben, 
bugün için planlanmış olan resmi Kaza-
kistan ziyaretimi iptal ettim. Başbakan-
lıkta, ilgili bakanlarımız, Genel Kurmay 
İkinci Başkanımız ve MİT Müsteşarımızın 
da katılımıyla detaylı bir değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdik. Genel Kurmay 

Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız şu 
anda bölgede bulunuyorlar. 

Ben bugün burada özellikle şu hususu aziz 
milletimle paylaşmak istiyorum. Türkiye 
düşmanları şunu çok ama çok iyi bil-
mek durumundalar: Türkiye, Sarıkamış, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımız başta 
olmak üzere, şehitlerimizin aziz ruhları 
üzerine inşa edilmiş bir ülkedir. Bu toprak-
ların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış; 
bu topraklar bu şekilde bize vatan olmuş; 
bayrağımız, rengini şehidimizin al kanın-
dan almıştır. Vatan da, bayrak da bizim 
için namustur, şereftir; uğruna her bir va-
tan evladının can vereceği kadar kutsaldır 
ve mübarektir. İçerden ya da dışarıdan, 
hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğimizi, 
hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı, 
vatan toprağının tek bir zerresini dahi feda 
etmeyeceğimizi, dostun da, düşmanın da 
çok iyi bilmesi, anlaması ve idrak etmesi 
gerekir. Bu ülkenin kardeşliğini hedef 
alanlara karşı en küçük bir müsamaha 
dahi göstermedik, göstermeyeceğiz.

Altını çizerek ifade ediyorum: Sadece dağ-
daki taşeron örgüte karşı değil; o taşeron 

Çukurca Olayı Basın Açıklaması

Ankara | 19 Ekim 2011
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örgüte ihale veren, onu adeta bir kukla 
gibi, bir piyon gibi, satın alma ya da kirala-
ma yoluyla kullanan Türkiye düşmanları-
na karşı da amansız bir mücadele vermeye 
devam edeceğiz. Her kim ki, teröre gizli ya 
da açık destek veriyorsa… Her kim ki, te-
rörü besliyor, kolluyor, yataklık ediyorsa… 
Kim ki, teröre müsamaha gösteriyor, terö-
rün kanlı yüzünü örtmek, terör örgütünün 
insanlık dışı saldırılarını görmezden gel-
mek gibi bir gafletin içinde bulunuyorsa… 
Tamamı bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin nefesi, her birinin ensesinde 
olacaktır. Terör örgütü nereden besleniyor, 
nereden destek alıyor, kim veya kimler 
tarafından teşvik ediliyorsa, hepsinden 
mutlaka bunun hesabı misliyle sorulacak-
tır. Teröre karşı uluslararası mücadelede 
her zaman etkin bir rol oynayan Türkiye, 
bu terör saldırısı karşısında da uluslarara-
sı toplumdan ve bütün ülkelerden tam ve 
mutlak bir dayanışma ve de aktif işbirliği 
beklemektedir. 

Burada, özellikle iki hususu dikkatlerinize 
sunmak istiyorum: Birincisi; son dönemde 
yoğunluk gösteren terör faaliyetleri, terör 
örgütünün birilerinin maşası olduğunu 
çok net olarak ortaya koymuştur. Terör ör-
gütü, Türkiye’nin huzuruna, kardeşliğine 
ve istikrarlı büyümesine kasteden odakla-
rın taşeronu olduğunu bu son olaylarla bir 
kez daha göstermiştir. İkinci husus: Terör 
örgütü, bu son saldırılarla, toplumu tah-
rik etmek, provokasyon yapmak, zihinleri 
bulandırmak ve milletin hassasiyetlerini 
kaşımaktan başka bir hedefi olmadığını 
da açıkça ortaya koymuştur. Anne karnın-
daki bebeği katledecek kadar gözü dönen; 

Sokaktaki 4 yaşındaki yavruyu katleden; 
cami imamlarını, ekmek parası için ter 
döken işçileri, masum sivilleri öldüren, 
Öğretmen kaçıran, iş makinesi yakan, mü-
hendis katleden, Gösterilerde annelerin, 
gençlerin ölmesi için temennide bulunan; 
Kendi mensuplarına karşı bile acımasızca 
şiddet uygulayan, kendi mensuplarını in-
faz eden ve bunu ailelerinden saklayan bir 
örgütün, tahrik, tedhiş ve provokasyondan 
başka bir hedefi yoktur ve olamaz.

Aziz milletime sesleniyorum: Bu elim, bu 
acı hadise karşısında kim ki öfkesine ha-
kim olamaz, kim ki metanetini muhafaza 
edemezse, biliniz ki terör örgütü işte o 
zaman hedefine ulaşır. Biz, millet olarak, 
tarih boyunca defalarca yaptığımız gibi, 
bu elim hadise karşısında da vakarımızı, 
metanetimizi, serinkanlılığımız bozmaya-
cağız. Demokrasinin, özgürlüklerin, insan 
hak ve hürriyetlerinin, terörün panzehiri 
olduğunu geçtiğimiz dönemde yaşayarak 
tecrübe ettik. Yeni, sivil, demokratik bir 
Anayasa yapma çalışmalarının başlayacağı 
gün yapılan bu hain saldırı, bizi aydınlık 
ufuklardan alıkoyamayacaktır. Bir yandan 
terörle mücadele edeceğiz, bir yandan da 
terörün istismar zeminini yok etmek için 
aynı kararlılıkla yolumuza devam edece-
ğiz.

Hatırlatmak durumundayım ki, terörle 
mücadele uzun soluklu bir süreçtir. Bir-
çok ülke de bu meseleyi uzun bir süreç 
içinde çözüm yoluna koymuştur. Yılma-
dan, yorulmadan, taviz vermeden bu 
uzun soluklu süreci tamama erdireceğiz. 
Bugün her zamankinden fazla birlik ve 
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bütünlük sergilemek durumundayız. 
Bugün, her zamankinden çok daha fazla 
şefkatle, samimiyetle, hasbilikle kucak-
laşmak durumundayız. Bugün, suçlamak, 
eleştirmek, hamaset, istismar ve tahrik 
tohumları ekmek yerine dayanışma içinde 
olmak zorundayız. Bugün, terör örgütünü 
sevindirme değil; dik durma, bu milletin 
asaletini bir kez daha sergileme günüdür. 
Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin hu-
zur, kardeşlik ve demokrasi içinde bir kü-
resel oyuncu olarak asaletle yükselmesini 
hiç kimse ama hiç kimse engelleyemeye-
cektir. 

Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rah-
met niyaz ediyorum. Şehit yakınlarına, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz mil-
letimize bir kez daha başınız sağ olsun, 
başımız sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza 
acil şifalar diliyor, sizleri saygıyla selamlı-
yorum. 
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Çok değerli dostlarım, değerli misafirler, 
öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Davetimize 
icabet ettiğiniz, bu önemli toplantıya iştirak 
ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyo-
rum. Terör eylemleri ve terörle mücadele 
konusunda bilgilendirme yapmak, sizin 
de katkılarınızı almak amacıyla bir süredir 
böyle bir toplantı yapmayı planlıyorduk. 

Dün, Hakkâri Çukurca’da, 24 askerimizin 
şehit olduğu, 18 askerimizin de yaralandı-
ğı hain saldırının ardından bu toplantıyı 
acilen gerçekleştirmeyi uygun gördük ve 
bugün sizlerle bir araya geldik. 

Ben öncelikle sizlere terörle mücadelede 
son durumu aktaracak, ardından da terör 

Genel Yayın Yönetmenleriyle 
Toplantı

Ankara | 20 Ekim 2011
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ve medya konusunda bazı değerlendirme-
lerimizi sizlerle paylaşacağım. Tam anla-
mıyla bir bilgi alışverişinin gerçekleşmesi, 
daha samimi bir atmosferde meselenin 
ele alınabilmesi için, burada konuşulan 
hassas konuların off the record telakki 
edilmesini, tümünün sizlerde kalmasını 
önemle rica ediyorum. Zira bu toplantıyı 
gerçekleştirmekteki gayemiz, kamuoyunu 
bilgilendirmek değil, bizatihi sizleri bilgi-
lendirmek, sizleri belli konularda aydınlat-
mak. Nitekim bugün öğleden sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek 
oturumda, milletvekillerine kapsamlı bir 
bilgilendirme yapacağız.

Terörle mücadelenin son derece hassas bir 
konu olduğu ve belli bir gizlilik gerektir-
diği sizlerin de malumudur. PKK, 1984’te 
Eruh’ta ilk kanlı eylemini gerçekleştirdiğin-
de, ne yazık ki meselenin üzerine tam bir 
ciddiyetle gidilmedi. 1984’ten 2002 yılına 
kadar 18 yıl içinde, terör uluslararası boyut 
kazandı, ekonomik, siyasi, sosyal sonuçlar 
doğurmaya başladı. Meselenin, 1984’te 
Eruh’ta başlamadığı açıktır. On yıllar bo-
yunca sürdürülen yanlış politikalar, özellik-
le inkâr, imha ve asimilasyon politikaları, 
teröre çok elverişli bir zemin hazırladı. 

Terörle mücadelede yapılan yanlışlar, 
teröristle masum sivilleri ayırt etmeyen 
yaklaşımlar, ne yazık ki terörün zeminini 
güçlendirdi, terör örgütünün taban bulma-
sını, gençlerin kitlesel halde dağa çıkmasını 
teşvik etti. Köy yakmalar, yol kontrolleri, 
yasaklar, aramalar, horlamalar, olağanüstü 
hal şartları, bölge insanını adeta terörün 
kucağına itti. Bütün bunların üzerine böl-

genin yoksulluğu; alt yapı eksikliği, eğitim, 
sağlık, ulaştırma, adalet ve emniyet başta 
olmak üzere kamu yatırımlarından mah-
rum kalması, terör örgütüne istismar fırsatı 
doğurdu.

Değerli arkadaşlarım…

2002 yılsonunda görevi devraldığımızda, 
terör ve Kürt meselesi çözüm bekleyen 
sorunlar listesinin en başında olarak bizi 
karşıladı. Şunu burada bir kez daha hatır-
latmak isterim: AK Parti olarak, gerek Kürt 
meselesi, gerek terörle mücadele konusun-
da çok net politikalarla, çok net bir tavır ve 
çizgiyle işbaşına geldik. Kürt meselesinin 
çözümünün de, terörle mücadelenin de, çok 
boyutlu yapılması gerektiğini savunduk. 
Demokratikleşmenin, ekonomik kalkınma-
nın, devlet-millet arasında güven tesisinin, 
kamu yatırımlarında pozitif ayrımcılığın 
terörün istismar zeminini yok edeceğine 
inandık ve 9 yıl boyunca bu noktada dev-
rim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. 
Demokratik, sosyal, kültürel, ekonomik 
anlamda hayallerin gerçeğe dönüştüğü, ol-
mazların olduğu bir süreç yaşadık.

Şimdi birileri çıkıp, 9 yıllık AK Parti iktida-
rına rağmen terörün neden arttığını, eylem-
lerin neden yoğunlaştığını, zayiatın neden 
yükseldiğini sorguluyorlar. Şunu burada 
çok net olarak sizlerle paylaşmak istiyo-
rum: terör örgütünün son eylemleri, gücü-
nün değil, zafiyetinin göstergesidir. 9 yıldır 
yürüttüğümüz çok boyutlu mücadele, terör 
örgütünü adeta kıstırmış, sıkıştırmış, çare-
sizlik içinde intihara sürüklemiştir. Terörle 
mücadelenin uzun soluklu bir mücadele 
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olduğunu ben her fırsatta söyledim. Benim 
bu ifadelerim üzerinde belki yeterince 
hassasiyet gösterilmedi. Ancak, 9 yıldır ya-
pılanlara baktığınızda, gelinen noktaya bak-
tığınızda, bu uzun soluklu sürecin ne kadar 
isabetli şekilde ilerlediği görülecektir. 

Arkadaşlar… 9 yıl boyunca nelerle mücade-
le ettiğimizin sizler en yakın şahitlerisiniz. 
Bakınız… Bir yandan demokratikleşmeyi 
sürdürdük… Çetelerle amansız bir müca-
dele yürüttük. Devletin içine sirayet etmiş, 
kanlı terör örgütüyle de işbirliği yapacak 
kadar iz’anını, vicdanını yitirmiş çeteleri, 
bu süreçte etkisiz hale getirdik. Kapatma 
davası, darbe planları, Danıştay baskını gibi 
provokasyonlar, e-muhtıralar, bürokratik 
oligarşi, bizi yavaşlatmaya çalıştı. Ancak 
hepsini aştık. Terörle mücadelede tek başı-
mıza kaldık. Şehitleri istismar eden, terör 
saldırılarını siyasi ranta çevirmeye çalışan, 
hiç bir uzlaşmaya yanaşmayan bir muhale-
fete rağmen biz bugünlere geldik. 

Şimdi dün, ana muhalefet partisi’nin genel 
başkanı çıkıyor, “hükümet istifa etmeli” 
diyor… Terör örgütüne, “hükümet deviren 
örgüt” payesini vermek isteyen böyle bir 
siyasi anlayışı ben sizlerin de, milletimin 
de takdirine bırakıyorum. Her seçimde oy-
larını artıran, politikaları millet tarafından 
takdir edilen, 3 dönem üst üste tek başında 
iktidarda kalan bir hükümeti, seçimlerden 
sadece 4 ay sonra istifaya davet etmek, te-
rörle mücadeleye mi, yoksa terör örgütüne 
mi destek vermektir? Böyle bir muhalefet 
anlayışı olur mu? Fırsatçılık üzerine siyaset 
inşa edilebilir mi?

Değerli arkadaşlarım… 

Uluslararası boyut önemli dedik… Terör 
örgütüne destek veren, teşvik eden, sem-
pati duyan ülkeleri tek tek uyardık. Terör 
örgütünün kanlı yüzünü uluslararası plat-
formlarda ortaya döktük. Ekonomik an-
lamda bölgeye 30 katrilyonu aşkın yatırım 
gerçekleştirdik. Bölge insanının kendisini 
birinci sınıf vatandaş hissetmesi için çok 
yoğun gayret içinde olduk. Bütün bunları 
yaparken, “terörle mücadele, siyasi zemin-
de müzakere” dedik. Örgütün silah bırak-
ması, örgüt üyelerinin teslim olması için 
girişimlerde bulunulmasını sağladık. 

Şunun altını özellikle çiziyorum değerli ar-
kadaşlarım… Karşımızda, özgürlük savaşı 
veren, hak mücadelesi yürüten bir örgüt 
yok. Karşımızda, terörü ranta çevirmiş bir 
örgüt var. Karşımızda, türkiye düşmanları 
tarafından maşa olarak kullanılan bir örgüt 
var. Türkiye’nin büyümesinden, güçlen-
mesinden, bölgesel ve küresel bir oyuncu 
olarak öne çıkmasından rahatsız olanların 
kukla olarak kullandıkları bir örgüt var. 
Uyuşturucu ticaretiyle ciddi miktarlarda 
para dolaşımını kontrol eden bir örgüt var. 
Saldırıların son dönemde yoğunlaşması, 
İran’daki, Irak’taki, Suriye’deki, bölgenin 
diğer ülkelerindeki gelişmelerden bağımsız 
değildir. Son dönemdeki kanlı eylemler, 
Türkiye’nin küresel ekonomik krizdeki 
başarısıyla, Türkiye’nin Ortadoğu’da bir 
model olarak öne çıkmasıyla doğrudan bağ-
lantılıdır.

Yine altını çiziyorum: son dönemde yo-
ğunlaşan haince eylemler, yeni bir anayasa 
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çalışmasının başlayacak olmasından da ba-
ğımsız değildir. Nitekim artık terör örgütü 
de, terör eylemleri de, geçmişe oranla çok 
daha cesur şekilde eleştirilmeye başlandı. 
Terör örgütü ve uzantılarının, bölge insa-
nına yüklediği külfet, fatura, bedel, bugün 
artık çok daha gür bir şekilde sorgulanıyor. 
On yıllarca asimilasyon politikaları altında 
ezilen bölge halkı, terör örgütünün daha 
büyük bir baskı ve zulüm yürüttüğünü ar-
tık net bir şekilde görüyor. Son eylemlerde 
hayatını kaybeden siviller, terör örgütünün 
maskesini düşürüyor. Aydınlara, sanatçı-
lara yönelik aleni baskı ve şiddet, terörün 
daha fazla paniklemesini, daha fazla hata 
yapmasını beraberinde getiriyor. Peki, bun-
dan sonra ne olacak?

Değerli arkadaşlarım… 

Şunu açık ve net şekilde ifade ediyorum: 
Devlet ve Hükümet, terör örgütünün tuza-
ğına asla düşmeyecek, şiddet sarmalının 
içine asla girmeyecek. Eski hal muhal… De-
mokrasi ve güvenlik dengesinden asla taviz 
vermeyeceğiz. Terörle mücadele ederken 
sivillerin, bölge halkının zarar görmesine 
asla göz yummayacağız. Demokratikleşme 
adımlarından geri dönmeyecek, terörle mü-
cadeleyi tam bir hassasiyetle sürdürmeye 
devam edeceğiz. Bu işin uluslararası boyutu 
son günlerde daha bir önem arzediyor. Te-
röre destek veren ya da göz yuman ülkeleri 
önümüzdeki süreçte çok daha yakın takibe 
alacağız. Güvenlik güçlerimizin her türlü 
ihtiyacını karşılıyoruz. Terörle mücadelede 
etkin olacak her türlü teçhizatı kendilerine 
sağlıyoruz. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça 
bunları da karşılamaya devam edeceğiz. 

Terörle mücadelenin güvenlik boyutunda 
bir dizi reformu hayata geçirmeye başladık. 
Sınır Birliklerinin teşkiline bu süreçte daha 
bir hız vereceğiz. Tahrikler karşısında, tu-
zaklar karşısında dikkati ve tedbiri elden 
bırakmadan, bu mücadeleyi yürütecek ve 
terörü minimize edeceğiz. Bedeli her ne 
olursa olsun, biz Türkiye’nin her açıdan 
ayağına pranga olan bu meseleyi mutlaka 
çözüme kavuşturacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Terörle mücadelede Türkiye’nin başarısız 
kaldığı bir noktayı bugün burada sizlerle 
özellikle paylaşmak istiyorum… Başka ülke 
örneklerine baktığımızda, İspanya, İngilte-
re gibi örneklere baktığımızda, siyasetin, 
kurumların, medyanın, toplumun hemen 
tüm kesimlerinin tam bir uyum ve koordi-
nasyon içinde olduklarını görüyoruz. Terör 
milli bir mesele olmasına rağmen, siyaset 
üstü bir mesele olmasına rağmen, ne yazık 
ki Türkiye’de böyle bir uyum ve koordinas-
yon gerçekleşmedi. Dün, 24 şehidimizin ar-
dından ortaya çıkan manzarayı hepiniz gör-
dünüz. CHP çıkıyor, “Hükümet istifa etsin” 
diyerek adeta terör örgütünün eylemini 
ödüllendirmek istiyor. MHP, her zamanki 
gibi şehitleri bir fırsat olarak görüyor ve bu-
radan oy devşirme gayretinin içine giriyor. 
BDP, aymazlığının, vesayetçi siyaset anlayı-
şın bir gereği olarak, net bir tavır almaktan, 
terörü cesaretle kınamaktan kaçınıyor. 

Yaşanan bu kadar acıya, bu kadar tecrübeye 
rağmen, muhalefetin hala fırsatçılık peşin-
de olması, sorunun da, çözümün de onlar 
tarafından net olarak görülmediğini ortaya 
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koyuyor. Ben burada esasen sizlerle medya-
nın tavrını değerlendirmek istiyorum. En 
baştan şunu ifade etmek durumundayım: 
Medyamız son dönemde terör karşısında 
gerçekten takdire şayan bir tutum izliyor. 
Geçmişe oranla çok daha sorumlu, hassas 
ve öngörülü bir yayıncılık yapıldığını görü-
yor ve bunu destekliyoruz. 

25 Haziran 2010 tarihinde yapılan top-
lantıda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 
Televizyon Yayıncıları Derneği ve yayın 
kuruluşlarının işbirliği ile bazı ilkeler be-
lirlendi. “Terör ve Olağanüstü Durumlarda 
Habercilik Yaparken Uyulacak İlkeler” baş-
lığı altında 4 ilke tespit edildi ve bu ilkelere 
de azami derecede uyulduğunu görüyoruz. 
Ancak, terör karşısında medyanın tutumu 
noktasında bazı eksiklikler olduğunu da 
görüyoruz. Bu toplantı, altını çizerek ifade 
ediyorum, asla bir müdahale toplantısı 
değildir. Halkın haber alma özgürlüğünü 
kısıtlamak bizim bir yöntemimiz olamaz 
ve olmayacaktır. Biz sadece, içinden geçti-
ğimiz süreçte medya hassasiyetinin daha 
fazla artması noktasında bazı değerlendir-
melerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Değerli dostlarım… 

Kitle iletişimindeki hızlı dönüşüm, dünyayı 
değiştirdiği kadar, terörün yüzünü de de-
ğiştirdi. Amerikalı bir terör uzmanı aslında 
bu dönüşümü çok anlamlı şekilde ifade 
ediyor: terör bir tiyatrodur. Terör eylem-
leri ise, medyanın dikkatini çekmek üzere 
dikkatlice tasarlanmış oyunlardır… Evet… 
Bir ormanda devrilen tek bir ağaç dikkat 
çekmez. Medya o ağacı haberleştirinceye 

kadar, ağacın devrilmesi adeta yok hük-
mündedir. Medya ve Terör ilişkisi uzun yıl-
lardır tartışılıyor. Sınırların nerede başlayıp 
nerede bittiği, uzmanların, akademisyenle-
rin, medya mensuplarının ve siyasetçilerin 
gündemini işgal ediyor. 

Son 50 yılda, dünyada ortaya konan terör 
eylemlerine dikkatlice baktığınızda, medya 
planlamasının en önemli unsur olduğunu 
görürsünüz. Terör örgütleri, gözünü kırp-
madan adam öldüren caniler ürettikleri 
kadar, eylemlerinin ses getirmesini sağla-
yacak medya planlamasını da yapıyorlar. 
Hatta bazı terör örgütleri, sırf haber olmak, 
kitlelere kendilerini duyurmak, varlıklarını 
hissettirmek için, sadece ve sadece medya-
nın ilgisini çekecek eylemler gerçekleştirdi-
ler. Öyle ki, medya ilgisi azaldığı için rehine 
eylemlerini sonlandıranlar oldu. Bildirileri-
ni yayınlatmak karşılığında rehine eylemle-
ri yapanlar oldu. 

Bir iletişim uzmanının da ifade ettiği gibi 
terör örgütleri, 3 kişinin ölümüyle, 30 kişi-
nin ölümüyle, ya da 3 bin kişinin ölümüyle 
ilgilenmezler. Onlar, yaptıkları işin, tüm 
bir kitle üzerindeki etkisini düşünürler… 
İngiltere’nin eski Başbakanlarından Marg-
ret Thatcher, medya-terör ilişkisi hakkında 
literatüre girecek bir tanımlama yapmış 
ve “propaganda, terörün oksijenidir” de-
mişti. Haber alma özgürlüğünün, kitleleri 
bilgilendirme görevinin, “bilerek ya da 
bilmeyerek” terör örgütünün propaganda-
sına dönüştüğüne biz de çokça şahit olduk 
ve hala da olmaya devam ediyoruz. Örgüt, 
kanlı eylemlerini kitlelere duyurabilmek 
için yapıyor. Medya bu kanlı eylemleri çok 
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geniş şekilde yayınlayarak örgütün emeline 
hizmet edebiliyor. Terör örgütü, ne kadar 
kanlı, ne kadar cani olduğunu göstermek 
için eylem yapıyor. Medya, eylemi verirken, 
örgütü eleştirdiğini zannediyor, ama tam 
tersine örgütün hedefine ulaşmasında araç 
olabiliyor. Örgüt, 1 kişiyi, 2 kişiyi katlede-
rek 74 milyonu korkutmak istiyor. Medya, 
isteyerek veya istemeyerek, bu korkunun 
yayılma aracı olabiliyor. Medya, farkına 
varmadan bir Stockholm Sendromu’na da 
zemin hazırlayabiliyor. Yayınladığı eylem 
haber ve görüntüleriyle örgütün sempati 
kazanmasına dahi hizmet edebiliyor. 

Hiç kimseyi suçlamıyorum, itham etmi-
yorum… Hiçbir kuruluşu töhmet altında 
bırakmak niyetinde değilim. Ancak, milli 
bir meselede, can alıcı, canlara kıyıcı bir 
meselede, bizim de, aziz milletimizin de, 
daha hassas, daha sorumlu bir yayıncılık 
beklediği aşikârdır. Haber ve görüntüler 
öyle veriliyor ki, Kürt vatandaşlarımız ren-
cide olabiliyor. Öyle yayınlar yapılıyor ki, 
Türk kardeşlerimiz, ülkenin Batısı, kuzeyi, 
güneyi Doğu ve Güneydoğu’dan uzaklaşa-
biliyor. Öyle yorumlar yapılıyor ki, tam da 
terör örgütünün istediği gibi kitleler ara-
sında nifak tohumları güç kazanabiliyor. 
Tabuta sarılmış ağlayan bir anne elbette 
haberdir. Ama bu görüntünün, ülkenin 
batısında neye tekabül ettiğini düşünmek 
zorundayız. Bu görüntünün, onu izleyen 
terör örgütünde neye tekabül ettiğini gör-
mek zorundayız. Ayılan, bayılan, çırpınan, 
evlat acısıyla kavrulan bir anne, bir baba, 
bir nişanlı görüntüsünün zihinlerde, ruh-
larda nasıl bir etki bıraktığını hesap etmek 
konumundayız.

Bakın, Kumrular sokakta patlama oluyor. 
Daha hiç bir şey belirlenmeden, hiç bir 
inceleme yapılmadan, ambulans, itfaiye, 
polis görüntüleriyle, siren sesleriyle, panik 
halindeki insan manzaralarıyla, ülkenin 
geneline, hatta tüm dünyaya bir korku 
pompalanıyor. Oysa örgüt de işte tam bunu 
istiyordu. Patlamanın şiddetinin kumrular 
sokak’la sınırlı kalmayıp, 780 bin kilomet-
re kareye, tüm dünyaya korku salmasını 
istiyordu. Örgüt hedefine ulaştı mı? Evet 
ulaştı. Hem de medyayı kullanarak ulaştı. 
Bunun aracı olmayalım istiyorum değerli 
arkadaşlarım… Haber alma özgürlüğü, te-
rörün oksijeni haline dönüşmesin. Medya, 
bilmeden, istemeden, arzulamadan terörün 
emellerine hizmet etmesin istiyorum. Terö-
rün ülke gündemini esir almasına izin ver-
meyelim. Ayrıştırıcı, intikam duygularını 
körükleyici, aşağılayıcı bir dil kullanmak-
tan; özellikle savaşın dilini kullanmaktan 
daha bir hassasiyetle kaçınalım istiyorum. 
Gazete sayfaları, televizyon ekranları, in-
ternet siteleri terör örgütünün, onun siyasi 
uzantılarının propaganda zemini olmama-
lı. Haberler, röportajlar, yorumlar, örgüte 
sempatiyi artıracak, örgüte güç ve motivas-
yon verecek şekilde yayınlanmamalı.

Açıkça söylemeliyim; Bugün, PKK’yı bütün 
Kürt halkının temsilcisi olarak gören, mu-
hatap alınmasının kaçınılmaz olduğunu 
her fırsatta dile getiren, bu şekilde teröre 
motivasyon sağlayan yayınlar yapılıyor. 
KCK bildirileri dahi yayınlanırken, muhalif 
kürt aydınlarının sesi soluk ve cılız kalıyor. 
Terör örgütünün, yazarlara, sanatçılara, 
aydınlara, hatta bizzat medyaya yönelik 
tehditleri çoğu zaman görmezden geliniyor. 
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Şehit cenazelerine ayrılan vakit kadar, terör 
eylemlerine tahsis edilen ekran kadar, terö-
rün siyasi uzantılarına uzatılan mikrofon 
kadar, ne yazık ki sağduyunun sesine kulak 
verilmiyor. Milli bir meselede, milli bir du-
ruş sergilenmeli. 

Bakınız, “son dakika” altyazısının hala abar-
tılı şekilde kullanıldığına, bunun da izleyici-
lerde korku, yılgınlık ve paniğe sebep oldu-
ğunu görüyoruz. “Son dakika” altyazısının 
5 dakikadan fazla tutulmamasını, rating 
uğruna, izleyici çekmek uğruna olayların 
abartılı verilmemesini arzuluyoruz. Şehit 
haberleri ve şehit cenazelerinde yapılacak 
canlı yayınlarda kişilerin hukuklarına, 
mahremiyetlerine riayet edilmeli. Uzman 
adı altında ekrana çıkarılan yorumcuların 
seçimi konusunda da ciddi bir hassasiyet 
ihtiyacı olduğu açık. Ne yazık ki, rekabet 
ve rating uğruna ulaşılabilen ilk isimler he-
men yayına çıkarılıyor. Yorumcular, kendi-
lerini zorlayarak, abartarak yorumlar yapı-
yor. Yayın, bilgi ve haber vermekten çıkıyor, 
başka bir şeye bürünüyor. Arşiv görüntüleri 
eşliğinde “şok şok şok” şeklinde yapılan 
yayınların da izleyiciyi ekrana kilitlemenin 
ötesinde büyük tahribata yol açtığını lütfen 
unutmayalım.

Değerli arkadaşlarım…

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, medyamız 
terörle mücadele noktasında gerçekten 
başarılı bir sınav veriyor. Terörle iç içe ya-
şayan bir ülke olarak, medyanın terör kar-
şısında ciddi bir tecrübe edindiğini görüyor 
ve umutlanıyoruz. Biz müdahale çabası 
içinde değiliz, sansür peşinde asla değiliz. 

Biz sadece biraz daha hassasiyet bekliyor 
ve bunu da başaracağınıza gönülden ina-
nıyoruz. Gayretleriniz, çabalarınız, terörle 
mücadeledeki desteğiniz ve hassasiyetiniz 
için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Sorularınızı, değerlendirmelerinizi almak 
üzere şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
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Hak-İş Konfederasyonu’nun değerli 
mensupları, çalışma dünyamızın seçkin 
temsilcileri, sizleri en kalbi muhabbet-
lerimle selamlıyorum. Türkiye’nin kal-
kınmasına katkı sağlayan, emeğiyle, alın 
teriyle, ürettiği değerlerle ülkesine büyük 
hizmetlerde bulunan geniş çalışan kesim-
lerin nabzının attığı bu genel kurulda, 
sizlerin aranızda olmaktan mutluyum. 

Hak-İş Konfederasyonu’nun 12. Genel 
Kurulu’nun hayırlı olmasını, çalışanları-
mız için bereketli sonuçlar doğurmasını 
temenni ediyorum. Türkiye’nin sendikal 
tarihinde müstesna bir yere sahip olan, 
üstlendiği sosyal misyonla çalışma hayatı-
na çok önemli katkılar sağlayan Hak-İş’in 
36. Kuruluş yıldönümünü de içtenlikle 
kutluyorum.

Hak-İş 12. Genel Kurulu

Ankara | 21 Ekim 2011
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Bugün isterdik ki, Türkiye’nin kalkınma 
heyecanını, gelişme ufuklarını paylaşarak 
sözlerimize başlayalım. Ancak maalesef 
buna imkân bulamıyoruz; çünkü sadece 
bizim değil, bütün milletimizin günde-
minde acılar var, kederler var. Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak demokratik, adil, öz-
gürlükçü yeni bir anayasa gündemiyle 
başlayan bir gün, maalesef yine terörün 
kirli yüzünü göstermesiyle karardı. Önce 
Güroymak’ta 5 polisimizi kaybettik. Ar-
dından Çukurca’daki hain saldırıda 24 as-
kerimiz şehit oldu. Dün yine Çukurca’da 
mayın patlaması sonucu bir askerimiz 
daha şehit oldu. Buradan bir kere daha şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimi-
zin ailelerine, yakınlarına sabır diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımı-
za da acil şifalar temenni ediyoruz.

Değerli dostlar…

Elbette üzgünüz, kederliyiz, milletçe yü-
reğimiz kanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bu in-
sanlık dışı manzaranın müsebbibi olanla-
rı, bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri, 
bu cinayet şebekesine destek sağlayanları 
lanetliyoruz. Doğmamış bebekleri, küçük 
yaşta çocukları, düğüne derneğe giden 
genç kızları, insanları ibadete çağıran din 
görevlilerini gözünü kırpmadan öldüre-
bilen bir cinayet şebekesiyle karşı karşı-
yayız. Bizim vicdanlarımızın almadığı, 
yüreklerimizin kaldırmadığı, işitmekle 
bile kederlere gark olduğumuz bütün bu 
hadiseler, maalesef insanlıktan nasibi ol-
mayan bazı kirli odaklar için basit strateji 
hamleleri olabiliyor. 

Ve ne yazık ki bugün hâlâ, her türlü in-
sani tahammül noktasının ötesine taşan 
bu eylemlerin failleriyle arasına mesafe 
koyamayan, terörü bütün yönleriyle 
mahkûm edemeyen zihniyetler var. Bu 
zihniyetler içeride de var, dışarıda da var. 
Tarih bu zihniyetlerin sahiplerini elbette 
yazacaktır. İnsanlığın ortak vicdanı, be-
bek demeden, çocuk demeden, kadın de-
meden her hedefi katledebilen bu menfur 
odaklar karşısındaki bu sessizliklerini, 
bu tavırsızlıklarını mutlaka kayda geçi-
recektir. Bu ülkede siyaset yapacaksınız, 
bu milletten oy isteyeceksiniz, sonra bu 
milletin yediden yetmişe kan ağladığı 
bir günde bu ağır insanlık suçunun adını 
koymaya diliniz varmayacak. Bunun izahı 
yoktur, anlaşılabilir, kabul edilebilir bir 
tarafı yoktur. 

Milletimiz suçlunun adını koyamayan, 
terörü mahkûm edemeyen, bu menfur 
cinayetleri işleyenleri lanetleyemeyen bu 
zihniyeti asla unutmayacaktır. Yine bu 
cinayet şebekesinin çeşitli uzantılarının 
Avrupa’nın pek çok şehrinde elini kolunu 
sallayarak dolaşmasına göz yumanları da 
unutmayacaktır. Türkiye’nin sayısız uyarı 
ve başvurularına rağmen boynunda suç 
yaftasıyla dolaşan bu cinayet örgütünün 
faaliyetlerini engelleyemeyen o yönetim-
ler Avrupa için yüz karasıdır. Ellerine 
geçen her fırsatta Türkiye aleyhinde ka-
naatler serdetmeyi alışkanlık haline geti-
ren çeşitli ülkelerin yönetimleri, bilsinler 
ki bu ağır suçtan onların hissesine de bir 
kara leke düşecektir.
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Değerli katılımcılar…

Buradan hem sizin, hem de sizlerin ara-
cılığınızla bütün milletimizin bu menfur 
saldırıların zamanlamasına dikkatlerinizi 
çekmek isterim. Türkiye’de ne zaman 
toplumsal uzlaşmanın ve barışın tesisi, de-
mokrasinin tahkimi, adaletin ve özgürlük-
lerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılsa, 
hemen akabinde bu türden ağır saldırılara 
maruz kalıyor. Bunu çeşitli örneklerle 
en çarpıcı biçimde ortaya koymak müm-
kündür. Türkiye’nin yaşadığı güçlüklerin 
ardından nefes almaya başladığı, gelecek 
adına aydınlık hedefler ortaya koyduğu 
her dönemde bu kahredici hadiseler orta-
ya çıkmıştır. Yine ülkemizde demokrasiyi 
geliştirmek, insanlarımızın hakkaniyetli, 
adil, eşitlikçi, özgür bir ülkede yaşamala-
rı için ne zaman adım atsak bu örgüt bu 
türden haince eylemlerde bulunmuştur. 
Ne zaman bölgelerimiz arasındaki gelir 
farklılıklarını en aza indirmeye, doğu ve 
güneydoğu bölgelerimizin hayat standar-
dını yükseltmeye yönelik projeler hayata 
geçirsek yine aynı şey olmuştur. 

Hatırlayınız yakın geçmişte bir barış ve 
kardeşlik projesi ortaya koyduk. Geçmiş-
ten bugüne yaşanan haksızlıkları, hu-
kuksuzlukları gidermek, kardeşliğimizi 
perçinlemek üzere demokratik bir açılım 
vizyonu ortaya koyduk. O günlerde de 
yine bu atılan adımları sabote eden, olu-
şan iyimser havayı ortadan kaldırmaya 
yönelik terör hadiseleri devreye girmekte 
gecikmedi. Nihayet son olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde yeni anayasa 
görüşmelerinin başlayacağı gün terör yine 

karanlık yüzünü gösterdi, insanlarımızı 
acıya boğdu. Bütün bunlar elbette tesadü-
fen olmuyor, bunu her insanımızın çok iyi 
görmesi, fark etmesi lazım… Medyamızın 
bu kirli hesabın maskesini somut örnek-
lerle düşürmesi lazım… Aydınlarımızın 
terörle mücadele eden, etmek mecburiye-
tinde olan bir devletin zorluklarını daha 
iyi kavraması, bu konuda daha duyarlı 
olması lazım… Sivil toplum kuruluşlarımı-
zın ortak aklın oluşmasına katkı sağlaması 
lazım… Bu yönde her kesimden insanımız-
da bir bilinç oluşmuştur; bunun daha da 
güçlenmesi lazım… 

Dün medyamızın üst düzey temsilcileriyle 
bir görüşme gerçekleştirdik ve meseleyi 
onlarla paylaştık. Sağ olsunlar hassasiyet 
gösterdiler, meselenin önemini onlar da 
dile getirdiler, kendilerine teşekkür edi-
yorum. Meseleyi duygusal boyutlarından 
tümüyle arındırmak gibi bir imkânımız 
yok; ancak meselenin doğru değerlendiri-
lebilmesi adına herkesin aklıselim içinde, 
sağduyu içinde hareket etmesi lazım…

Değerli arkadaşlar…

Gün slogan atma zamanı değildir, hamaset 
zamanı değildir, böylesine hassas bir gün-
demin reytinginden nemalanmak günü 
hiç değildir. Biz böyle zor zamanlarda sa-
bır ve metanetini koruyabilen, ortak aklı 
harekete geçirebilen, soğukkanlılığını mu-
hafaza edebilen bir milletiz. Doğrudan bir-
liğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, 
toplumsal huzur ve istikrarımıza yönelen 
bu türden ağır badirelerden de bu diraye-
timizle, bu metanetimizle bir bütün olarak 
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çıkıyoruz. Ancak üzülerek ifade edeyim ki 
bu büyük milletin olgunluğundan, insan-
larımızın metanet ve dirayetinden kendi-
lerine gerekli dersleri çıkaramayanlar da 
oluyor. Bu zor zamanlardan kendilerine 
menfaat devşirmeye çalışanları, bu hassas 
dönemlerin gerektirdiği olgunluğu göste-
remeyenleri ibretle izliyoruz. 

Terör bu ülkenin sadece bugününe ait bir 
sorun değil… Ülkemiz onlarca yıldır bu 
karmaşık meseleyle mücadele halindedir. 
Bu mücadelenin bir tarafında zaman za-
man kılık değiştiren, strateji değiştiren, 
yöntem değiştiren bir terör odağı var. O 
odak görüldüğü üzere baştan beri insani 
değerlere, izana, insafa, vicdana zerre 
kadar değer vermiyor, buna uygun dav-
ranmıyor. Buna karşılık devletin bir devlet 
gibi davranmak mecburiyeti var. Mesele 
sadece askeri bir mesele değildir, sadece 
bir güvenlik meselesi de değildir, bütün 
bunlarla birlikte ekonomik, kültürel, 
sosyal boyutları da vardır. Bunlar bu mü-
cadelenin çok boyutlu ele alınmasını, iyi 
değerlendirilmesini, atılacak her adımın 
mutlaka ortak bir akılla atılmasını zorunlu 
kılıyor. Bir yandan hukukun dışına çıkma-
yacaksınız, bir yandan suçluyla suçsuzu 
birbirinden ayıracak dikkati gösterecek-
siniz, bir yandan da terörün faturasını en 
ağır şekilde yaşayan bölge halkının refahı 
için gayret göstereceksiniz. 

Mesele zor bir meseledir, karmaşık bir me-
seledir ve hariçten gazel okumanın kabul 
edilemeyeceği bir meseledir. Çünkü bu 
mesele milli bir meseledir, o hükümetin, 
bu iktidarın değil, Türkiye’nin meselesi-

dir. Bugün muhalefette olanlar da geçmiş 
iktidarlarında bu mücadelenin içinde 
olmuşlar, bu güçlükleri yaşamışlardır. 
Bu meselenin yaşanan her acı hadiseden 
sonra hükümetin istifasını istemekle ya da 
olağanüstü hal talep etmekle çözülemeye-
ceğini de aslında gayet iyi bilirler. Bilirler, 
bilirler ama, bu elim hadiseden hükümeti 
yıpratmak adına bir fırsat çıkarmak ko-
laycılığından da maalesef bir türlü geri 
duramazlar. 

Şunu açık ve net olarak ifade edeyim ki 
bugün Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset 
dili, siyaset anlayışı ve siyasetçi modeli 
bu değildir. Milletimiz siyasetten ve si-
yasetçiden bu hassas meseleye yapıcı, 
olgun, çözüme dönük katkılar vermesini 
bekliyor. Şu bir gerçek ki; söylene söylene 
artık önceden tahmin edilebilen, ölçüsüz, 
meseleden çok hükümeti yıpratmaya yo-
ğunlaşmış açıklamaların ne siyasete, ne bu 
ülkenin terörle mücadelesine bir faydası 
yoktur, olmayacaktır.

Değerli dostlar…

Türkiye tarihi tecrübelerle dolu, güçlü bir 
ülkedir. Milletimiz çok büyük badireler 
atlatmış, hepsinden alnının akıyla dim-
dik çıkmıştır. Herkes emin olsun ki terör 
belasını er ya da geç bu milletin yakasın-
dan söküp atacağız. Bunu insanlarımızın 
birbirine bağlılığından, dostluk ve kar-
deşliğinden, birlik beraberliğinden zerre 
miktarı taviz vermeden yapacağız. Yine 
bu mücadeleyi demokrasiden, hukuk ve 
hakkaniyetten, insaf ve insanlıktan asla 
geri adım atmadan kazanacağız. Bunu her 
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zaman söyledik, yine söylüyoruz; geçmişte 
bu mücadelede kurunun yanında yaşın da 
yandığı, yakıldığı olmuştur. Sadece strate-
jik hesaplar bakımından değil, hukukun 
zedelenmesi, dikkat isteyen, itina isteyen 
bir mücadelenin toptancı ve hoyratça yak-
laşımlarla gölgelenmesi bakımından da 
yanlışlar yapılmıştır. 

Biz bütün bu yanlış hesapların da muhase-
besini hakkıyla yapıyor, insani dikkatimizi 
korumak noktasında da büyük hassasiyet 
gösteriyoruz. Gereken her şey bir hukuk 
devletinin taşıması gereken ciddiyet için-
de yapılıyor, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Hükümet olarak hem hukuku ve 
demokrasiyi, hem insanlarımızın birlik ve 
dirliğini korumakta, hem de terörle ödün-
süz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. 
Grubumuzun teklifiyle TBMM’de kapalı 
oturum düzenleyerek meseleyi milletve-
killerimizle değerlendirdik. Çarşamba 
günü gerçekleştirilecek genel görüşmede 
bütün partilerimizin meseleye yapıcı kat-
kılar getirmesini umut ediyoruz. 

Şu anda güvenlik güçlerimiz bölgede çok 
geniş çaplı bir operasyon gerçekleştiriyor-
lar. Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 
5 ayrı bölgede, toplam 22 taburumuzun 
katıldığı geniş kapsamlı, hava destekli 
kara operasyonları yapılıyor. Terör örgütü 
hakettiği cevabı alıyor ve almaya da devam 
edecek. Bu meselenin komşumuz Irak 
ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi 
gereken yönleri de var, bu sebeple Irak yö-
netimiyle de temaslarımızı yoğunlaştırmış 
durumdayız. Önce Irak Dışişleri Bakanı 

Sayın Zebari bir açıklamayla sınır güven-
liği meselesinde Türkiye ile işbirliğinde 
kararlı olduklarını açıkladı. Dün de Sayın 
Neçirvan Barzani Türkiye’ye geldi, kendi-
sine beklentilerimizi, hassasiyetlerimizi 
aktardık. ABD Başkanı Sayın Obama’nın 
bizzat arayarak taziyelerini iletmesini ve 
terörle mücadelede desteğini ifade etme-
sini, keza Avrupa Birliği ve AB ülkelerinin 
üst düzey de yayınladıkları kınama mesaj-
larını elbette önemsiyoruz. 

Ancak artık sözün ötesine geçmelerini, 
terörü kınayan beyanların ötesinde daha 
somut adımlar beklediğimizi de özellikle 
ifade etmek istiyorum. Meseleyi her yö-
nüyle, her boyutuyla ele alıyor, atılması 
gereken her adımı atıyoruz, bunun sonu-
cunu alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye 
bu beladan kurtulacaktır, terörden bir 
sonuç almayı bekleyenlerin hayal kırıklığı-
na uğraması kaçınılmazdır. Bu kirli hesap-
larla yola çıkanlar, Türkiye’nin huzur ve 
istikrarını bozmak isteyenler muhakkak 
yenilgiye uğrayacaklardır.

Değerli dostlar…

B i z  g e ç t i ğ i m i z  d o ku z  y ı l  b o y u n c a 
Türkiye’nin elde ettiği kazanımların ne ka-
dar değerli olduğunu ve birilerini ne kadar 
rahatsız ettiğini iyi biliyoruz. Türkiye’nin 
dünyadaki itibar ve ağırlığını arttırma-
sından, bölgesinde ve dünyada geçmi-
şine yakışan bir konuma gelmesinden 
huzursuzluk duyanların varlığından da 
haberdarız. Kim bu ülke ile ilgili bir hesap 
yapıyorsa; Türkiye’nin büyüklüğünü iyi öl-
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çüp biçerek yapsın. Türkiye’nin dünyanın 
yükselen ülkelerinden biri olacak gücü ve 
dinamizmi nereden aldığına iyi baksın. 
Yeni Türkiye’nin ne kadar güçlü temeller 
üzerinde yükselmekte olduğunu bugün 
sadece biz değil, dünyanın en saygın eko-
nomik otoriteleri de ifade ediyor. 

Bugün bütün dünyayı sarsan, bütün 
piyasaları adeta kasıp kavuran küresel 
boyutta bir ekonomik kriz yaşanıyor 
malumunuz… 2008 yılında başlayan bu 
krizin olumsuz etkileri bugün gelişmiş 
ülkeler ve özellikle de AB ülkeleri başta 
olmak üzere birçok ülkede yoğun biçimde 
kendini hissettiriyor. Böyle bir dönemde, 
böylesine olumsuz şartlar altında bile Tür-
kiye ekonomisi büyümeye, güçlenmeye 
devam ediyor. Bütün ülkeler kısa ve uzun 
vadeli hedeflerini daha küçük hedeflere 
doğru güncellerken, biz ulaştığımız her 
hedefin yerine daha büyüğünü koymayı 
başarıyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi 
istikrarlı bir zeminde, sağlıklı politikalarla 
yol alıyor. Ülkemize, ekonomimize güveni-
yoruz, bütün kesimlerimizle hedeflerimize 
kilitlenmiş durumdayız. Bugün geçmişte 
hiç olmayan bir şeyi başarmış, her alanda 
özgüveni tesis etmiş durumdayız. 

Geçmişte neler yaşandığını, nasıl ağır 
kriz dönemlerinden geçildiğini, ne kadar 
büyük bedeller ödendiğini benim size 
anlatmama gerek yok. Çünkü o günlerin 
en ağır yükünü bu ülkenin çalışan ke-
simleri, işçisi, memuru, esnafı, emeklisi 
çekti. Bugün o günlerin ne kadar uzağında 
olduğumuzu, ülkenin nasıl bir iyileşme 

seyriyle bugünlere geldiğini de yine en iyi 
sizler biliyorsunuz. Sıkıntılar tamamen or-
tadan kalktı mı, kalkmadı. Hala önümüzde 
uzun bir yol var; ama biliyoruz ki bizde 
bu yolu katedecek takat de, irade de bizde 
var, milletimizde var. Başardıklarımız ba-
şaracaklarımızın teminatı… Eğer bu kriz 
ortamında bile Türkiye bu kadar sağlam 
duruyorsa, bilin ki yolu uzun olsa da önü 
de açıktır, ufku da açıktır.

Değerli katılımcılar…

Sadece hissiyatımız değil bunu söyleyen, 
rakamlar ve göstergeler de artık Türkiye 
gerçeğini teyit ediyor. Çünkü Türkiye bir-
çok doğruyu bir arada yapan bir ülke… 
Bunun en bariz örneği hem yüksek ve 
istikrarlı büyümenin sağlanması, buna pa-
ralel biçimde enflasyonun da düşürülme-
sidir. Bu yılın ilk yarısında olumsuz dünya 
şartlarına rağmen ekonomimiz yüzde 10.2 
oranında bir büyüme kaydetti. 2002 yılın-
da göreve geldiğimizde satın alma gücü 
paritesine göre kişi başına düşen gelirimiz 
AB ortalamasının yüzde 36’sı seviyesinde 
iken, 2010 yılı itibariyle bu oran AB orta-
lamasının yüzde 48’i seviyesine yükseldi. 

Bu ne demek? Avrupa Birliği ülkeleri ile 
aramızdaki refah farkı hızla kapanıyor de-
mek! 2002 yılında 230 milyar dolarlık bir 
ekonomiye sahip olan Türkiye, 2010 sonu 
itibariyle bu rakamı, dikkatinizi çekerim, 
tam 736 milyar dolar seviyesine kadar 
çıkarmıştır. 2002 yılında 3 bin 492 dolar 
olan kişi başına gelirimiz bugün 10 bin 
doların üzerindedir. İktidara geldiğimizde 
36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatı-
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mız 2008 yılında 132 milyar dolarla rekor 
seviyede arttı. Krizin etkilerinin en yoğun 
hissedildiği 2009 ve 2010 yıllarında küçük 
bir gerileme yaşandı, ardından bu yılın 
eylül ayı itibariyle yeniden 2008 seviyesi 
yakalandı. 2023 yılına kadar kişi başına 
milli gelirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 
da 500 milyar dolar seviyesine çıkarmanın 
kararlılığı içindeyiz. 

Bu bizim için bir ütopik bir hedef değildir, 
aksine somut gerçeklere dayanan rasyo-
nel bir hedeftir. Uzun yıllar bu ülkenin 
hem ekonomik bakımdan, hem sosyal 
bakımdan en büyük sıkıntılarından biri 
olan işsizliğin azaltılması konusunda da 
olumlu seyrimiz devam ediyor. Küresel 
kriz döneminde gelişmiş ekonomilerin 
çoğunda işsizlik oranlarında çok yüksek 
artışlar gerçekleşirken ülkemizde artış 
sınırlı kaldı. İşsizlik oranındaki artışa rağ-
men kriz döneminde ülkemizde toplam 
istihdam hiçbir zaman azalmadı. Krizin en 
yoğun yaşandığı 2009 yılında bile toplam 
istihdamımızı 83 bin kişi arttırdık. Krizin 
etkisiyle 2009 yılında yüzde 14’e yükselen 
işsizlik oranı, 2010 yılında yüzde 11.9’a 
geriledi ve Şubat 2011’de kriz öncesi sevi-
yelere geldi. Avrupa Birliği ülkelerinde ise 
küresel krizde hızla artan işsizlik oranları 
henüz kriz öncesi seviyelere ulaşamamış-
tır. İspanya, Yunanistan gibi ciddi sorunlar 
yaşayan AB ülkelerinde işsizlik oranları 
hala artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise 
son 4 aydır işsizlik oranı tek haneli düzey-
de seyrediyor.

Son olarak Temmuz ayı itibariyle işsizlik 
oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 

puan azalarak yüzde 9.1’e kadar geriledi. 
Aynı ay itibariyle Avrupa Birliği genelinde 
işsizlik oranı yüzde 9.5; Euro Bölgesi’nde 
yüzde 10’dur. İşte Türkiye ekonomisinin 
farkı burada… Dikkatinizi çekmek istiyo-
rum; yaşanan krizlere, dünya ekonomisin-
deki ciddi sorunlara rağmen yüzde 9.1’lik 
işsizlik oranı son dokuz buçuk yılın en dü-
şük işsizlik oranıdır. Bu da Türkiye ekono-
misinin istikrarını, gücünü, dinamikliğini 
ve farkını gösteren en son veri olmuştur. 
Tabii bizim bunu da yeterli görmemiz asla 
mümkün değil. Orta Vadeli Program’da da 
ortaya koyduğumuz kapsamlı yapısal ted-
birlerle inşallah istihdamın artırılmasında 
çok daha iyi noktalara geleceğiz.

Değerli dostlar…

Türkiye’nin pek çok alanda emeğiyle, 
alın teriyle çalışan, üreten, bu ülkenin 
kalkınmasında, büyümesinde katkısı olan 
insanları var. Sizler de bu geniş çalışan 
kesimlerimizin haklarını koruyor, temsil 
ediyorsunuz. Son dokuz yıllık dönemin ön-
ceki dönemlerden farkını herhalde biliyor, 
takdir ediyorsunuz. Bu dönem boyunca 
görev her hükümetimizin temel öncelikle-
rinden biri işçimizi, memurumuzu, esnafı-
mızı, emeklimizi enflasyona ezdirmemek 
olmuştur. Hep bu hassasiyetle hareket 
ettik, bunu sağlamaya çalıştık. 

Bakınız tablo ortada; 2002 yılında 184 
lira olan net asgari ücret bugün 659 liraya 
ulaşmış durumda. Artış oranı yüzde 258… 
Enflasyondan arındırarak baktığımızda, 
yani reel olarak baktığımızda, artış yüzde 
64… Yani asgari ücretin alım gücünde yüz-
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de 64 artış sağlamışız. En düşük memur 
maaşı biz geldiğimizde 392 liraydı, bugün 
1448 lira… Artış yüzde 269. Enflasyon-
dan arındırıldığında ise artış yüzde 69. 
En düşük SSK işçi emeklisi aylığı 2002 
yılsonu itibariyle 257 lira iken bugün 786 
lira. Artış oranı yüzde 206. Enflasyondan 
arındırılmış reel artış yüzde 40. Biz göreve 
geldiğimizde en düşük Bağ-Kur emeklisi 
esnaf aylığı sadece 150 liraydı, yüzde 328 
artışla Bağ-Kur emeklimizin en düşük aylı-
ğını 642 liraya çıkarttık. Bağ-Kur emeklisi 
aylığında enflasyonun üzerine ilave olarak 
yüzde 96 artış sağladık. 

Son olarak bir örnek daha vermek istiyo-
rum. Bizim için çok önemli: Özürlü aylıkla-
rı. 2002 yılında özürlü vatandaşımıza bağ-
lanan aylık 25 lira seviyesinde… Burada 
yüzde 1175 oranında bir artış gerçekleşti-
rerek özürlü aylıklarını 312 lira seviyesine 
çıkardık. Reel artış oranı yüzde 484... Bu 
tablo ekonomimizdeki gelişmelere paralel 
olarak çalışan kesimlerimizin gelirlerinde 
de sözde kalmayan, gerçek artışlar olduğu-
nu gösteren bir tablo… İnşallah daha da iyi 
günler bizi bekliyor. Türkiye çalışanlarına 
bunun çok daha fazlasını sağlayabilecek 
büyük potansiyele sahip bir ülke… Bu 
potansiyeli harekete geçirdiğimiz ölçüde 
refahımız da adaletli biçimde artacak. 

Geçmişten üzerimize kalan ağır yüklerden 
artık yavaş yavaş kurtuluyoruz. Siyasi me-
seleleri ekonomik meselelerle, ekonomik 
meseleleri siyasi meselelerle birlikte dü-
şünmek zorundayız. Kazanımlarımızı kalı-
cı hale getirebilmemiz için siyasi istikrarın 
da sürmesi gerekiyor. Bunun için her şey-

den önce Türkiye’nin bugünlerine yakışan 
yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Şartlar 
ne olursa olsun, dikkatimizi, heyecanımızı, 
konsantrasyonumuzu kaybetmeden yeni 
anayasa çalışmalarını sürdürmeli, tama-
ma erdirmeliyiz. Partiler arasındaki görüş-
meleri geçen hafta başlattık, konu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde… 
Her partiden eşit sayıda üyenin katıldığı 
uzlaşma komisyonu ilk toplantısını yaptı. 

Konunun sadece siyaset zemininde değil, 
her zeminde tartışılarak olgunlaştırılması 
gerektiğine inanıyoruz. Hukukçularımız, 
aydınlarımız, sivil toplum kuruluşları-
mız, medyamız ve tek tek her bireyimiz 
bu meselede sorumluluk üstlenmeli, yeni 
anayasanın oluşumuna katkı vermelidir. 
Sendikalarımız da tabiatıyla bu çalışma-
nın içindedir. Geçmişte Hak-İş’in bu tür-
den çalışmalara önemli katkılar verdiğini, 
sorumluluğunun gereğini layıkıyla yerine 
getirdiğini biliyoruz. 1992’de düzenlenen 
Anayasa sempozyumu ve sonrasında ha-
zırlanan raporun o dönem konuya önemli 
açılımlar getirdiği biliniyor. 

12 Eylül 2010’da yapılan kısmî anayasa 
değişikliği referandumunda Hak-İş’in 
“Darbelerin Karanlığından Demokrasi’nin 
Aydınlığına” adıyla yürüttüğü kampanya 
zihin açıcı bir fonksiyon icra etmiştir. Yeni 
bir anayasa hazırlığının sürdürüldüğü 
bu günlerde sizlerin görüş ve katkıları-
nız bizim için çok değerli olacaktır. Bu 
konuda her türlü katkıya açık olduğu-
muzu burada bir kere daha ifade etmek 
isterim. Türkiye bu zorlukları da aşacak, 
demokrasisiyle, ekonomik gelişmesiyle, 
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insan potansiyeliyle ve diğer zenginlikle-
riyle dünyanın parlak yıldızlarından biri 
olarak geleceğe yürüyecektir. Her insa-
nımızın bizim bu aydınlık hayallerimize 
en az bizim kadar inandığına inanıyoruz. 
Bu umutlar Türkiye’nin umutlarıdır, 
bu güzel hayaller Türkiye’nin hayalleri-
dir. Bu hissiyatla sözlerime son veriyor, 
Hak-İş Konfederasyonu’nun 12. Genel 
Kurulu’nun hayırlı olmasını temenni edi-
yor, 36. kuruluş yıldönümünü bir kere 
daha içtenlikle kutluyorum. Sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Sizlerle kucak-
laşmak, sizlerle hasbihal etmek, ülkemizin 
güncel meseleleriyle ilgili bazı hususları 
sizlerle paylaşmak üzere bir kez daha hu-
zurlarınızdayım. Konuşmamın hemen ba-
şında, 23 Ekim Pazar günü Van’da meydana 
gelen depremde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, 
tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyo-
rum. Depremde yaralanan kardeşlerimize 
de acil şifalar temenni ediyorum. Yine bu 
vesileyle, başta Çukurca’ya yapılan hain 
saldırı nedeniyle olmak üzere, terörle mü-
cadelede vatan ve millet uğruna canlarını 
feda eden, şehadete erişen kahramanları-
mıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Yaralanan tüm güvenlik güçlerimizin bir 
an önce sıhhatlerine kavuşmaları arzu ve 
temennimi burada bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum.

Sevgili vatandaşlarım… 

Bilindiği üzere, 23 Ekim günü, merkez üssü 
Van’ın Tabanlı köyü olan 7.2 şiddetinde bir 
deprem meydana geldi. Erciş başta olmak 
üzere çevre iller ve köylerde de yıkım ve ha-

sara yol açan bu deprem, hepimizi derinden 
sarstı. Deprem, Van çevresindeki şehirleri 
ve kırsallarını da etkiledi, yüreğimizi yakan 
can kayıplarına neden oldu. Bu zor günü-
müzde yurtdışından taziye mesajlarını, geç-
miş olsun dileklerini ileten, yardımımıza 
koşan tüm ülke liderlerine, dost ve kardeş 
ülke halklarına ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Bu felaket günle-
rinde, tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir 
dayanışma sergileyen, kardeşliğimizi tüm 
dünyaya bir kez daha en müşahhas şekilde 
ispat eden 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının da her birine kalpten teşekkür 
ediyorum.

Aziz milletim…

Türkiye bir deprem ülkesi… Depremlerle 
yaşamayı öğrenmek, bu duruma uyum gös-
termek mecburiyetindeyiz. Zira depremleri 
önlemenin, yerkürenin hareketlerini engel-
lemenin, fizik kanunlarını değiştirmenin, 
böylesi tabii afetlerin önüne geçmenin 
imkânı bulunmuyor. Maalesef, her toplum, 
her ülke bu acı tecrübeleri yaşıyor, yaşamak 
zorunda kalıyor. Ancak, bu tecrübelerden 
dersler çıkarmak, depremin yaralarının 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ekim 2011
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sarılmasında en doğru yöntemleri bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

Nitekim bu son hadisede, geçmişte yaşa-
dığımız acı tecrübelerden büyük oranda 
dersler çıkarıldığına, geçmişteki hataların 
tekrar edilmediğine, çaresizlik ve aşırı 
panik yaşanmadığına şahit olduk. Kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum ör-
gütlerimizin, sağlık kuruluşlarımızın, yerel 
yönetimlerimizin, arama kurtarma ekiple-
rimizin, yardım kuruluşlarımızın, güvenlik 
güçlerimizin ivedilikle bölgeye intikal ettik-
lerini, edebildiklerini hep birlikte gördük. 
Her ne kadar aksaklıklar, eksiklikler olsa 
da, gerekli teçhizatlar, yardım malzemeleri 
süratle afetzedelerle buluşturuldu, bölgede-
ki yaralar bir an evvel sarılmaya başlandı. 

Deprem anından itibaren, ilgili bakan-
larımız, Van milletvekillerimiz, ilgili 
kurumlarımız derhal deprem mahalline 
doğru harekete geçtiler. Ben de, aynı saat-
lerde beraberimdeki bakan arkadaşlarımla, 
İstanbul’dan Van’a doğru yola çıktım ve 
burada ilk değerlendirmeleri yaptıktan 
hemen sonra felaketin en ciddi biçimde 
yaşandığı Erciş ilçemize gittim. Gerek Erciş 
ilçemizde gerek Van’da incelemelerde bu-
lundum: Hem yetkilileri, hem vatandaşları-
mızı dinledim, yaşanan sıkıntıları yakinen 
tespit ettim. Aksaklıkların giderilmesi, ih-
tiyaçların karşılanması, çalışmaların koor-
dineli bir şekilde yürütülmesi için bölgede 
hazır bulunan yetkililere gerekli talimatları 
verdim. 

Depremin meydana geldiği andan itibaren, 
en doğru, en sahih bilgileri sizlere aktar-

maya, her türlü gelişmeyi, her türlü bilgiyi 
sizlerle samimiyetle paylaşmaya özen gös-
terdik. 80 vilayetimizi seferber ederek, en 
yakından en uzağa kadar tüm imkânların 
koordineli biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaş-
ması için tam bir hassasiyet içinde olduk. 
İlk etapta, Başbakanlık kaynaklarından 13 
milyon lirayı bölgede yaraların sarılması, 
ihtiyaçların giderilmesi için seferber ettik. 
Başbakanlık hesabına vatandaşlarımızın 
yaptıkları yardım yaklaşık 15 milyon Lira 
rakamına ulaştı. Bütün bakanlıklarımız, 
Türk Kızılay’ı, Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığımız, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlü-
ğümüz, Türk Hava Yolları… Burada tek tek 
ismini sayamayacağım her kurumumuz, 
depremle ilgili olarak tedbirlerini aldılar, 
harekete geçtiler ve çalışmaların içinde 
bulundular. 

Çadır ve battaniye dağıtımından günlük 
gıda teminine, sağlık hizmetlerinden psiko-
lojik desteğe, ısınmadan eğitime, tarımdan 
maliyeye kadar her alanda, ama her alanda 
geniş spektrumlu bir yaklaşımla bölge insa-
nının elinden tuttuk. Kusurlarımız elbette 
oldu. Elbette anında bütün ihtiyaç sahip-
lerine ulaşmak mümkün olmadı. Ancak, 
böyle büyük ve geniş çaplı bir afette, bu tür 
aksaklıkların yaşanması takdir edersiniz ki 
gayet tabiidir. Nitekim zaman ilerledikçe 
bu aksaklıklar da giderilmiş, en ücra köşeye 
kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıştır.

Dikkatinizi çekiyorum: Deprem anından 
itibaren, 4 bine yakın kamu görevlisi, 500 
civarında sivil toplum örgütü gönüllüsü, 
kamuya ait 600 iş makinesi ve araç, 1000’e 
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yakın sağlık görevlisi, 7’si hava ambulan-
sı olmak üzere 146 ambulans, 78 uçak 
bölgede faaliyet gösterdi. 30 binden fazla 
çadır, 130 bin civarında battaniye deprem-
zedelere teslim edildi. 11 seyyar hastane 
bölgeye sevk edildi, 4 tanesi şu anda faaliyet 
gösteriyor, ihtiyaç halinde diğer 7 tanesi de 
faaliyete geçecek. 

Aziz vatandaşlarım…

Bütün bu faaliyetler, bütün bu yardım 
organizasyonları, Van’daki deprem için 
Hükümetimizin acil olarak gerçekleştirdiği 
çalışmaların sadece bir kısmı... Bakınız! 
Biz, büyük bir iddiayla yola çıktık: Dedik ki, 
bizim hükümetimiz kimsesizlerin kimsesi 
olacaktır. Hükümetimiz döneminde hiçbir 
vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmayacak, 
hiçbir insanımız sahipsiz kalmayacaktır. 
Yetimlerin, yoksulların, acizlerin ve muh-
taçların yanında yer alacağız, onların yar ve 
yardımcısı olacağız dedik. Deprem bölge-
sinde bu iddiamızı bir kez daha teyit ettim: 
“Bu kış günü hiçbir vatandaşımızı açıkta 
bırakacak değiliz” dedim. Yine söylüyorum: 
Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; 
devletimizin tüm imkânları insanımızın 
hizmetindedir. Devletimiz bütün kurumla-
rıyla, bütün teşekkülleriyle, bütün enerjisi 
ve bütün gayretiyle vatandaşımızın yanın-
da olmaya, depremin yaralarını sarmaya, 
afet zararlarını gidermeye devam edecektir. 

Yalnız, bu noktada şunu özellikle belirtmek 
zorundayım: Biz deprem kuşağı üzerinde, 
fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer 
alıyoruz, farklı iklim özelliklerinin olduğu, 
dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyada ya-

şıyoruz. Haliyle, bugüne kadar yaşadığımız 
afetler, sel felaketleri, depremler bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçı-
nılmaz olarak yaşanabilir. Burada önemli 
olan, bu afetler karşısında her an tedbirli ol-
mak, hazırlıklı olmak ve anında müdahale 
edebilmektir… Bizi asıl yıkan, bize asıl zarar 
veren, depremin kendisinden çok, depreme 
karşı gerekli hassasiyetin gösterilmemiş ol-
masıdır. Van depreminde bunu bir kez daha 
tecrübe ettik. Yapılan onca uyarıya, yaşanan 
onca acı tecrübeye, ödenen onca ağır bedele 
rağmen, tedbirin elden bırakıldığına, çürük 
binaların inşa edildiğine, çürük binalarda 
yaşandığına şahit olduk, oluyoruz. Yıkılan 
binalar, enkazlar her şeyi ayan beyan or-
taya koyuyor. Beton bina adı altında adeta 
kumdan kaleler, kumdan binalar, kumdan 
meskenler inşa ediliyor. Binaların kalite-
siz malzemeyle yapılması yetmezmiş gibi, 
daireyi, dükkanı, mağazayı genişleteceğim 
düşüncesiyle binalardaki taşıyıcı sütunlar 
kaldırılıyor, kolonlar kesiliyor… Belediyeler 
de, müteahhitler de, denetim elemanları da, 
bu ihmallerin cinayetle, intiharla eşanlamlı 
olduğunu artık kabul etmek durumunda-
dır. 

Bunun yanında, deprem sonrasında özellik-
le sosyal paylaşım sitelerinde, bazı televiz-
yon ekranlarında, bazı gazete köşelerinde 
ortaya konan ayrımcı tutum ve tavır da 
yaramıza tuz basıyor. Allah’a hamdolsun… 
Milletimiz, bu ırkçı, ayrımcı, bölücü tavır 
ve imaların hiç birine prim vermedi. Van 
depremiyle yer sarsılırken, bizim kardeş-
liğimiz, uhuvvetimiz, muhabbetimiz daha 
bir pekişti, daha bir güçlendi. Bu felaket 
vesilesiyle bir kez daha samimiyetle kucak-
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laştık. 780 bin kilometrekarenin nasıl bir ve 
bütün olduğunu, dosta da, düşmana da bir 
kez daha gösterdik. Hiçbir tahrike prim ver-
medik. Hiçbir provokasyona aldanmadık. 
Kalbimize kara düşürecek hiçbir imaya, 
kardeşliğimize halel getirecek hiçbir tavra, 
birliğimizi lekeleyecek hiçbir fitne ve fesa-
da eyvallah demedik. Böyle günler, dayanış-
manın sınandığı, kalplerin imtihan edildiği 
günlerdir.

Allah’a şükürler olsun ki, bu millet, bir kez 
daha imtihanı geçmiştir. İstiklal şairimiz 
Mehmet Akif, o meşhur mısralarda şöyle 
söylüyordu: Bir zamanlar biz de millet, hem 
nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, milli-
yet nedir öğretmişiz. İşte Van depremi, bu 
milletin dünyaya, “milliyet nedir öğrettiği” 
bir nasihat olmuştur. Bu vesileyle, en başın-
dan itibaren, sağduyuyla, soğukkanlılıkla, 
aklı selimle hareket eden, milli birliğimiz 
ve kardeşliğimiz için yapıcı açıklamalarda 
bulunan tüm siyasi partilerimizi de tebrik 
ediyorum. Afet zamanlarında ortaya çıkan 
bu sıcak dayanışmanın, 365 gün boyunca 
ülkemizin siyasi atmosferine hakim olması-
nı temenni ediyor, arzuluyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bu millet nice badireler, nice felaketler, nice 
zorluklar, nice sıkıntılar atlatmıştır. Her 
seferinde birbirine sarılarak, birbirinin der-
dine ortak olarak, birbiriyle dayanışarak, 
aşını, ekmeğini, yuvasını paylaşarak, dost-
lukla, kardeşlikle, komşulukla, hoşgörüyle, 
sevgiyle ve saygıyla bu badireleri atlatmış-
tır. Nitekim bugünleri de böyle atlatacağız… 
Deprem, elbette hepimizi derinden sarstı, 

hepimizi derinden yaraladı… Ancak, dep-
remin ortaya çıkardığı bir gerçek daha var. 
O da şudur: Trakya’nın, Anadolu’nun farklı 
coğrafyalarında, farklı şehirlerinde, farklı 
bucaklarında yaşayan insanlarımız, bizi 
birbirimize düşman etmek isteyenlere inat, 
deprem felaketi sırasında da aralarındaki 
ülfeti daha da arttırmış, birbirleriyle daha 
sıkı kenetlenmiş, örnek bir dayanışma ser-
gilemiştir. 

Geçtiğimiz Ramazan ayında bir başka kıta-
da, son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık 
tehlikesiyle boğuşan Somali için harekete 
geçen milletimizin vicdan ve şefkati, bu kez 
Vanlı kardeşlerimiz için seferber olmuştur. 
Deprem, milletimizin kalbinin, gönlünün 
derinliklerinde yatan cevheri, yine gözler 
önüne sermiştir. Bir kez daha görülmüştür 
ki, bu ülkenin derinlerinde, bu ülkenin ma-
yasında kardeşlik vardır, birlik vardır, daya-
nışma vardır, barış içinde bir arada yaşama 
arzusu vardır. İşte bu nedenle hiçbir odak, 
bu kardeşliğimizi gölgeleyemeyecektir, hiç-
bir güç bu dayanışma zincirini kıramaya-
caktır. İnanıyorum ki, depremin ardından 
sergilenen bu birlik ve beraberlik coşkusu, 
bu dayanışma ruhu artarak devam edecek, 
milletimiz el ele, gönül gönüle aydınlık bir 
geleceğe doğru yürüyecektir. 

Ben, bir kez daha, ekranlar aracılığıyla 74 
milyon insanımızı, Van için seferberliğe da-
vet ediyorum. Biz, devlet olarak her imkanı 
seferber ettik. Van’ı, Vanlı kardeşlerimizi el-
bette aç ve açıkta bırakmayacağız. Bingöl’e 
nasıl anında müdahale ettiysek, Erzurum’a, 
Elazığ’a, Bala’ya, Simav’a, afet yaşayan her 
yere nasıl anında ulaştıysak, Van’a da ulaş-
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tık ve orada da yaraları saracağız. Yapılan 
hiçbir çalışmanın, atılan hiçbir adımın boşa 
olmadığı ortadadır. Her ne kadar afet böl-
gesindeki çalışmalar neticesinde, hepimizi 
üzen ölüm haberleri alsak da, enkaz altın-
dan cesetler çıkarılsa da, bir tek bebeğin 
sesi dahi hepimizi sevince boğmaya yetmiş-
tir. Onlarca vatandaşımız, kardeşimiz, yav-
rumuz arama kurtarma çalışmaları netice-
sinde hayata yeniden merhaba demiş, adeta 
yeniden dünyaya gelmiştir... Onların sevinç 
görüntüleri, onların yaşama coşkuları, biz-
leri de sevindiriyor, bizleri de coşturuyor. 

Özellikle Azra bebeğin, o minicik yavrunun, 
Erciş’te enkaz altından, burnu bile kanama-
dan sağ salim kurtarılması bir nebze de olsa 
acımızın hafiflemesine vesile olmuştur… 
Azra bebek, adeta tüm milletimizin umudu, 
sembolü haline geldi. Azra bebeğin ardın-
dan annesi ve anneannesi de, çok şükür ki, 
enkazın altından sağ salim kurtarıldı. Daha 
sonra da pek çok insanımız o beton blokla-
rın, o un ufak olmuş yıkıntıların, enkazın 
arasından çıkarıldı. Kurtarılan her can bize 
nefes vermiş, kurtarılan her can bize hayat 
vermiştir. Ben, arama kurtarma çalışmala-
rında görev almış tüm ekiplere yürekten 
teşekkür ediyor, kurtuluşlarıyla yürekleri-
mizi teskin eden can kardeşlerimize, evlat-
larımıza Allah’tan uzun ömürler diliyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Bakınız, Cumhuriyetimizin 88’inci kuruluş 
yıldönümünü idrak ettiğimiz, ileri demok-
rasi adına çok önemli adımlar atmaya hazır-
landığımız bir dönemde maalesef kirli eller 
tarafından yine sevincimize gölge düşürül-

meye çalışıldı. Önce Bitlis Güroymak’tan 5 
polisimizin bombalı bir saldırı sonucunda 
şehit edildiği haberi geldi. Aynı olayda biri 
çocuk 5 vatandaşımız da hayatını kaybetti, 
birçok sivil yaralandı. Ardından, TBMM’de 
ülkemize daha demokratik, daha adil ve 
daha özgürlükçü bir anayasa hazırlama 
çalışmalarının başlayacağı bir günde 
Çukurca’da, haince bir terör saldırısında 
25 askerimizi şehit verdik. Ancak, yılma-
dan, yorulmadan, terörle mücadelemizi 
de sürdürdük ve sürdürüyoruz. Güvenlik 
güçlerimizin bir süredir koordineli bir şe-
kilde yürütmekte olduğu operasyonlar, son 
olayların ardından daha da yoğunlaşmış 
bir şekilde devam ediyor. Çukurca ve çev-
resi başta olmak üzere yurt içinde ve sınır 
ötesinde sürdürülen hava destekli kara ope-
rasyonu an be an hedefine ulaşıyor. Terör 
örgütü önemli kayıplara uğratılıyor. 

Hükümet olarak, bir yandan terörle mü-
cadelede kararlı adımları atarken, diğer 
yandan uluslararası temaslarımızı yoğun-
laştırıyoruz. Bu kapsamda, Irak Bölgesel 
Yönetimi eski Başbakanı ve KDP Başkan 
Yardımcısı Sayın Neçirvan Barzani ile bir 
görüşme yaptık. Mesut Barzani ile de tele-
fon görüşmesi gerçekleştirdik ve bir araya 
gelme kararı aldık. Yine, İran Dışişleri Ba-
kanı Salihi’yi kabul ederek, bölgedeki son 
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi 
paylaştık. Öncesinde medya sahipleri, genel 
yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir 
araya geldik. Yaklaşık 3 saatlik bir toplan-
tıda, hem kendilerini bilgilendirdik, hem 
medya terör ilişkisine dair bazı hissiyatımı-
zı kendileriyle paylaştık, hem de kendileri-
ni dinleme imkanı bulduk. 
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Terörün propagandasını engellemek, terör 
örgütünü oksijensiz bırakmak için her tür-
lü tedbiri alıyoruz. Bunu yaparken hiçbir 
kesimi ötekileştirmiyoruz, hiçbir kesime 
önyargıyla yaklaşmıyoruz. Bu ülkenin in-
sanlarının bütün hayal kırıklıkları, bütün 
gönül kırgınlıkları, bütün vicdan yaraları 
sevgiyle, kardeşlikle, şefkatle iyileştirilecek. 
Daha fazla adaletle, daha fazla demokra-
siyle, daha fazla özgürlükle bu ülke bir 
uçtan bir uca bir daha kararmamak üzere 
aydınlanacak. Zira terörün panzehiri daha 
fazla demokrasidir. Terörün çaresi insan 
haklarında, hukukta, adalette, özgürlükte, 
demokraside sebat etmek, ilerlemek, daha 
müreffeh bir toplum olabilmektedir. Onun 
için, terör örgütü mevcudiyetini korumak 
adına, gerçekte milletimizin kardeşliğini, 
Türkiye’nin değişim umutlarını, demokra-
simizi, hukukumuzu hedef almaktadır. 

Bu kirli odaklar Türkiye’nin gelişmesini, 
özgürleşmesini, demokratikleşmesini, hu-
zur ve istikrar içinde kardeşçe müşterek bir 
geleceğe yürümesini istemiyorlar. Bu ülke-
nin büyümesini, güçlenmesini, bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi olmasını, haklının 
yanında yer alıp haksıza karşı çıkmasını 
istemiyorlar. Ancak bu kirli hesap tutmaya-
cak, terörden medet umanlar maksatlarına 
asla ulaşamayacaklar. Kimsenin ama kim-
senin bu ülkenin bahtını karartmasına izin 
vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi onların kirli hesaplarına 
kurban etmeyeceğiz. Bu ülkenin huzur ve 
istikrarını bozdurmayacak, milletimizin 
değişim iradesini sekteye uğratmayacağız. 
İnsanlarımızın gelecek umutlarını söndür-
melerine asla göz yummayacağız. Terör ille-

tini bu ülkenin gündeminden de, bu mille-
tin yakasından da mutlaka söküp atacağız. 

Milletimiz mutlu ve müreffeh yarınlara 
ulaşma azmiyle çıktığı bu yoldan asla geri 
dönmeyecektir. Ne demokrasimizi geliştir-
mekten, ne adaleti tartışılmaz biçimde tesis 
etmekten, ne özgürlükleri genişletmekten 
vazgeçeceğiz. Demokrasi açılımlarımızdan, 
barış ve kardeşlik projelerimizden, ülkemi-
zin her köşesini imar edecek atılımlardan 
da asla ve asla geri adım atmayacağız. Şu 
anda, TBMM’de milletimizin uzun bir za-
mandır özlemle beklediği yeni anayasanın 
hazırlık çalışmalarını başlatmış durumda-
yız. Bu süreci Türkiye’nin geleceği açısın-
dan hayati önemi haiz görüyoruz. Bugü-
nün şartlarına uyumlu, daha demokratik, 
daha adil, daha özgürlükçü bir anayasa 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarına giden yol-
da çok önemli bir kilometre taşı olacaktır. 
Bütün siyasi partilerimizin konuya gereken 
hassasiyet çerçevesinde yaklaşacağına ve 
yeni Türkiye’ye yakışan anayasanın hazır-
lanmasına değerli katkılar sağlayacaklarına 
inanıyoruz. Konunun sadece siyaset zemi-
ninde değil, her zeminde bütün boyutlarıy-
la tartışılarak olgunlaştırılması gerektiğine 
inanıyoruz. Hukukçularımız, aydınlarımız, 
sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız ve 
tek tek her bireyimiz bu meselede sorumlu-
luk üstlenmeli, yeni anayasanın oluşumuna 
katkı vermelidir. 

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir anayasa-
nın oluşması için bu ortak aklın oluşmasına 
ihtiyacımız var. İnşallah Türkiye’nin deği-
şimini taçlandıracak yeni anayasamızı en 
geniş katılımla hazırlayarak çok önemli bir 
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aşamayı daha gerçekleştireceğiz. Her türlü 
zorluğu bir olarak, beraber olarak, milleti-
mize yakışan bir dirayetle aşabilecek gücü-
müz vardır. Şartlar ne olursa olsun, bütün 
yaralar sarılacak ve Türkiye’nin medeniyet 
yürüyüşü Allah’ın izniyle devam edecektir. 

Bu inançla sözlerime son verirken, Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 88’inci yıldö-
nümünü yürekten kutluyorum. Yaklaşan 
Kurban Bayramı’nızı şimdiden tebrik edi-
yorum; ülkemize, milletimize, tüm İslam 
âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini 
diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Kalın sağlıcakla!
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) 
Şansölyesi Angela Merkel’in davetine ica-
betle, Türkiye’den Almanya’ya işgücü gö-
çünün 50’nci yılı münasebetiyle Berlin’de 
düzenlenecek Ana Etkinliğe Şansölye 
Merkel’le birlikte katılmak üzere az sonra 
Berlin’e hareket ediyoruz.

Türkiye ile Almanya arasında tarihten ge-
len çok yoğun bir dostluk ilişkisi mevcut... 
Hükümet olarak Almanya ile çok boyutlu 
ilişkilerimizin her alanda çeşitlenerek geliş-
mesine büyük önem atfediyoruz. Almanya 
ile ikili ilişkilerimiz son dönemde artan üst 
düzey ziyaretlerle daha da güç kazanmaya 
başladı. Son olarak geçtiğimiz Şubat ayında 
CeBİT Uluslararası Bilişim Fuarı vesilesiyle 
Almanya’ya yaptığım ziyaret sırasında Şan-
sölye Merkel’le bir görüşme gerçekleştir-
miştik. Fevkalade verimli geçen bu görüş-
mede köklü ilişkilerimizi ve işbirliğimizi 
değerlendirme imkânı bulmuştuk.

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Wulff ’un geçen yıl ülkemize yaptığı 

ziyaretin üzerinden henüz bir yıl geçmeden 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 18-21 Eylül 
2011 tarihlerinde Almanya’yı ziyaretleri 
ikili ilişkilerimizdeki dinamizmin ve çeşit-
liliğin bir yansımasını teşkil etmiştir. İlişki-
lerimizin en önemli veçhelerinden birisini 
şüphesiz insani bağlarımız oluşturuyor. 
Son 50 yıl içinde Almanya’ya gitmiş olan, 
bugün toplam sayıları 3 milyona yaklaşan 
vatandaşlarımız ve Türk kökenli Alman 
vatandaşları, iki ülke arasındaki dostane ve 
güçlü ilişkilerin pekişmesinde çok önemli 
bir rol oynuyorlar. 

Başlangıçta “misafir işçi” olarak Almanya’ya 
giden Türkler, iki ülkenin müşterek tari-
hinde yeni bir sayfa açtılar; birinci nesil 
göçmenler, onların çocukları ve torunları 
Almanya’ya çeşitlilik kazandırdılar. Av-
rupa ülkeleri arasında Türklere ve Türk 
kökenlilere evsahipliği bakımından birinci 
sırada yer alan Almanya’daki Türk işgücü, 
bu ülkeye göçünün 50’nci yılında “misafir 
işçi” kimliğini artık geride bıraktı... Türk 
toplumunun birçok ferdi Almanya’da siya-
si, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda 

Almanya ve Fransa Ziyareti 
Öncesi Basın Açıklaması

Ankara | 1 Kasım 2011
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önemli başarılara imza attılar, Almanya’nın 
refahına ve toplumsal zenginliğine müstes-
na katkılar sağladılar. 

Bugün Almanya’da Türk ve Türk kökenli 
işadamları tarafından kurulmuş, yıllık ciro-
ları 35 milyar avro’ya ulaşan 70 bini aşkın 
işletme bulunuyor. Bu işletmeler yaklaşık 
350 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Türk 
toplumunun Almanya’da yaşamın her 
alanında yapmakta olduğu önemli katkılar-
dan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Almanya’daki Türk toplumunun, iki ülke-
nin ortak kazanımı olduğuna samimiyetle 
inanıyoruz. 

Değerli basın mensupları…

Göçün 50’nci yılı kapsamında 2011 yılı 
içinde çoğunluğu Almanya’da olmak üzere, 
Alman dostlarımızla ortaklaşa olarak çeşitli 
etkinlikler düzenliyoruz. Ziyaretim sırasın-
da bu akşam Berlin’de Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 
tertiplenen “Almanya ve Göç: 50’nci Yılında 
Almanya’daki Türkler Sempozyumu”nun 
Gala Yemeğine iştirak edeceğim. Bu yemek 
vesilesiyle Almanya’daki Türk toplumunun 
temsilcileri ve Alman yetkililerle bir araya 
geleceğim. 2 Kasım günü Almanya Federal 
İçişleri Bakanlığı tarafından göçün 50’nci 
yılı münasebetiyle düzenlenen Ana Etkin-
liğe Şansölye Merkel ile birlikte katılarak, 
birer konuşma yapacağız. 

Ardından yine Şansölye ile beraber “Göç, 
Toplumumuzu Nasıl Değiştiriyor” konulu 
bir açık oturuma iştirak edeceğiz. Söz ko-
nusu açık oturumda Almanya’da yaşayan 

Türk kökenli 6 göçmen de hazır bulunacak. 
Göçün 50’nci yılı vesilesiyle tertiplenen 
etkinlikleri müteakip aynı gün Alman mev-
kidaşım Şansölye Merkel’le öğleyin çalışma 
yemeğinde bir araya gelme fırsatımız ola-
cak... Görüşmemizde, ülkelerimiz arasında 
çok boyutlu ilişkileri ve yakın işbirliğini de-
ğerlendireceğiz. Siyasi ilişkilerimizin yanı 
sıra, ticari işbirliğimizin güçlendirilmesi 
imkânlarını da ele alacağız. 

Ülkemizin en büyük ticari ortağı olan Al-
manya ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 
29 milyar dolar’a ulaştı. Şansölye Merkel’le 
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın kar-
şılaştıkları sıkıntıların çözümü için birlikte 
neler yapabileceğimiz hususunu ele alaca-
ğız. Ayrıca, AB’ye üyelik sürecimiz, Kıbrıs 
ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da vuku 
bulan son gelişmeler başta olmak üzere 
bölgesel ve uluslararası konularda da görüş 
alışverişinde bulunacağız. 

Değerli basın mensupları…

Almanya ziyaretimi takiben, ülkemizin 
üyesi olduğu G-20’nin 3-4 Kasım 2011 ta-
rihlerinde düzenlenecek Liderler Zirvesi’ne 
katılmak üzere Cannes’a gideceğim. Bu zi-
yaretimde bana Başbakan Yardımcısı Sayın 
Ali Babacan ve Maliye Bakanı Sayın Meh-
met Şimşek eşlik edecek. 2008 yılında orta-
ya çıkan ekonomik ve mali krizden bu yana 
liderler seviyesinde toplanmaya başlayan 
G-20, ekonomik ve mali krizin üstesinden 
gelinmesi, finansal sistemin güçlendiril-
mesi ve küresel ekonomik büyümenin sağ-
lanması amacıyla ortak politika önerileri 
geliştiriyor ve bunları uygulamaya alıyor. 
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G-20 küresel ekonomiyle bağlantılı ticaret, 
kalkınma, enerji, yolsuzlukla mücadele, 
gıda güvenliği, istihdam ve sosyal politika-
lar gibi diğer alanlarda da küresel sorunlara 
küresel çözümler getirme gayreti içindedir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin 
birlikte yer aldığı G-20 platformunu, bu 
sorunların ele alınması için en uygun plat-
form olarak görüyoruz. Gelişmekte olan 
ekonomilerin artan ekonomik ağırlıklarıyla 
orantılı olarak küresel ekonomik yönetişim 
içindeki seslerinin de artmasını istiyoruz. 
Bu çerçevede, G-20’nin etkinliğinin korun-
masına önem atfediyoruz. Ekonomik ve 
mali kriz karşısında güçlü bir duruş sağla-
yan ülkemiz, G-20’nin uluslararası ekono-
mik ve mali sistemin güçlendirilmesine ve 
reformuna yönelik çalışmalarına destek 
veriyor ve aktif katkı sağlıyor.

Cannes Zirvesi, gelişmiş ülkelerin yüksek 
kamu borcu, mali sistemdeki zayıflıklar, 
finansal piyasalardaki çalkantı, ekonomik 
büyümede yavaşlama ve yüksek işsizlik 
gibi küresel ekonominin güç sınamalardan 
geçtiği bir döneme rastlıyor. Zirvede, krizin 
atlatılması bakımından atılması gereken ce-
sur, kararlı ve koordineli adımlara ilişkin si-
yasi desteğin sergilenmesi hususunda G-20 
liderlerine önemli görevler düşüyor. Bil-
hassa küresel ekonominin büyüme rayına 
yeniden oturtulması için G-20 çerçevesin-
deki çok taraflı işbirliğine dayalı çabaların 
önemine inanıyoruz. Bu çerçevede, tecrübe-
lerimizi diğer G-20 üyeleriyle paylaşıyoruz. 

Almanya’yı ziyaretimin ülkelerimiz arasın-
daki köklü ilişkilerin önümüzdeki dönem-
de daha da pekişip, güçlenmesine vesile teş-

kil etmesini; Cannes’da katılacağımız G-20 
Liderler Zirvesi’nin de üye ülkeler arasında 
sağlanan koordinasyonun geliştirilmesine 
katkıda bulunmasını temenni ediyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar...

1-4 Kasım 2011 tarihlerinde Berlin ve 
Cannes’a gerçekleştirmiş olduğum ziyaretle-
ri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 
yeniden sizlerin huzurundayım. Bu vesileyle 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansöl-
yesi Angela Merkel’in davetine icabetle, 
Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 
50’nci yılı münasebetiyle Berlin’de düzenle-
nen Ana Etkinliğe katılmak üzere 1-2 Kasım 
2011’de Almanya’yı ziyaret ettim. Bilindiği 
üzere Almanya’da çok ciddi bir Türk nüfusu 
bulunuyor. Sayıları 3 milyona yaklaşan Türk 
toplumu, Almanya ile Türkiye arasındaki 
dostluk bağlarının daha da gelişmesinde bü-
yük pay sahibidir. Türkler, Almanya’ya eko-
nomik, kültürel, sosyal ve siyasal planda bü-
yük katkılar sağlayarak, Alman toplumunun 
asli unsurları haline geldiler. Almanya’daki 
Türk toplumunun mevcudiyeti her iki ülke 
için büyük bir zenginlik teşkil ediyor.

Ziyaretim çerçevesinde, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Berlin’de 
düzenlediği Göç Sempozyumu’nun Gala 
Yemeği’nde Almanya’da yaşayan Türk 
toplumu ve Alman dostlarımızla bir ara-
ya geldim. Bu vesileyle, Türk işgücünün 
Almanya’ya göçünün 50’nci yılında artık 
“misafir işçi” kimliğini geride bıraktığına 
dikkati çektim. Türk işçilerin, Türk toplu-
munun Almanya’nın toplumsal hayatına 
giderek artan ölçüde katkıda bulunmala-
rından duyduğumuz memnuniyeti dile 
getirdim. Vatandaşlarımızın anavatanla 
bağlarını koparmadan, yaşadıkları ülkenin 
sosyal ve ekonomik hayatına etkin bir şe-
kilde katılmalarına atfettiğimiz önemi vur-
guladım. Bu süreçte Alman dostlarımıza 
da büyük sorumluluk düştüğüne, karşılıklı 
anlayış ve hoşgörü ortamının mevcudiyeti-
nin önem taşıdığına, köklü dostluk ilişkileri 
tesis etmiş olan halklarımız arasındaki etki-
leşimin bize sağlam bir temel sunduğuna 
dikkat çektim.

2 Kasım günü düzenlenen Ana Etkinliğe 
Şansölye Merkel’le birlikte iştirak ettik. Et-

Almanya ve Fransa Ziyareti 
Dönüşü Basın Açıklaması

Ankara | 4 Kasım 2011
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kinlik kapsamında yaptığımız konuşmala-
rın ardından, Şansölye Merkel’le beraber, 
Türk kökenli 6 göçmenin de yer aldığı bir 
açık oturuma katıldık. Bu vesileyle, Al-
manya’daki Türk toplumunun başarı hika-
yeleriyle, Almanya’nın ekonomik refahı ve 
kültürel zenginliğine yaptıkları katkılarla 
gurur duyduğumuzu, Türk toplumunun 
huzur, refah ve güvenliğinin bizim için 
fevkalade önemli olduğunu bir kez daha 
dile getirme imkanı buldum. Söz konusu 
etkinliğin, Almanya’da yaşayan Türklerin 
ve Türk kökenlilerin iki ülke ilişkilerinde 
ne kadar büyük bir öneme sahip olduk-
larının ortaya konması bakımından çok 
yararlı olduğuna inanıyorum. 

Aynı gün Şansölye Merkel bizleri bir 
öğle yemeğinde ağırladı. Yemek sırasın-
da da kapsamlı ve verimli istişarelerde 
bulunduk. Ülkelerimiz arasında siyasi, 
ekonomik, kültürel ve beşeri planda geli-
şen ilişkiler, işbirliğimize büyük derinlik 
ve güç katıyor. Görüşmemizde, Türkiye-
Almanya ikili ilişkilerini, Almanya’da 
yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntıları ve 
çözüm önerilerimizi, ülkemizin AB’ye 
üyelik sürecini ve Kıbrıs konusunu değer-
lendirdik. Yine, başta Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel 
ve uluslararası konularda da fikir teati-
sinde bulunduk. Türkiye ile Almanya’nın 
uluslararası planda barış, huzur, istikrar 
ve refaha katkıda bulunmak üzere ikili ve 
çok taraflı platformlardaki işbirliğini geliş-
tirme arzumuzu teyit ettik. 

Berlin’e yaptığım bu ziyaretimin birçok açı-
dan gayet zamanlı ve faydalı olduğunu dü-

şünüyorum. Bu vesileyle, Almanya ile dos-
tane seyir izleyen ikili ilişkilerimizin her 
alanda derinleştiğini, mevcut işbirliğimizin 
güçlenmesi için ortak kararlılığa sahip ol-
duğumuzu memnuniyetle müşahede ettim.

Değerli arkadaşlar…

Almanya ziyaretimi müteakiben, 3-4 
Kasım’da düzenlenen G-20 Cannes 
Zirvesi’ne katıldım. Zirve vesilesiyle G-20 
üyesi ülkeler ve çeşitli uluslararası kuruluş-
ların başkanlarıyla yararlı ikili görüşmeler 
gerçekleştirdik. Uluslararası ekonomik iş-
birliği alanında başlıca forum haline gelen 
G-20 çerçevesindeki çalışmalarımız, bugü-
ne kadar olumlu sonuçlar verdi. G-20 üyesi 
ülkeler arasında sağlanan koordinasyon ile 
küresel ekonomik krizin etkilerinin hafifle-
tilmesi ve mali sistemin istikrarının artırıl-
masına yönelik önemli kararlar alındı. 

G-20 Cannes Zirvesi’nde, Seul Zirvesinden 
bu yana küresel ekonomik ve mali krizle 
mücadelede kaydettiğimiz ilerleme gözden 
geçirildi. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli 
küresel büyümenin gerçekleştirilmesi için 
önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaların 
sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı 
Bu amaçla somut taahhütlere dayalı bir Ey-
lem Planı hazırlandı. Finansal sistemin güç-
lendirilmesi ve parasal sistemin reformuna 
yönelik çalışmalara devam edilecek. 

Kalkınma konusu G-20’nin önemli bir 
gündem maddesi haline gelmiştir. Gıda 
güvenliği ve altyapı yatırımlarının teşviki 
öncelikli alanlar olmak üzere, düşük gelirli 
ülkelerin küresel ekonomik büyümenin 
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bir parçası haline getirilmelerine yönelik 
çalışmalar da sürdürülecek. Küreselleşme-
nin sosyal boyutu da her geçen gün önem 
kazanmaktadır. 

Cannes Zirvesinde istihdamın teşvik edil-
mesi ve sosyal güvenlik tabanının genişletil-
mesi ile ilgili konuları da ele aldık. Küresel 
ekonominin çeşitli sınamalardan geçtiği bir 
dönemde, KAN (Cannes) Zirvesinde sergile-
nen siyasi kararlılığın ekonomik ve finansal 
sistemde istikrarın sağlanması ve büyüme-
yi destekleyecek cesur adımların atılması 
bakımından önemli olduğuna inanıyorum. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 
olarak aynı sistemin parçalarıyız. Küresel 
ekonomik istikrarın sağlanması ülkemiz 
açısından da vazgeçilmezdir. 

Bu vesileyle, ülkemizin G-20 bağlamında 
üstlenilen taahhütlerin sorumluluğunu 
taşıdığını ve gerekli tüm adımları atmak 
yönünde kararlı olduğunu bir kez daha be-
lirtmek isterim. Teşekkür ederim.



195

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-7

Değerli Genel Sekreter, çok değerli misa-
firler, saygıdeğer katılımcılar, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor; bugün açılışını hep birlikte 
gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli kon-

feransın başarılı geçmesini diliyorum. 
Böyle önemli bir konferansı gerçekleştir-
dikleri için Adalet Bakanlığımıza, Değerli 
Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyo-
rum. Konferansa Avrupa Konseyi adına 

Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin Türkiye 

Kararları, Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Konferansı

Ankara | 15 Kasım 2011
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katılan Sayın Genel Sekreter ve Sayın 
Genel Müdür’e de katkıları için şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye olarak, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesini 1954 yılında imzalamış, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı 
yetkisini de 1990 yılında kabul etmiştik. 
2004 yılında, Hükümet olarak çok daha 
önemli bir adım attık ve temel insan hak-
larıyla ilgili uluslararası anlaşmaların, 
ulusal kanunlardan üstünlüğünü kabul 
ettik. Burada şu hususu özellikle ifade 
etmek durumundayım… İnsan hakları ev-
rensel bir nitelik taşır… Temel insan hak-
ları, farklı coğrafyalarda farklı nitelik arz 
etmez. Yoksullar için farklı, zenginler için 
farklı insan haklarından söz edilemez. İn-
san, her yerde insandır ve her yerde, her 
coğrafyada, her şartta, gerek diğer insan-
lardan, gerek kurumlardan aynı saygın ve 
eşit muameleyi hak etmektedir. 

Avrupa Konseyi’ni ve Avrupa Birliği’ni 
dünya genelinde öne çıkaran da esasen, 
ekonomik ve siyasi birlikteliğin ötesin-
de, insan hakları konusundaki evrensel 
tutumudur. Biz, Avrupa felsefesini, temel 
hak ve özgürlüklere saygı; bunun yanında 
birçok kültürlülük, bir ortak yaşam felse-
fesi olarak görüyoruz. Türkiye’nin, başta 
Avrupa Konseyi olmak üzere Avrupa ku-
rumlarıyla ve Avrupa Birliği ile ilişkisi de, 
ekonomik ve siyasi hedeflerin öncesinde, 
böyle bir medeniyet tasavvuruna olan 
inancından kaynaklanmaktadır. 

Bizim medeniyet tasavvurumuzda ve 
kadim kültürümüzde, insan kutsal bir 

varlık olarak değerlendirilmiş, insan ha-
yatı, yani can, her şeyin, ama her şeyin 
üzerinde bir değer olarak görülmüştür. 
Tarih içinde farklı ve yanlış uygulamalar 
olduğunu biliyoruz. Ama bu yanlışlıklar, 
medeniyetimizin özüne zarar verememiş, 
bir sevgi medeniyeti oluşturma yönünde-
ki umutlarımızı asla zedeleyememiştir. 
Avrupa’nın temel hak ve özgürlüklerde 
ortaya koyduğu değerler manzumesi, hiç 
tereddütsüz söylüyorum, bizim kendi 
medeniyetimizin de özüdür ve ulaşmak 
istediğimiz bir idealdir.

Değerli dostlarım… 

Bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını 
biliyoruz… İnsan hak ve hürriyetleri ko-
nusunda reform yapmanın, ileri standart-
ları oluşturmanın kolay bir iş olmadığını, 
kararlılık ve güçlü bir irade istediğini, 
aynı zamanda zorlu bir süreç gerektir-
diğini biz yaşayarak öğrendik. Bakınız… 
Son 9 yılda, AK Parti Hükümetleri olarak, 
insan hakları ve hürriyetleri noktasında 
gerçekten tarihi adımlar attık. Gerek 
insan haklarını, gerek hukuk sistemini 
Avrupa standartlarına, yani ileri ve evren-
sel düzeye ulaştırmak için çok yoğun bir 
mücadele verdik ve vermeye de devam 
ediyoruz. 

Süreç kolay olmadı… Attığımız her adım-
da engellerle karşılaştık… Kimi zaman 
çeteler önümüze engel çıkarmak istedi, 
kimi zaman bürokratik oligarşiyle mü-
cadele ettik; ama en çok da statükoyla 
mücadele ederek bugünlere ulaştık. Şunu 
gönül rahatlığı içinde söylemek duru-
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mundayım: Türkiye, 9 yıl öncesine göre, 
gerek temel hak ve hürriyetler noktasın-
da, gerekse de hukuk devleti anlayışında 
çok daha iyi bir yerdedir, çok daha ileri 
standartlara sahiptir. 

Gerçekleştirdiğimiz reformların tamamı-
nı burada sayabilmem mümkün değil… 
Ancak, insanların fikirlerini özgürce ifa-
de edebildiği, özgürce yazabildiği, çizebil-
diği, söyleyebildiği, özgürce yayın hakkını 
kullanabildiği bir Türkiye inşa ediyoruz. 
Farklı dil ve lehçelerin özgürce konuşu-
labilmesinden, farklı inanç gruplarının 
özgürce faaliyet göstermesine kadar her 
alanda önemli reformlar gerçekleştirdik. 
İdeal seviyeye henüz ulaştığımız iddia-
sında değiliz… Daha kat etmemiz gereken 
uzun bir mesafe olduğunu biliyoruz… 
Ancak, karşılaştığımız engeller dikkate 
alınırsa, 9 yılda aldığımız mesafenin az 
olmadığı görülecektir. 

Avrupa Birliği nasıl ideale ulaşma ve yük-
sek seviyeyi koruma noktasında bir du-
yarlılık içinde olmak zorundaysa, Türkiye 
de değişen şartlar ve ihtiyaçlar çerçeve-
sinde kendisini devamlı yenileyerek ileri 
hedeflere doğru yol almak durumunda. 
Demokratikleşme de, hak ve özgürlükleri 
geliştirme de nihayete erecek süreçler de-
ğildir. Dün ileri dediğimiz standartlar bu-
gün yetersiz kalabiliyor. Her zaman daha 
iyiyi ve daha ileriyi kovalamak durumun-
dayız. AK Parti iktidarı olarak bizim temel 
felsefemiz ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ 
anlayışına dayanmaktadır. Bu çerçevede 
insanı merkeze yerleştirerek, insana hiz-
meti devletin de, siyasetin de temel gayesi 

olarak görüyoruz. Bu zorlu ve uzun yolcu-
lukta kararlılıkla reformlara ve demokra-
tik dönüşüme devam ediyoruz.

Değerli dostlarım…

Avrupa’nın, insan hak ve hürriyetlerinde 
mevcut seviyeye ulaşması, uzun bir süreç 
ve acı tecrübelerin ardından gerçekleşti. 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında mil-
yonlarca insan hayatını kaybetti, onlarca 
şehir yerle bir oldu, sınırlar defalarca de-
ğişti. Elbette aynı yollardan geçmek, aynı 
acı tecrübeleri yaşamak gerekmiyor… 
Ancak, hukuk sistemi ve insan hakları 
konusunda Türkiye değerlendirilirken, 
başta terör unsuru olmak üzere, geçmişin 
tortularının dikkate alınmadığını burada 
üzülerek ifade etmek durumundayım… 
Ben, Türkiye’nin kendine has şartları var 
demiyorum… Anayasa ve yasalar konu-
sunda enkaz devraldık da demiyorum. 
Mazeret üretmek niyetinde asla değilim… 

Ama dikkat ediniz… Türkiye’nin karşısın-
da, güvenlik güçlerine acımasızca saldı-
ran, sivilleri hedef alan, çocuklara dahi 
kasteden, hatta en son, hamile bir kadını 
öldürerek, doğmamış bebeğini katleden 
bir terör örgütü var. Daha birkaç hafta 
önce, kanlı terör örgütü, bir canlı bombay-
la sokak ortasında patlatarak, bir anneyi 
3 çocuğunun gözleri önünde katletti. Si-
yasi partilerimiz, maalesef terörle müca-
deleye destek olmak yerine, teröre destek 
vermek ya da iki taraf lı aşırı milliyetçi 
politikaları körüklemek gibi tercihlerin 
içine girdi. Bir terörist bomba tehdidiyle 
feribot kaçırıyor, onlarca insanın yaşamı-
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nı tehdit ediyor. Bu terörist operasyonla 
etkisiz hale getirildikten sonra bir siyasi 
parti çıkıyor teröristi kahraman ilan edi-
yor. 

Silahı, şiddeti, terörü meşru bir yöntem 
gibi takdim etme anlayışının, demokra-
siyle, hukukla ve en temel insani değerler-
le bağdaşmayacağı gerçeğini, demokratik 
siyaset yapan herkesin temel bir değer 
olarak kabul etmesi gerekiyor. Bugün te-
rör, demokratik gelişimin önünde en bü-
yük engellerden biridir. Terör örgütünün 
eylemleri gelişim süreçlerini sabote eden 
bir etki yapmaktadır. Teröre göz yuman, 
teşvik eden veya destek veren anlayış ise 
evrensel değerlerin ve insani hasletlerin 
altını oymaktadır. Terörle mücadelede, 
uluslararası boyutta yalnız bırakılmamız 
da ortaya bir nevi samimiyet testi koyarak 
kimi ülkelerin inandırıcılıklarını ortadan 
kaldırıyor, öne çıkarılan değerleri anlam-
sızlaştırıyor.

Avrupalı dostlarımıza, Avrupalı liderlere 
defalarca belgeleriyle ispat etmemize rağ-
men, ne yazık ki halen teröre göz yumu-
luyor, terör örgütünün yayın organlarına, 
terör örgütünün finansal kaynaklarına 
müsamaha gösteriliyor. Belgeleri önleri-
ne koyduğumuzda, Avrupalı liderler, ül-
kelerinde demokrasi olduğunu, özgürlük 
olduğunu, dolayısıyla bu faaliyetleri en-
gellemelerinin mümkün olmadığını söy-
lüyorlar… Allah aşkına soruyorum: Hangi 
demokrasi 4 yaşındaki bir çocuğun anne 
babasının gözleri önünde katledilmesi-
ne göz yumar? Hangi demokraside, bir 
araba içinde 4 masum kadının yüzlerce 

mermiyle öldürülmesi vardır? Anne kar-
nındaki bebeği öldürmek, hangi özgürlük 
anlayışıyla bağdaşır? Sokak ortasında 
üzerindeki bombayı patlatan, 3 çocuğu-
nun gözleri önünde bir anneyi, bir sivili 
öldüren terör örgütüne karşı, demokrasi 
ve özgürlük kavramları mazeret üretebi-
lir mi? 

Tekrar ediyorum: Terörü, bürokratik 
oligarşiyi, statükoyu, siyasi yapıyı, ulus-
lararası çifte standardı biz asla ve asla bir 
mazeret olarak görmüyoruz. Tam tersine, 
demokrasi ve hukukun, terörün panzehi-
ri olduğuna inanıyor; terör örgütüne inat, 
terörden beslenen siyasi oluşumlara inat, 
demokrasiyi ve hukuku en güçlü şekilde 
savunuyor, standartlarını yükseltiyoruz.

Nitekim son dönemde, güvenlik-özgürlük 
dengesi, terörün çok ciddi biçimde taban 
kaybetmesini sağladı. Terörle mücadele 
ederken, hiç kimseye zarar gelmemesi, 
hiçbir sivilin mağdur olmaması için aza-
mi bir hassasiyet gösteriyor, bunun da 
kazanımlarını somut olarak görüyoruz. 
Şu anda, terörün faaliyet gösterdiği bölge-
lerde, şimdiye kadar hiç olmadığı ölçüde, 
teröre ve terör örgütüne karşı tepki gös-
teriliyor. Nitekim 9 yıl önce terör örgütü, 
Türkiye’de özgürlüklerin olmadığını, 
hakların verilmediğini, yatırımlarda, hiz-
metlerde ayrımcılık yapıldığını iddia edi-
yordu. Geçmişte bunları istismar eden te-
rör örgütü, şu anda demokratikleşmenin 
önünü kesmek, yatırımları engellemek, 
huzur ve istikrarı bozmak için yoğun çaba 
sarf ediyor. Bugün artık, terör örgütü, 
farklı sesleri susturmak, farklı düşünenle-
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ri ortadan kaldırmak, farklılığı yok etmek 
için tahrik edici eylemler içine giriyor. 

Biz, hiç geri adım atmadan reformları-
mızı sürdüreceğiz. Demokraside, insan 
haklarında, hukukta, Türkiye’yi evrensel 
normlara ulaştırma hedefinden asla ta-
viz vermeyeceğiz. Demokratikleşme ve 
insan hakları konusunda ortaya çıkan 
sorunların üstesinden, dışarıdan herhan-
gi bir uyarıya gerek kalmaksızın, kendi 
irademizle geldiğimizi, vicdan ve izan sa-
hibi herkes kabul ediyor. Yine bu süreçte, 
hukuk sistemimizi, hem insan kaynağı 
ve maddi altyapı, hem de mevzuat bakı-
mından geliştirip yeniledik. Bugün artık 
yepyeni bir Türkiye var. Artık ülkemizde, 
insan hakları konusundaki hassasiyetle-
rin, Avrupa ülkelerinden daha geri oldu-
ğunu hiç kimse söyleyemez. 

Değerli katılımcılar…

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
ülkemizde insan hakları konusunda her 
vatandaşımızın başvurabileceği ve etkin 
sonuç alabileceği işleyen mekanizmalar 
bulunuyor. Yargı sistemimiz, her türlü dış 
etkiden azade şekilde, tamamen bağım-
sız olarak işliyor. İnsan hakları ihlalleri 
konusundaki uygulamalarda belirleyici 
olan, mevcut mevzuatın fiili uygulama-
sını şekillendiren mahkeme kararlarıdır. 
Son dönemde, kararlarda, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi içtihatlarının dikkate 
alınması noktasında da önemli mesafe 
katledildi. 

Bu çerçevede üzerinde önemle dur-
duğumuz bir diğer konu da, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun 
açılmış olmasıdır. Bilindiği gibi Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru süreci, 
2012 yılından itibaren başlıyor. Geçtiği-
miz yıl yapılan referandumda büyük bir 
çoğunlukla kabul edilen bu düzenleme, 
insan hakları ihlallerinin, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine gidilmesine gerek 
kalmaksızın, iç hukuk yoluyla çözümü 
yolunu açacaktır. Adalet Bakanlığımızın 
hukukun geliştirilmesi ve insan haklarına 
ilişkin yasal altyapının daha ileri düzey-
lere ulaştırılması için yürüttüğü çalış-
maları güçlü bir şekilde destekliyoruz ve 
desteklemeye devam edeceğiz. Açıkçası, 
hak ihlalleri ve özgürlükler noktasında 
hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Aksak-
lıkları aşarak, reformları kararlılıkla ya-
parak, evrensel standartları Türkiye’de de 
uygulayarak, başta bölgemiz olmak üzere 
dünya genelinde farklı bir model oluştu-
racağımıza yürekten inanıyoruz.

Şunu da burada vurgulamakta fayda gö-
rüyorum: Türkiye, son küresel ekonomik 
krizde, farklı olduğunu, güçlü olduğunu 
çok net olarak ortaya koydu. Avrupa de-
rin ve yaygınlaşan bir kriz yaşarken, Tür-
kiye istikrarlı şekilde büyümeye devam 
ediyor. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
yapısal reformlar, Türkiye’nin Avrupa’da 
çok farklı bir konumda olduğunu, yere 
sağlam bastığını ve krizden de en az ha-
sarla sıyrıldığını gösterdi. İnanıyorum ki, 
Türkiye, yakın bir zamanda demokrasi ve 
insan hakları noktasında da Avrupa’da 
çok farklı, çok ideal bir konuma ulaşacak-
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tır. Bu hedefe ulaşmak için de gerçekten 
samimi, kararlı bir mücadele veriyoruz.

Ben bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin Türkiye Kararları konu-
sunda düzenlenen bu yüksek düzeyli 
konferansın başarılı ve verimli geçmesini 
diliyorum. Başta Adalet Bakanlığımız ve 
Avrupa Konseyi olmak üzere, konferansın 
tertip edilmesinde emeği geçenlere, katkı 
sağlayanlara, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyor; sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başbakan, çok değerli bakanlar, 
enerji sektörünün, sivil toplum kuru-
luşlarının ve üniversitelerin değerli 
temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyor; Karadeniz Ekonomi 
ve İş Forumu vesilesiyle sizleri ülkemizde, 
İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Forum’u düzenleyen “Atlantik Konseyi”ne 
ve bu önemli organizasyona destek veren, 
katkı sağlayan tüm kurum ve şahıslara 
teşekkürlerimi sunuyor, Forum’un, ülkele-
rimiz ve bölgelerimiz için başarılı geçme-
sini temenni ediyorum. Yine bu vesileyle, 
Türkiye’nin doğusunda, Van ilimizde mey-
dana gelen deprem nedeniyle, taziyelerini 
ileten, yardım teklifinde bulunan ya da 

Karadeniz Ekonomi ve Enerji 
Forumu

İstanbul | 17 Kasım 2011
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yardım gönderen tüm dost ülkelere, bura-
da şahsınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygıdeğer katılımcılar…

Yeterli miktarda, kaliteli ve temiz enerji-
nin, uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak 
temin edilmesi, yani “enerji arz güvenliği”, 
bugün artık her ülke için hayati önem 
arz etmeye başladı. Diğer birçok etkenin 
yanında, enerji arz güvenliği, ülkeler ve 
bölgeler arasındaki işbirliğini de farklı bir 
boyuta taşıdı ve daha da yoğunlaştırdı. 
Enerji arz güvenliğiyle, ulusal güvenlik, 
ekonomik bağımsızlık, sürdürülebilir kal-
kınma ve toplumsal huzurun karşılıklı bir 
etkileşim içerisinde bulunduğunu teslim 
etmek durumundayız. 

Esasen, içinden geçmekte olduğumuz kü-
resel ekonomik kriz, ülkelerin birbiriyle et-
kileşimini çok net şekilde ortaya koymuş-
tur. Atlantik ötesinde meydana gelen bir 
ekonomik krizin Avrupa’yı, Avrupa’da olu-
şan bir krizin Asya’yı etkisi altına aldığını; 
Avrupa içinde bir ülkedeki sıkıntının tüm 
Avrupa’da yoğun şekilde hissedildiğini 
hep birlikte gördük ve görmeye, yaşamaya 
devam ediyoruz. Asya’nın en uzağındaki 
bir ülkede yaşanan sorunlar, artık zincir-
leme olarak Avrupa’nın en batısındaki 
ülkeleri etkileyebiliyor. Ortadoğu sorunu, 
Kuzey Afrika’daki gelişmeler, dünyanın 
her köşesinde hissediliyor. 

Tıpkı ekonomide olduğu gibi enerjide de 
dünya üzerindeki hemen her ülke birbi-
riyle iletişim ve etkileşim içine girmiş du-
rumda. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, son 

yaşadığımız gelişmelerin ışığında, esasen, 
küresel ekonomiyi ve enerji arz güvenliği-
ni yeniden konuşmak, yeniden müzakere 
etmek takdir edersiniz ki kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi, Karade-
niz bölgesini de içeren Avrasya Bölgesi, 
petrol, doğalgaz ve maden kaynakları ba-
kımından dünya enerji piyasalarında son 
derece önemli bir konuma sahip. Gerek 
üretici, gerek tüketici, gerekse transit ül-
kelerin bir arada olduğu Avrasya Bölgesi, 
küresel enerji arz güvenliğinin önemli bir 
unsuru. 

Enerji kaynakları bakımından zengin böl-
geler ile bu kaynakları tüketen bölgeler 
arasında tabii bir köprü konumunda olan 
Türkiye, söz konusu kaynakların transitin-
de de önemli bir rol üstlenmiş durumda. 
Nitekim ülkemiz, gerek Doğu-Batı, gerek 
Kuzey-Güney ekseninde birçok stratejik 
projeye de ev sahipliği yapıyor.

Değerli dostlarım…

Libya’da yaşanan acı hadiseler bize çok 
önemli dersler verdi. Ülkelere ve halklara, 
sadece yer altı kaynakları noktasından ba-
kanlar, sadece petrol zaviyesinden bakan-
lar, çok büyük hayal kırıklığı yaşayacakları 
gibi, tarifi mümkün olmayan acıların da 
yaşanmasına zemin hazırlarlar. Ne yazık 
ki, kriz sürecinde, birileri Libya’ya baktık-
larında sadece ve sadece petrol kuyularını 
gördüler. Maalesef Libya’da insan unsuru 
göz ardı edildi, Libya’da yaşanan acılar 
görmezden gelindi, Libya için demokrasi, 
Libya için temel insan hak ve hürriyetleri 
bir lüks olarak değerlendirildi. 
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20’inci yüzyıl, diktatörler eliyle enerji arz 
güvenliğinin garantiye alındığı, ancak in-
san unsurunun ihmal edildiği bir yüzyıl 
oldu. 21’inci yüzyılda bu acımasız siste-
min yürümeyeceğini dünya artık anlamak 
durumundadır. Tek tek ülkeler, halklar ve 
insanlar dikkate alınmadan, insana, insan 
olduğu için değer verilmeden; küresel eko-
nominin refaha ulaşamayacağını, enerji 
arz güvenliğinin sağlanamayacağını ve kü-
resel barışın tesis edilemeyeceğini dünya 
görmek zorundadır. Son küresel ekonomik 
krizin dünyaya verdiği en büyük ders de 
aslında işte budur. 

Burada şu hususun özellikle altını çizmek 
durumundayım: Mısır, Tunus ve Libya, 
acılı, sancılı bir dönemin ardından, yeni ve 
farklı bir geleceğe doğru yol almaya başla-
dılar. Bugün, benzer bir sancının, benzer 
acıların Suriye’de yaşandığına şahit oluyo-
ruz. Suriye, enerji kaynakları noktasında 
yeterince zengin bir ülke olmadığı için, 
dünya kamuoyunda yeterince dikkat ve 
hassasiyetle izlenmiyor olabilir. Yeterince 
petrole sahip olmadığı için, Suriye Libya 
kadar yankı uyandırmıyor olabilir. Ama 
bilmenizi isterim ki, Libya’da ölenler ne 
kadar insansa, ne kadar cansa, Suriye’de 
öldürülenler de o kadar insandır, o kadar 
candır. Libya için iştahlarını kabartanla-
rın, Suriye’deki katliamlar için sessiz ve 
tepkisiz kalması, insanlık vicdanında ta-
miri zor yaralar açmaktadır. 

Hiç şüphesiz, gerek Suriye’deki, gerek ge-
nel olarak Ortadoğu’daki sorunlar, lokal, 
bölgesel sorunlar değildir, küresel sorun-
lardır. Dolayısıyla, enerji arz güvenliği 

adına olduğu kadar, küresel refah, huzur, 
dayanışma adına, bölgede yaşanan tra-
jediyi görmek, çığlıkları işitmek ve akan 
kanın durması için acilen tedbirleri almak 
zorundayız.

Değerli dostlarım…

Suriye konusunda insani boyut dışında 
hiçbir kaygı taşımıyoruz. Suriye’nin refah 
ve huzurunu, kendimizin, Türkiye’nin re-
fah ve huzuruyla eşdeğer olarak görüyor, 
bu amaçla acilen huzur ve istikrarın tesis 
edilmesi için gayret gösteriyoruz. Esed yö-
netimine, son 9 yıllık süreçte, bir an önce 
reformları gerçekleştirmesi için yoğun 
öneri ve tavsiyelerde bulunduk. Reform-
ların sağlıklı ve hızlı şekilde yapılması 
için geçmişte Suriye yönetimiyle samimi 
işbirliği yaptık. Ne var ki, reformlar ge-
ciktirildiği gibi, verilen sözler tutulmadı 
ve toplumdan yükselen tepkiler dikkate 
alınmadı. Şu anda da, sadece Türkiye’nin 
değil, birçok ülkenin ve Arap Ligi başta 
olmak üzere birçok kuruluşun uyarılarına 
rağmen, Suriye’de maalesef kan akmaya 
devam ediyor. 

Biz, Türkiye olarak, barışçı ve çözüm 
üretici uyarılarımıza devam ediyoruz. 
Suriye’nin istikrarını, bölgenin istikrarıyla 
eşdeğer olarak görüyor, bölge ülkelerine 
de konuya hassasiyet göstermeleri nokta-
sında çağrılarımızı yapıyoruz. Suriye’yle 
birlikte, bölgesel istikrar ve enerji arz 
güvenliği noktasında önemli olan bir 
başka konu da, Irak’tan ülkemize yönelen 
terörist saldırılar. Türkiye’de ekonomik 
büyüme istikrarlı şekilde seyrederken, de-
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mokratikleşme noktasında ciddi ve tarihi 
nitelikte adımlar atılırken, eşzamanlı ola-
rak terörist saldırılar da yoğunlaştı. 

Ne yazık ki, terörle mücadele konusunda 
da Türkiye dünyadan yeterli desteği ala-
madı. Terörün gerçek yüzü noktasında 
diplomatik çabalarımızdan sonuç alsak 
da, bazı Avrupa ve bölge ülkelerinin bu 
hassasiyetleri paylaşmadıklarını görü-
yoruz. Bu toplantı vesilesiyle, Türkiye’ye 
yönelik terörist saldırıların, insani boyutla 
birlikte bölgesel ekonomi ve enerji arz 
güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiğini 
hatırlatmak isterim.

Saygıdeğer katılımcılar…

Ülkemiz yalnızca transit olarak değil, aynı 
zamanda önemli bir tüketici olarak da kü-
resel enerji ilişkilerinde ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Küresel krize rağmen, Tür-
kiye, 2010 yılında yüzde 9; 2011 yılının 
ikinci çeyreğinde de yüzde 8.8 büyüyerek 
dünyada ilk sıralarda yer almıştır. Hede-
fimiz, Türkiye’nin 2023 yılında, 2 trilyon 
dolarlık milli gelirle, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olması. Bu hedefe 
paralel olarak, ülkemizdeki enerji talebi-
nin de yıllık yüzde 6-7 oranında aratacağı-
nı bekliyoruz. Enerji politikamızda temel 
hedefimiz, çevreye en az olumsuz etkide 
bulunacak şekilde enerji arz güvenliğinin 
sağlanması ve bu politikanın daha da güç-
lendirilmesidir. 

Bu doğrultuda, kendi enerji kaynakları-
mızı ve enerji bileşenimizi geliştirmeye, 
yenilenebilir ve nükleer enerjiyi yaygınlaş-

tırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Aynı şe-
kilde, ithal etmek durumunda olduğumuz 
enerji kaynaklarının temininde güzergâh 
ve kaynak çeşitliliğine önem veriyoruz. 
Başta hidroenerji olmak üzere, yenilene-
bilir enerji potansiyelinin tamamını kulla-
nabilmek için son yıllarda yatırımlarımızı 
hızlandırdık. Yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen elektriğin toplam elektrik üre-
timimizde halen yüzde 20 civarında olan 
payını 2023 yılında yüzde 24 seviyesine 
çıkarmayı hedefliyoruz. 

Bizim için diğer bir alternatif kaynak 
nükleer enerjidir. Nükleer enerjinin iklim 
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin 
bulunmaması, bu kaynağa yönelmemizin 
önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca nük-
leer enerjiden faydalanılmaya başlanması, 
ithal edilen hidrokarbon kaynaklara olan 
bağımlılığımızın azaltılması yönünde de 
olumlu bir etki oluşturacaktır. Nükleer 
enerji projelerini yürütürken, uluslarara-
sı düzeyde kabul edilen en ileri nükleer 
güvenlik standartlarını uygulayacak ve şu 
ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
alanda ilgili kurumlarla en yakın şekilde 
işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz. 
Nükleer güvenlik alanında daha etkili iş-
birliği yollarının araştırıldığı tüm çalışma-
lara, Türkiye tarafından aktif ilgi ve katkı-
da bulunulduğunu vurgulamak isterim. 

Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan 
nükleer enerji projelerinde, hiç kimsenin 
şüphesi olmasın, güvenlik en öncelikli 
konuyu teşkil edecektir. Avrupa Birliği 
üyesi 27 ülkede yer alan toplam 147 nük-
leer santrale uygulanmasına karar verilen 
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“stres testleri”ni ülkemiz de ileride inşa 
edilecek nükleer santrallerde uygulamayı 
gönüllü olarak kabul etmiştir. Bu şekilde, 
diğer uluslararası güvenlik standartlarının 
yanı sıra Avrupa Birliğince tespit edilen 
güvenlik önlemlerinden de faydalanmayı 
amaçlıyoruz.

Değerli dostlarım…

Türkiye’den, Bakü-Tif lis-Ceyhan, Bakü-
Tiflis-Erzurum, Kerkük-Yumurtalık gibi, 
enerji zengini bölgelerdeki kaynakları dün-
ya pazarlarına ulaştıran petrol ve doğal gaz 
boru hatları geçiyor. Bunlara ilaveten, Türk 
Boğazlarından yaklaşık 150 milyon ton pet-
rol geçerek dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 
Türk Boğazlarında giderek artan tanker tra-
fiği İstanbul halkı, Boğazlardaki seyrüsefer 
güvenliği, çevre, kültürel ve tarihsel varlık-
larımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. 
Her ne kadar, İstanbul Boğazı’na paralel bir 
kanal, yani Kanal İstanbul Projesini planla-
mış olsak da, devasa büyüklüğüyle bu pro-
jenin belli bir zaman alacağı da yadsınamaz 
bir gerçektir. 

Türk Boğazlarındaki tanker trafiğinin 
oluşturduğu tehlikenin bertaraf edilmesi 
amacıyla, Boğazların kullanılması yerine, 
“by-pass” boru hatlarına ağırlık vermek 
zorundayız. Türk Boğazlarında meydana 
gelmesi yüksek bir kaza riskine karşı İstan-
bul halkını, kentin kültürel varlıklarını ve 
ekolojisini korumak Türkiye’nin hakkıdır. 
Benzer şekilde, Türk Boğazları üzerindeki 
trafiği artıracak LNG terminalleri yerine 
by-pass nitelikli doğal gaz boru hatlarının 
yapılmasını da destekliyoruz. 

Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde Türki-
ye olarak önemli sorumluluk yüklenmeyi 
arzuluyoruz. Doğal gazda Avrupa’ya dör-
düncü bir arter oluşturmak, hedeflerimiz 
arasında bulunuyor. İşte bu amaçlarla, 
Hazar havzası ve Ortadoğu doğalgaz kay-
naklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
erişimini sağlayacak Güney Gaz Korido-
runu hayata geçirmeye büyük önem veri-
yoruz. Güney Gaz Koridorunun gerçekleş-
mesi, Türkiye için olduğu kadar, Avrupa 
Birliği’nin enerji güvenliği bakımından da 
önem taşıyor. 

Ülkemiz, başta Nabucco olmak üzere Tür-
kiye üzerinden geçecek tüm Güney Gaz 
Koridoru projelerini desteklemeye devam 
edecektir. Şah Deniz Faz 2 kapsamında 
elde edilecek doğalgazın 6 milyar metre-
küplük bölümünün Türkiye’ye satışı, 10 
milyar metreküplük bölümünün Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya transit taşınmasına 
ilişkin olarak tüm taraflar arasında muta-
bakata varıldı. Bu konuda bir Hükümetler 
arası Anlaşma ile detaylı teknik sözleşme-
ler 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imza-
landı. Türkiye bu anlaşmalar ile Şah Deniz 
Faz 2 yatırım kararının alınmasına büyük 
bir katkıda bulundu. Böylelikle bir yandan 
Hazar havzasındaki ekonomik gelişmeye 
diğer yandan da kendimiz ve Avrupa’nın 
enerji arz güvenliğine önemli bir katkı 
sağlamış olduk. 

Nabucco’nun yanısıra, Türkiye-Yuna-
nistan-İtalya boru hattı da Güney Gaz 
Koridoru’nun kaydadeğer halkalarından 
birini teşkil ediyor. Türkiye-Yunanistan 
bağlantısı 2007 yılında tamamlanan 
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hattın, İtalya bağlantısının da öngörülen 
takvim içerisinde tamamlanmasını umu-
yoruz. 

Değerli misafirler…

Enerji, bir rekabet unsurundan çok, bir 
işbirliği unsuru olmalıdır. Enerji meselele-
rinin ancak uluslararası işbirliğiyle ve üre-
tici, tüketici ve transit ülkeler arasındaki 
diyaloğun güçlendirilmesiyle kalıcı olarak 
çözülebileceğine biz samimi şekilde inanı-
yoruz. Türkiye olarak, küresel refah adına, 
bölgesel refah, istikrar ve barış adına, ener-
ji arz güvenliği konusunda yapıcı katkılar 
vermeye devam edeceğiz. İnsan unsurunu 
göz ardı etmeden, insan odaklı bir büyüme 
anlayışıyla, barışı, dayanışmayı öne çıka-
ran politikalarımızı ısrarla sürdüreceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bu Forumun, bölgemizin refah, 
barış ve istikrarına katkıda bulunacak 
sonuçlara ulaşmasını diliyorum. Forumu 
düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle ve muhabbetle 
selamlıyorum. Geride bıraktığımız bir 
ayın değerlendirmesini yapmak, ay için-
de meydana gelen gelişmeleri aklıselim 
ile yorumlamak; dünyamızda ve ülke-
mizdeki güncel meseleler hakkındaki 
görüşlerimi siz değerli vatandaşlarımla, 
kardeşlerimle paylaşmak üzere bir kez 
daha huzurlarınızdayım. 

Göreve gelirken, ülkemizi her alanda kal-
kındıracağımızı, yurdumuzu daha emni-
yetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha 
bayındır hale getireceğimizi, Türkiye’nin 
itibarını yükselteceğimizi ifade etmiştik. 
Yatırımları, reformları hız kesmeden 
sürdüreceğimizi; özgürlüklerimizden de, 
güvenliğimizden de asla taviz vermeye-
ceğimizi vurgulamıştık. Allah’ın izniyle, 
Türkiye’yi yüklerinden arındıracağımızı, 
milletimizle elbirliği yaparak ülkemizi 
2023 yılı hedef lerine yönelteceğimizi 
söylemiştik. Çok şükür, demokraside, 
ekonomide, diplomaside, özgürlüklerde, 
fiziki altyapıda dünyanın en gelişmiş, en 
büyük ülkelerinden biri olma yolunda 
adım adım mesafe kat ediyoruz. 

9 yıl boyunca, bu hedeflerimize ulaşmak, 
bu vaatlerimizi gerçekleştirmek için 
yoğun gayret içinde olduk. 12 Haziran 
seçimleriyle birlikte başlayan ustalık 
dönemimizde de bu heyecan ve coşku ile 
yolumuza devam ediyoruz. Bu ay içinde 
de, hedeflerimize ulaşmak, ustalık döne-
mimizin gereklerini yerine getirmek için 
önemli adımlar attık, icraatlar gerçek-
leştirdik. Ülkemizin dünyadaki itibarını 
daha da pekiştiren bir dizi toplantının, 
ziyaretin gerçekleştiği oldukça yoğun bir 
ay geçirdik. Bitlis’te gerçekleştirdiğimiz 
toplu açılış töreniyle, büyük çoğunluğu 
eğitim kurumları olmak üzere bu şehri-
mize kazandırdığımız 14 ayrı yatırımın 
resmi açılışını yaptık. Tek bir törenle, 28 
milyon 432 bin liralık yatırımı hizmete 
açarak, bunları Bitlis’in, Bitlisli kardeşle-
rimizin hizmetine sunduk. 

Yine Ankara’da, 11.11.2011 tarihinin 
sembolik anlamına binaen, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımız tarafından yurdumu-
zun çeşitli illerinde, bölgelerinde inşa 
ettirdiği tam 111 tesisimizi, milletimizin 
hizmetine sunduk. Bir kalemde, bir tören-
de tam 8 milyar 365 milyon liralık, 111 
ayrı yatırımın resmi açılışını gerçekleş-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Kasım 2011
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tirdik. 5 baraj, 48 hidroelektrik santrali, 
12 dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi, 5 
gölet, 11 sulama tesisi, 10 içme suyu te-
sisi, 3 METE-O-ROLOJİ radarı, 5 gözlem 
istasyonu, 6 kent ormanı ve 6 milli park, 
resmi olarak hizmete açıldı. Bu tesislerle, 
Türkiye’nin elektrik üretimi arttı, tarım 
arazileri su ile buluştu, illerimiz, ilçele-
rimiz, köylerimiz temiz içme suyuna ka-
vuştu, taşkınlara karşı daha korunaklı bir 
hale geldi.

Burada bir hususun altını çizmek is-
tiyorum. Bizden önceki görev yapan 
hükümet, 3 yıllık iktidarı süresince DSİ 
eliyle sadece 9 tesis açmıştı. Biz, 9 yıllık 
iktidarımız süresince, bütçeyi kısmamıza 
rağmen, tam 991 adet tesisi tamamladık 
ve milletimizin hizmetine sunduk. Çünkü 
bizim yüreğimizde millet aşkı var, bizim 
anlayışımızın temelinde “önce insan” an-
layışı var; insanı yücelt ki, devlet yücelsin 
anlayışı var… İçimizdeki vatan sevdası 
daha fazla hizmet, daha fazla eser, daha 
fazla değer üretmek noktasında bizi mo-
tive ediyor. Milletimize kazandırdığımız 
her bir eserden dolayı iftihar ediyoruz. 
Tamamladığımız, hizmete açtığımız, ka-
zandırdığımız her bir eser, yeni eserler, 
yeni hizmetler üretmek için heyecanımızı 
artırıyor…

Aziz vatandaşlarım…

Kasım ayı içinde, hem yurt içinde, hem 
yurtdışında ülkemize büyük yararlar 
getireceğine inandığımız pek çok ulusla-
rarası temasta bulunduk; ziyaretler ger-
çekleştirdik. Atlantik Konseyi tarafından 

düzenlenen Karadeniz Ekonomi ve İş 
Forumu İstanbul’da yapıldı. Birçok ül-
keden yüksek düzeydeki temsilcinin ka-
tıldığı bu Forum dolayısıyla Türkiye’nin 
enerji alanında her geçen daha kilit bir 
önem kazandığını bir kez daha teyit 
ettik… Türkiye’nin nükleer enerjiden, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar 
gerçekleştireceği yatırımları; enerji arz 
güvenliğinden, Avrupa’nın yeni dönem-
deki enerji ihtiyacının Türkiye üzerinden 
gerçekleşecek projelerle karşılanmasına 
kadar pek çok önemli meseleyi ele aldık. 

Yine İstanbul’da Dünya Türk Girişim-
ciler Kurultayı’na ev sahipliği yaptık; 
Avustralya’dan Ortadoğu ülkelerine, 
Brezilya’ya, Şili’ye kadar dünyanın muh-
telif yerlerinde, yaklaşık 90 ülkede faali-
yet gösteren 2 bin 500 Türk girişimcimiz-
le bir araya geldik. Bu Kurultay’da bir kez 
daha gördük ki, Türkiye’nin, insanımızın 
özgüveni eskisiyle mukayese edilemeye-
cek ölçüde artmıştır. Amerika ve Avrupa 
başta olmak üzere dünya genelinde baş 
gösteren kriz dalgasına rağmen, Türkiye 
istikrarlı bir şekilde büyüme periyodunu 
sürdürüyor. Girişimcilerimiz, sanayicile-
rimiz, işverenlerimiz, yatırımcılarımız, 
müteahhitlerimiz dünyanın dört bir 
yanında büyük başarılara imza atıyor; 
Türkiye’yi ve milletimizi gururla temsil 
ediyorlar. Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteğiyle, Türkiye ekonomisindeki bu 
güven ve istikrar sürecini hiç sarsmadan 
devam ettireceğiz. Para politikasından, 
mali politikalardan asla taviz vermeye-
ceğiz. Özel sektörü, finans sektörünü te-
dirgin edecek, güveni zedeleyecek hiçbir 
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adım atmayacağız. Ayağımızı yere sağlam 
basarak yolumuza devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, yine bu ay içinde 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Mesud Barzani’yi ülkemize davet ettik 
ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik. 
Sayın Barzani ile terör başta olmak üzere 
bölge için hayati önem taşıyan pek çok 
meseleyi ele aldık… PKK terörünün sa-
dece Türkiye’ye değil, bölgedeki bütün 
ülkelere zarar verdiği, bölgenin istikrarı, 
kalkınması için ciddi bir tehdit unsuru 
olduğu yönündeki müşterek görüşlerimi-
zi teyit ettik. Yine, dış politikamız açısın-
dan büyük ehemmiyet taşıyan iki önemli 
yurt dışı ziyareti gerçekleştirdik… Kasım 
ayının hemen başında, önce, Türkiye’den 
Almanya’ya iş göçünün 50’nci yılı vesi-
lesiyle düzenlenen etkinliğe katılmak 
üzere 1-2 Kasım tarihlerinde Almanya’ya 
gittik… Ardından 3-4 Kasım tarihlerinde 
Fransa’da düzenlenen G-20 Zirvesi’ne 
katıldık. 

Sevgili vatandaşlarım…

Almanya ziyaretimize özellikle değinmek 
istiyorum… Bu ziyaretim sırasında, Fe-
deral Almanya Şansölyesi Angela Merkel 
ile Türkiye Almanya ilişkilerini daha ileri 
bir düzeye taşımak, oradaki Türk kökenli 
Alman vatandaşlarının durumunu ele 
almak noktasında verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bu vesileyle şunu da be-
lirtmek isterim: Bundan 50 yıl önce, 30 
Ekim 1961’de Anadolu’dan, Trakya’dan 
birçok insanımız “misafir işçi” vasfıyla 
Almanya’ya gittiler… Son 50 yıl içinde 

Almanya’ya gitmiş vatandaşlarımızın 
ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının 
toplam sayıları, bugün 3 milyona yakla-
şıyor… Zaman içinde “misafir işçi” sta-
tüsünden çok daha ileri geçtiler, orada 
kendilerine yeni bir hayat kurdular, iki 
ülkenin müşterek tarihinde yeni bir say-
fa açtılar. 50 yıl önce oraya giden birinci 
nesil göçmenler, onların çocukları ve 
torunları, Almanya’nın kültürüne, ekono-
misine zenginlik kattılar. Onlar, Almanya 
ile aramızdaki dostane ilişkilerin, güçlü 
ilişkilerin pekişmesinde de çok önemli 
bir rol oynuyorlar. Elbette, Almanya ile si-
yasi, askeri, ekonomik ve kültürel alanda-
ki işbirliğimiz, sadece 50 yıllık bir maziye 
dayanmıyor; Almanya ile çok daha köklü, 
çok daha eskilere uzanan bir işbirliğimiz 
söz konusu! Bugün itibarıyla, Türkiye 
için Almanya, Almanya için de Türkiye, 
birbirlerinin en büyük ticaret ortağı ha-
line gelmiştir. Geçtiğimiz yıl, yani 2010 
yılında, Türkiye ile Almanya arasındaki 
dış ticaret hacmi 25 milyar avro’ya ulaştı. 
2011 yılının ilk yarısında ise 16 milyar 
avro’luk ticaret gerçekleştirdik. Şu anda 
Almanya’da Türk ve Türk kökenli Alman 
vatandaşları tarafından kurulmuş 72 
binin üzerinde işletme var. Bu işletme-
ler, 33 milyar avro ciro hacmiyle, 350 
bin kişiye istihdam sağlayarak, Almanya 
ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyor. 
Günümüzde, sadece Almanya’ya değil, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine de yayılmış 
olan vatandaşlarımızın ve Türk kökenli 
insanlarımızın sayısı 6 milyonu aşıyor. 
Bizim sadece Avrupa’daki nüfusumuz, 
birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusunu 
ikiye, üçe katlıyor. Fransa’da, Belçika’da, 
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Hollanda’da, Avusturya’da, İngiltere’de, 
diğer tüm Avrupa ülkelerinde Türkler, ar-
tık ucuz işgücü olarak değil, dürüst birer 
vatandaş, başarılı işadamı, zeki girişimci-
ler olarak tanınıyor.

Burada şu hususun özellikle altını çizmek 
istiyorum: Kültürler arası çatışmadan, 
medeniyetler arası çatışmadan, ırkçılık-
tan her defasında büyük zararlar görmüş 
olan Avrupa’nın 2000’li yıllarda hâlâ 
ayrımcılık üretmesi, göçmenlere karşı 
ırkçı tavırlar sergilemesi, onları hor gör-
mesi asla kabul edilemez… Bizler, her 
türlü ırkçılığı, ayrımcılığı, İslamofobiyi 
açık bir dille reddediyoruz. Kaldı ki, biz-
ler, Almanya’daki Türk kökenli Alman 
vatandaşlarının yaşadıkları topluma 
entegrasyonunu desteklediğimizi her 
fırsatta dile getirdik. Asimilasyona karşı 
olduğumuzu, ancak entegrasyonu teşvik 
ettiğimizi her vesileyle ifade ettik. Türk-
lerin Almancayı öğrenmelerini ve en iyi 
şekilde konuşmalarını, Alman vatandaşlı-
ğına geçmelerini teşvik ediyoruz. Oradaki 
vatandaşlarımızı, Türkiye’deki haklarını 
da muhafaza ederek, Alman vatandaşı 
olmaya çağırıyoruz. Almanya’da yaşayan 
Türkiye kökenli insanlarımız da bu yönde 
ciddi bir gayret gösteriyorlar; oradaki kül-
türel, sosyal ve ekonomik hayata uyum 
sağlayabilmek, Almanya’daki toplumun 
saygın bir üyesi olabilme noktasında 
samimi çaba harcıyorlar. Ancak, herkes 
bilmelidir ki, entegrasyon, tek taraflı de-
ğildir. Bir yandan entegrasyondan bahse-
dilirken, diğer yandan dışlayıcı, ayrılıkçı, 
ırkçı bir tavır sergilenirse, entegrasyon 
konusunda mesafe alınması söz konusu 

olamaz… Bu şekilde, birlikte yaşama 
kültürü de pekiştirilemeyeceği gibi, keli-
menin tam anlamıyla dinamitlenmiş olur. 
Bizler, birlikte yaşama kültürü ne kadar 
yüceltilirse, geleceğin de o kadar aydınlık 
olacağına kalpten inanıyoruz.

Aziz milletim…

Tunus’ta başlayan, ardından Mısır’da, 
Libya’da, Yemen ve Suriye’de devam eden 
değişim ve dönüşüm rüzgârı, bütün bir 
bölgede etkisini sürdürüyor… Bölgedeki 
anti-demokratik yönetimler, kendi halkla-
rının demokratik talepleri doğrultusunda 
bir bir tasfiye oluyor. Bölgedeki hiçbir yö-
netimin, halktan gelen bu meşru taleplere 
sırtını dönmesi; bu talepleri görmezden 
gelmesi, yok sayması mümkün değildir. 
Diktatörlerin ardından yönetimi dev-
ralmış geçici yönetimlerin de bu süreci 
geciktirmesi söz konusu olamaz. Nitekim 
birkaç gün önce, Mısır’da Başbakan İsam 
Şeref liderliğindeki kabinenin istifası aka-
binde, Tahrir Meydanı’nın yeniden büyük 
kitlesel gösterilere sahne olması, bunun 
açık bir göstergesi olarak okunmalıdır. 
Mısır halkı, ülkenin bir an evvel nor-
malleşmesini istiyor. Halk, demokratik 
yollarla iş başına gelecek bir hükümete 
kavuşacağı günü bekliyor. Aynı şekilde 
bizler de, dost ve kardeş Mısır’daki Yük-
sek Konsey’in insan hakları noktasındaki 
beklentileri karşılamasını ve daha fazla 
kan dökülmeden bu süreci başarıyla yö-
netmesini arzu ediyoruz. Bu bakımdan 
Konsey’in, parlamento seçimlerinin sü-
ratle ve belirtilen takvim çerçevesinde 
gerçekleştirileceğini duyurmasını, önem-
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li ve anlamlı bir adım olarak görüyoruz. 
Mısır, parlamento seçimlerinin de, ardın-
dan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de en 
kısa süre içinde yapabilecek güce, birikime 
imkana sahip bir ülkedir. Mısır’da demok-
ratik parlamenter sistemin daha fazla ge-
cikmeden yerleşmesini, kurumsallaşması-
nı, en az Mısırlı kardeşlerimiz kadar bizler 
de istiyoruz. Biz Mısır’dan artık olumsuz 
haberler almak, olumsuz haberler duymak 
istemiyoruz. 

Şunu özellikle belirtmek isterim değerli 
vatandaşlarım… Biz, küresel refah ve istik-
rarın, bölgesel refah ve istikrarın, barışçı 
dış politika anlayışının, yüksek bir özgü-
venle, kendinden emin olarak dünyaya 
açılmanın tek tek ülkelerin huzur ve barı-
şıyla, ekonomisinin gelişmesiyle, kalkın-
malarıyla yakından bağlantılı olduğuna 
inanıyoruz. Türkiye olarak, uzun yıllardır 
yaşadığımız tecrübe bunun en büyük ispa-
tı... Son 9 yılda, dış politikada elde ettiği-
miz başarıları, demokratikleşme konusun-
da gerçekleştirdiğimiz köklü reformları, 
aynı zamanda ekonomik başarıya dönüş-
türmeyi başardık… Ekonomik alanda elde 
ettiğimiz başarılar, aynı zamanda demok-
ratikleşme ve dış politikada büyük mesafe-
ler kat etmemize vesile oldu… 

Günümüzde dünyadan izole bir şekilde yö-
netilerek, kendini dünyaya kapatarak, ve-
sayet rejimlerini muhafaza ederek saygın 
ve güçlü bir konum elde etmek mümkün 
değildir. Bu bakımdan bizler bölgemizde 
çok güçlü bir şekilde, barışı, istikrarı, da-
yanışmayı ve demokrasiyi savunuyoruz. 
Bölgemizdeki sorunların çözümü halinde, 

sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki tüm 
ülkelerin kazanacağını, çok güçlü şekilde 
ifade ediyoruz. Türkiye olarak yaşadığımız 
tecrübeden, sahip olduğumuz birikimden, 
elde ettiğimiz kazanımlardan Kuzey Afri-
ka ve Ortadoğu ülkelerinin de istifade et-
mesini istiyoruz. Zira bu bölge, bizim için 
dünyanın herhangi bir bölgesinden daha 
değerlidir…

Biz, Bağdat derken, Kudüs derken, Gazze 
derken, Bingazi, Trablus, Sirte derken, 
birileri gibi petrol kuyularını görmüyor, 
tam tersine orada akan kanı, orada dö-
külen gözyaşını görüyoruz. Sesimizi yük-
seltmemizin yegâne nedeni budur. Bizim, 
Suriye’deki olaylar karşısındaki tavrımızın 
belirleyici unsuru da, altını çizerek söylü-
yorum, sadece ve sadece insani kaygıdır. 
Yüzyıllar boyunca beraber yaşamış, bir-
birini kardeş bilmiş halkların, zulüm ve 
baskı altında inlemesine asla göz yumma-
yız! Dünyayı doğru okuyamayanlar, böl-
gemizdeki gelişmeleri hakkıyla değerlen-
diremeyenler, kendi küçük dünyalarında 
hapsolmuş kişilerdir. Bu çevreler, vaktiyle 
haksız bir şekilde “Türkiye eksen kayması 
yaşıyor” diye eleştiriyorlardı hükümetimi-
zi… 

Oysa bu çevreler Türkiye’nin 60 yıllık 
Avrupa Birliği tarihimizdeki en büyük 
adımı atanın, tam üyelik müzakerelerini 
başlatanın bizim iktidarımız olduğunu 
görmüyorlar, göremiyorlar… Ortadoğu’ya, 
Asya’ya sırtını dönmüş, Afrika’nın, Latin 
Amerika’nın haritada olduğunu bile unut-
muş bir Türkiye’yi, bütün dünyayla ticaret 
yapar hale getirenin, bütün dünyayla dost-
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ça ilişkiler kuranın da bizim iktidarımız 
olduğunu görmüyorlar… Türkiye’yi 26’ncı 
sıradan alıp dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi haline getirenin de yine bizim 
hükümetimiz olduğunu kabul etmek iste-
miyorlar. Binlerce girişimcimizin, sanayi-
cimizin, yatırımcımızın o ülkelerde rahat-
lık ve kolaylık içinde yatırım yapmasını 
sağlayan, bizim aktif dış politikamızdır. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük küresel 
yatırımlarının bu dönemde Türkiye’ye gel-
mesi de, yine başarılı dış politikamızın bir 
neticesidir. 

Bu çevreler Türkiye’nin eksen kayması 
yaşamadığını, tam aksine istikrarlı, tutarlı 
bir biçimde eksenini genişlettiğini, komp-
lekslerinden arındığını, dünyaya açıldığı-
nı, komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle ve 
dünyanın geri kalanıyla dostça ilişkiler 
geliştirdiğini kabul etmek istemiyorlar. 
Bugün de bölgemizdeki gelişmeleri doğru 
okuyamıyorlar. Evet… 9 yıllık süreçte biz 
Suriye ile çok iyi ilişkiler tesis ettik. Bizzat 
devlet ve hükümet başkanları, bakanlar 
düzeyinde çok önemli projelerin altına 
imza attık, vizesiz seyahat anlaşması im-
zaladık. İki ülkenin, iki halkın refahı için 
ortak yatırımlar gerçekleştirdik. Ancak, 9 
yıl boyunca, Suriye yönetimine, reformlar 
konusunda, demokrasi konusunda, insan 
hakları konusunda her türlü eleştirimizi, 
her türlü önerimizi iletmekten de kaçın-
madık. Beşşar Esed’e bugün yaptığımız 
çağrıları ve telkinleri, o gün de yapıyor-
duk… 

Biz, 9 yıl boyunca, bir yandan dünya ka-
muoyuna, Suriye’nin tecrit edilmemesi, 

Suriye’nin kazanılması gerektiğini ifade 
ederken, eş zamanlı olarak Şam yöne-
timinden de reformların sözünü aldık. 
Ne yazık ki, Suriye yönetimi, reformları 
yapmakta, verdiği sözleri tutmakta istek-
siz ve samimiyetsiz davrandı. Bunun da 
ötesinde, Suriye’den yükselen muhalefet, 
insanlık dışı yöntemlerle, kan akıtılarak 
bastırılmak istendi. Suriye, ne Türkiye’ye, 
ne Arap Ligi’ne, ne de dünyaya verdiği 
sözleri tutmamış; söz vermiş ama gere-
ğini yerine getirmemiştir. Biz, bölgesel 
barış ve istikrar adına, Suriye’nin bir an 
önce iç barışa kavuşmasını arzu ediyoruz. 
Bütün çabalarımız, bütün çağrılarımız, 
Suriye’nin ve Suriye halkının huzuru ve 
refahı içindir. Suriye ne kadar huzurlu 
olursa, Türkiye de o kadar huzurlu olur. 

Keza, Suriye’de yaşanan durum, Suriye’de 
meydana gelen dram sadece, birilerinin 
söylediği gibi, Suriye’nin iç meselesi ola-
rak okunamaz, okunmamalıdır. Hemen 
yanı başımızda insanlar öldürülürken, 
kadınlar, çocuklar öldürülürken, Türkiye 
olarak bizlerin bu olup bitenlere kayıtsız 
kalmamız düşünülemez… Eğer bugün 
buna dur demezsek, bugün bu konuda 
sessiz kalırsak, bu sessizlik tarih boyunca 
gürültülü bir şekilde arkamızdan gelecek-
tir. Suriye, kara sınırlarımızın en uzun 
olduğu komşumuz... Yaklaşık 900 kilo-
metrelik sınırımız var. Bunun da ötesinde 
bizim Suriye’yle köklü bağlarımız var; 
dini, kültürel, tarihi bağlarımızın yanın-
da, ciddi oranda akrabalık bağlarımız var. 
20 milyon nüfusa sahip Suriye’den her yıl 
1 milyon insan Türkiye’ye girip çıkıyor. 
Yani, Suriye nüfusunun yirmide biri… 
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Aynı şekilde, Türkiye’den her yıl 1.5 milyon 
insan da Suriye’ye gidip geliyor. Böylesine 
içli dışlı olduğumuz, böylesine organik 
bağlarımızın, sosyal bağlarımızın olduğu 
bir ülkede meydana gelecek her türlü ge-
lişmeyi, elbette sessiz ve tepkisiz kalarak 
seyredemeyiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Bilindiği üzere, geçtiğimiz ayın sonunda, 
23 Ekim gününde merkez üssü Van’ın Ta-
banlı Köyü olan 7.2 şiddetinde bir deprem 
meydana geldi. Bu büyük felaket, Van ve 
Erciş başta olmak üzere yüreklerimizi ya-
kan can kayıplarına, mal kayıplarına yol 
açtı. Tam da bu depremin yaralarını sar-
mak için yoğun bir çaba harcarken, Van’da, 
9 Kasım’da bu kez 5.6 büyüklüğünde yeni 
bir deprem daha meydana geldi. Bu ikinci 
deprem, maalesef, bölgedeki yaşam şartla-
rını, yardım çalışmalarını önemli ölçüde 
olumsuz etkiledi. İnsanlar, sağlam dahi 
olsa evlerine girmekten çekindiler ve nere-
deyse şehrin tamamı için, 1 milyonu aşkın 
nüfus için barınma ihtiyacı hâsıl oldu. 
Şiddetli soğuklar ve kar, böyle afet durum-
larında ilk adres olan çadırları yetersiz hale 
getirdi. 

Bütün olumsuz şartlara rağmen, hükümet 
olarak, Cumhuriyet tarihimizin en hızlı 
müdahalesini, en hızlı yardım seferber-
liğini gerçekleştirdik… Yardım kuruluş-
larımızla, sivil toplum örgütlerimizle, 
arama kurtarma ekiplerimizle, iş makine-
lerimizle, devletimizin, milletimizin bütün 
imkânlarını Van için seferber ettik. Tüm 
vatandaşlarımız, Van’daki tüm kardeşleri-

miz bilsin ki, Hükümet olarak, millet ola-
rak, Van’ın yaralarını sarmak, Van’ı norma-
le döndürmek için gerçekten samimi bir 
gayret içindeyiz. Şu ana kadar Başbakanlık 
kaynaklarından bölgeye 35 milyon 185 bin 
lira tutarında yardım ulaştırdık. Yardım he-
saplarında toplanan, yurtiçi ve yurtdışın-
dan gelen yardımların miktarı 227 milyon 
liraya ulaştı. 

Acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere, 
Van’a gönderdiğimiz yardımın nakit karşı-
lığı şu an itibariyle 341 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Mevsim koşulları nedeniyle 
her şeyden daha önemli hale gelen barın-
ma ve ısınma ihtiyacını karşılamak üzere, 
bölgeye şu ana kadar 72 bin 597 çadır, 335 
bin battaniye gönderdik. Bunun yanında 
12 bin 200 kişiyi kamu kurumlarına ait te-
sislere taşıyarak geçici barınma imkânı sağ-
ladık. Şu an itibariyle bir günde ortalama 
50 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtımı 
yapıyoruz. Van Merkez, Erciş ve köylerde 
şu ana kadar 50 bin ton kömür, 117 bin 
gıda paketi ve 500 kamyon muhtelif malze-
me dağıtımı gerçekleştirdik. Şu ana kadar 
260 prefabrik ev, 3 bin 794 Mevlana evi ku-
ruldu. 18 bin prefabrik evin yapımı ve sev-
kiyatı da çok süratli şekilde devam ediyor. 

Elbette eksiklerimiz vardır, olacaktır da… 
Dünyanın en büyük ekonomileri, en geliş-
miş ülkeleri dahi böylesi büyük felaketler 
karşısında maalesef aciz kalabiliyor… Ame-
rika’daki kasırga felaketlerinde, İtalya’daki 
sel felaketinde, Avrupa’daki volkanik pat-
lamalarda en gelişmiş ülkelerin mevcut 
imkânlarının dahi yetersiz kaldığını mü-
şahede ettik. Bizler, şu anda bütün gayre-
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timizle, bütün samimiyetimizle Van’daki 
yaraları sarmak için çaba harcıyoruz. 
Türkiye’nin, vatandaşlarımızın, Vanlı kar-
deşlerimizin gönlü ferah olsun. 

Biz, hiçbir vatandaşımızı, hiçbir kardeşi-
mizi asla kaderlerine terk etmeyiz, etme-
yeceğiz… Ekonomik, ticari, sosyal anlam-
da, konut, eğitim, sağlık, enerji, sanayi 
noktasında Van için ne gerekiyorsa onu 
yapıyoruz ve yapacağız. Her şeyi bir anda 
yapmamız mümkün olmayabilir, şartların 
çok zor olduğunu biliyorum, ancak bu 
zorlu süreçte ben Vanlı kardeşlerimden 
sağduyulu olmalarını, sabırlı olmalarını 
özellikle istirham ediyorum. Deprem üze-
rinden, depremin acıları üzerinden siyaset 
yapmaya, provokasyon yapmaya, depremi 
istismar etmeye kalkışanlara prim verme-
melerini diliyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bu ay içerisinde, kamuoyunda çok uzun 
süreden beri, hatta uzun yıllardan beri bek-
lenen bir düzenlemeyi, Bedelli Askerlikle 
ilgili bir düzenleme yaptık. Bunun yanın-
da dövizli askerlikle ilgili düzenlemede 
de değişiklikler yaptık. Buna göre, dövizli 
askerlik yapacaklar için hiçbir yaş sınırı 
gözetilmeksizin, 10 bin avro bedelle asker-
lik görevini yapma imkanı getiriyoruz ve 
21 gün almaları gereken temel eğitimden 
muaf tutuyoruz. Henüz fiili askerlik hiz-
metine başlamamış ve 30 yaşından gün 
almış vatandaşlarımız içinse, 30 bin Türk 
Lirası bedelle, yine 21 gün temel eğitimden 
muaf tutularak bedelli askerlik uygulaması 
getiriyoruz. 

Bilindiği gibi Bedelli Askerlik daha önce 
üç kez olmak üzere, 1987, 1992 ve 1999 
yıllarında çıkarılan kanunlarla yürürlüğe 
konmuştu. Esasen, bu ay içinde yaptığı-
mız düzenleme, uzun zamandır bizim 
hükümetimizin gündemindeydi. Ancak, 
bu uygulamayı hayata geçirebilmek için 
ülkemizin içinde bulunduğu durumla, 
kamuoyundaki beklentilerin, taleplerin 
örtüştüğü bir dönemi bekliyorduk. İlgili 
kurumlarla yaptığımız istişareler neti-
cesinde, mevcut asker sayımızı ve asker 
potansiyelimizi de dikkate alarak, bedelli 
askerlik için gerekli şartların oluştuğuna 
kani olduk. Keza, bedelli askerlik bugün 
için hükümetimizin temennisi olmaktan 
ziyade, Türkiye’nin mevcut şartları göze-
tildiğinde bir mecburiyet haline gelmiş-
tir. Bakaya sayısındaki artış, yaptırdığı-
mız anketler, kamuoyu yoklamaları, ilgili 
kurumlarla yaptığımız istişareler, bedelli 
askerlik uygulamasının artık kaçınılmaz 
olduğuna işaret etmektedir. 

Nitekim, Meclis’te de bu konuda büyük 
oranda bir uzlaşma oluşmuş, muhalefet 
partileri de bu konuda teklif ler hazırla-
mış ve sunmuşlardır. Şunu temin etmek 
isterim; getirdiğimiz yaş sınırlaması dola-
yısıyla Bedelli Askerlik uygulaması, kat’i 
surette Türkiye’nin terörle mücadelesine 
zafiyete yol açmayacaktır; askerlik ve gü-
venlik hizmetlerinin aksamasına neden 
olmayacaktır. Yaptığımız düzenleme ile 
hem ciddi oranlarda artan bakaya sayısını 
eritmeyi, hem de çok önemli sosyal bazı 
hizmetleri ve destekleri gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz.
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Bedelli Askerlikle ilgili hazırladığımız 
kanun tasarısına koyduğumuz bir madde 
ile, Bedelli Askerlik uygulamasından elde 
edilecek geliri, şehit yakınlarına, gazilere, 
özürlülere, muhtaç erbaş ve er aileleri 
ile; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Jandarma 
Genel Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ve emniyet hizmetleri sı-
nıfına mensup vazife malullerine yönelik, 
sosyal hizmet ve faaliyetlerinin finansma-
nına aktarıyoruz. Ben, Bedelli Askerlik 
uygulamasının, ülkemize, milletimize, 
gençlerimize, onların ailelerine hayırlı 
olmasını diliyorum. Burada şu hususu da 
altını çizerek vurgulamak durumunda-
yım… Bedelli askerlik uygulaması, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin asker ihtiyacını 
asla etkilemeyecek, özellikle de terörle 
mücadelemizde bir zaaf doğurmayacak-
tır. Terörle mücadelemiz, aynı kararlı-
lıkla, aynı hassasiyetle sürdürülecek. 
Terörle mücadele ederken, güvenlik-öz-
gürlük dengesini de tam bir hassasiyetle 
gözetmeye devam edeceğiz. Geçmişin 
hatalarının tekrar edilmesine, masum-
larla suçluların, masumlarla zanlıların 
birbirine karıştırılmasına asla zemin ve-
rilmeyecektir.

Sevgili vatandaşlarım… 

Kamuoyunda KCK operasyonları olarak 
bilinen tutuklama ve sorgulamalarda da 
bu hassasiyet gözetilmektedir. Burada 
şunu herkese hatırlatmak zorundayım… 
KCK operasyonları, Hükümetin emir 
ve talimatıyla, kararıyla yapılan değil, 
istihbarat örgütlerimizin ve emniyet bi-
rimlerimizin araştırmaları neticesinde, 

yargının karar verdiği ve yürüttüğü ope-
rasyonlardır. Hükümet olarak biz sadece 
kolluk kuvvetlerimizle sürecin içindeyiz. 
KCK operasyonlarından dolayı hüküme-
tin hedef alınması, Hükümete yönelik 
kampanya başlatılması son derece haksız 
ve yersizdir. Ayrıca, KCK örgütlenmesini, 
masum bir sivil örgütlenme olarak göste-
renler de büyük bir yanılgının içinde ol-
duklarını artık görüyorlar. KCK örgütlen-
mesi, Kandil’den, İmralı’dan yönetilen, 
oralardan talimat alan, terörle işbirliği 
artık netleşmiş olan, devlete paralel bir 
örgütlenme girişimidir. 

Son günlerde ortaya çıkan belge ve fotoğ-
raflar, KCK ile terör örgütü, KCK mensup-
ları ile terör arasında nasıl doğrudan bir 
ilişki olduğunu da tartışmaya mahal bı-
rakmayacak derecede ortaya koymuştur. 
Kendi sözde mahkemesini, kendi sözde 
silahlı güçlerini teşkil etme girişiminde 
bulunan, belediye başkanlarını, belediye 
temizlik işçilerine sorgulatan bir örgütü, 
masum bir sivil ya da siyasi örgüt gibi 
göstermek, art niyetli bir yaklaşımdır. 
Terörle bu kadar iç içe geçmiş, terörü 
yönlendiren, teröre zemin hazırlayan, 
yataklık yapan, yani eli doğrudan kana 
bulanmış bir örgütü savunmak, hukuka 
olduğu kadar, vicdana da aykırıdır.

Dikkat ediniz… Tutuklanan hiçbir il, ilçe 
başkanı, siyasi faaliyetlerinden dolayı tu-
tuklanmamıştır. Tutuklanan hiçbir bele-
diye başkanı, belediye hizmetlerine, ya da 
siyasi faaliyetlerine bakılarak tutuklan-
mamıştır. Her biri, belgesiyle, deliliyle, te-
rörle olan ilişkisine, hukukun dışına çıkan 



Recep Tayyip ERDOĞAN

216

faaliyetlerine bakılarak gözaltına alınmış 
ya da tutuklanmıştır. Eğer bu gözaltılar ve 
tutuklular içinde, masumlar varsa, onlar 
zaten yargı tarafından ayrılacak ve elbette 
serbest bırakılacaklardır. Ama tüm bir 
operasyonu, tüm örgütlenmeyi masum 
göstermek, bu operasyonlar üzerinden, 
Hükümeti, demokratikleşmeyi tartışma 
konusu yapmak, Hükümete de, yargıya da 
yapılmış büyük bir haksızlıktır. 

Terörle mücadele sürecinde, masum in-
sanlarla teröristi bu kadar hassasiyetle 
birbirinden ayıran bir süreç yaşanma-
mıştır. Biz, bir yandan ifade özgürlüğü-
nü genişletirken, yasakları kaldırırken, 
eskinin hatalarını telafi için uğraşırken, 
diğer yandan bu özgürlüklere kasteden 
yaklaşımları kabul etmeyiz, müsamaha 
göstermeyiz. Özellikle, terör örgütü ve 
onunla ilişkili yapılanmaların, devlete 
paralel örgütlenme içinde, bölge insanına 
zulmetmesine, bölge insanından haraç 
toplamasına, baskı kurmasına, adeta fa-
şizm uygulamasına asla ve asla göz yum-
mayız. 

KCK operasyonlarını, siyasetçilerin tu-
tuklanması, ifade özgürlüğünün sınırlan-
dırması olarak değerlendirenler, lütfen 
ortaya çıkan delillere, belgelere, fotoğraf-
lara, ortaya çıkan gerçeklere bir kez daha 
baksınlar. Avukat kisvesi altında teröre lo-
jistik destek sağlayanları lütfen görsünler. 
Cinayetlerin, provokasyonların, faşizm 
özleminin bu örgütlerin asıl hedefi oldu-
ğunu lütfen idrak etsinler. KCK ve benzeri 
yapılanmalar, demokrasinin önündeki en 
büyük tehditlerdir. Demokrasi geliştikçe, 

bu demokrasi düşmanları da işlevsiz kala-
caktır. İşte onun için, demokrasiden taviz 
vermeden, ifade özgürlüğünden, temel 
hak ve özgürlüklerden taviz vermeden bu 
süreci nihayete erdireceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Kasım ayı içinde üç değerli sanatçımızı 
yitirmenin burukluğunu, hüznünü yaşı-
yoruz. Önce ses sanatçısı Esin Afşar’ın, 
sonra Türk sinemasının büyük yönetmen-
lerinden biri olan Lütfi Ömer Akad’ın ve 
hemen ardından bir başka ses sanatçısı 
Şükran Ay’ın vefat ettiği haberini aldık. 
Ben bu üç sanatçımıza da Allah’tan rah-
met diliyor, ailelerine, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu duy-
gularla sizleri bir kez daha muhabbetle, 
sevgiyle selamlıyor, 2011 yılının son ayı-
nın bütün milletimize hayırlar getirmesi-
ni temenni ediyorum. 
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’ nun 23’üncü 
toplantısında sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Ülkemizin geleceğine 
ufuk çizmek, bilim ve teknolojinin, araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerinin daha da 
yoğun ve koordineli biçimde yürütülme-
sini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz bu 

toplantının, ülkemiz, milletimiz ve bilim 
camiamız için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Bilgi ve bilimin, teknolojinin, araştır-
ma-geliştirme faaliyetlerinin, ülkelere 
ve dünyaya istikamet çizdiği bir çağda 
yaşıyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran, 
bilimi kalkınma için seferber edebilen 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 23. Toplantısı

İstanbul | 27 Aralık 2011
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toplumlar, başta ekonomi olmak üzere 
her alanda çok önemli avantajlara sahip 
oluyorlar. Bilgi ve teknolojiyi üretmek 
yerine, taklit etmeyi, ithal etmeyi tercih 
eden toplumlar ise, süreci her zaman ge-
riden takip etmeye mahkûm kalıyorlar. 
Taklit, bir dereceye kadar tatmin edici 
olabilir. Ama rekabette asla ve asla üstün-
lük sağlamaz, avantaj getirmez. 

Şunu samimiyetle ifade etmek durumun-
dayım: Biz, milletçe, her konuda, her 
alanda, ikinci, üçüncü, dördüncü olmayı 
değil, birinci olmayı hedef lemek, her 
zaman birinci olma iddiasıyla hareket 
etmek zorundayız. Biz bu özgüvene sahi-
biz. Tarih boyunca, bilimden sanata, me-
deniyet teşekkülünden devlet idaresine, 
ekonomiden siyasete kadar her alanda 
öncülük yaptık, her alanda ilkleri başar-
dık ve her alanda katkılar sağladık.

Bilim ve bilgi, yüzyılların, hatta bin yıl-
ların birikiminin bir neticesidir. Bir dü-
şünürün de ifade ettiği gibi, “bilgi, sonu 
gelmeyecek olan bir fetihtir”. Hiçbir icat, 
hiçbir keşif, hiçbir buluş, kendiliğinden 
neşet etmemiş; sadece tesadüf lere, sa-
dece tevafuklara, sadece araştırmalara 
dayanmamış; insanlığın uzun yıllar bo-
yunca elde ettiği birikimlerin bir neticesi, 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsanlık tarihinden, örneğin, Bağdat’ın, 
Kurtuba’nın, Gırnata’nın İskenderiye’nin, 
İstanbul’un, kütüphanelerini çıkardığı-
nızda, emin olun geriye hiçbir şey kal-
maz. Harezmi’yi, Cezeri’yi, Ali Kuşçu’yu, 
Piri Reis’i, El Kındi’yi, Gazali’yi, Farabi’yi, 

Akşemseddin’i zikretmeden, isimlerini 
anmadan bilim tarihi yazılamaz. Astrono-
mi denildiğinde akla sadece Kopernik’in 
gelmesi, Ali Kuşçu’ya haksızlıktır. Fizik 
denildiğinde, Nivton kadar Cabir Bin 
Hayyan’ı anmamak, aleni bir ayrımcılık-
tır. Kan dolaşımı, anestezi, verem, kata-
rakt ameliyatı, mikrop kavramı, bizim 
medeniyetimizin isimleri anılmadan, on-
ların bilime katkıları zikredilmeden izah 
edilemez, anlatılamaz. Bilim ve bilgi, hiç 
tartışmasız insanlığın ortak mirasıdır. 
Hiç kimse, hiçbir toplum, hiçbir mede-
niyet, bilimi, kendi tekelinde göremez, 
kendinden menkul kabul edemez.

Elbette burada şu hususu bir kez daha 
vurgulamak durumundayım… Tarihiyle 
sadece övünmek, bizim tercih edeceği-
miz bir yol asla değildir. Tam tersine, 
biz, tarihimize bakarak, tarihimizi iyi 
okuyarak, oradan aldığımız güç, cesaret 
ve özgüvenle, bugünü ve yarını inşa et-
mek durumundayız. Biz milletçe, bilim 
konusunda da, tarihimize bakarak, tam 
bir özgüven içinde geleceği şekillendir-
mek durumunda ve sorumluluğundayız. 
Sahip olduğumuz mirası ne kadar iyi 
değerlendirebilir, üzerine ne kadar ko-
yabilirsek, o kadar övünmeye hakkımız 
olur. Aksi takdirde, övünme, avunmanın 
ötesine geçemez.

Şurası da son derece önemli değerli ar-
kadaşlarım… Bir yerlerden taklit ederek, 
ithal ederek kurduğunuz sistemler, kuru-
luşlar, fabrikalar, gün gelir eskir ve yeri-
ne yenisini koymakta zorlanırsınız. Ama 
kendi ürettiğiniz bilgiyle, kendi yetiştir-
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diğiniz elemanlarla, kendi iş gücünüzle 
ve beyin gücünüzle, eskiyenlerin yerine 
çok daha yenisini, çok daha iyisini inşa 
edebilirsiniz. İşte burada eğitimin önemi 
bir kez daha ortaya çıkıyor… Okul açma-
nın, eğitime yatırım yapmanın, fabrika 
açmak kadar, hatta ondan çok daha fazla 
önem ve hayatiyet arz ettiği burada daha 
iyi görülüyor.

Hükümet olarak, bu gerçekten yola çı-
karak, 9 yılda tam 169 bin yeni dersliği 
eğitim sistemimize kazandırdık. Yine 9 
yılda, 89 yeni üniversite kurduk, bu üni-
versitelerin gelişmesini ciddi imkânlarla 
destekledik. 81 vilayetimizin tamamın-
da, hiçbir ayrıma gitmeksizin, eğitimin, 
öğretimin, okullaşmanın önündeki tüm 
engelleri kaldırmak için tarihi nitelikte 
bir seferberlik başlattık. Bilim, teknolo-
ji, sanat, siyaset, ekonomi… Aklınıza ne 
gelirse her alanda kalifiye elemanların 
yetişmesi için, Türkiye’nin sağlam bir 
altyapıya, sağlam, sağlıklı, ufku olan, viz-
yonu olan zihinlere kavuşması için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadık ve kaçınmıyo-
ruz. Eğitime, bilime yapılan yatırımlar, 
takdir edersiniz ki öyle kısa vadede neti-
celenmez. Ama Türkiye’de artık gerçek-
ten farklı bir nesil yetişiyor. Donanımlı, 
birikimli, dünyayı takip eden, eğitim 
teknolojilerinden en iyi şekilde yararla-
nan, ülkesini de, dünyayı da yakından 
tanıyan aydınlık bir nesil yetişiyor. Bu 
nesil, inanıyorum ki, ülkemizin siyasal, 
sosyolojik, ekonomik dönüşümünü daha 
da hızlandıracak, ülkemizdeki değişim 
ve dönüşüme çok büyük ivme katacaktır.

Değerli katılımcılar… 

Türkiye, kısa sayılabilecek bir zaman 
zarfında, Ar-Ge ve yenilik konularında 
dünyada da dikkatle takip edilen bir ülke 
haline geldi. Sadece Orta Asya, Ortadoğu, 
Balkanlar’da değil, Avrupa’da ve diğer 
gelişmiş bölgelerde dahi, Ar-Ge ve yenilik 
konularında gıpta ile sözü edilen bir ül-
keyiz. Dünyadaki önemli kuruluşlar, Ar-
Ge çalışmalarında işbirliği için ülkemizi 
tercih etmeye başladılar. Bugün, otomo-
bilden beyaz eşyaya, sanayi üretiminde 
kullanılan makinalardan insansız hava 
araçlarına ve NATO’nun kullandığı krip-
to sistemlerine kadar her alanda, mem-
nuniyetle söyleyebilirim ki, mühendisle-
rimizin Ar-Ge çalışmalarının imzası var. 

Burada sizlerle sadece bir örneği paylaş-
mak isterim: 2002 yılında Türkiye’den 85 
adet uluslararası patent başvurusu yapıl-
mışken, bu sayı 2010 yılı itibariyle 480 
âdete ulaştı. Yine 2002 yılında 73 adet 
olan yerli patent tescili, 2010 yılı itiba-
riyle 642 adet olarak gerçekleşti. Elbette 
yeterli değil… Bizim çok daha fazlasına 
ihtiyacımız var. Aynı şekilde çok daha 
fazlasını başaracak potansiyelimiz de var. 
Önümüzdeki 10 yılda, Ar-Ge alanında 
dünyanın en ileri ülkelerinden biri olma-
yı hedefliyoruz. Hükümet olarak, Ar-Ge 
çalışmalarına verdiğimiz desteği ve buna 
bağlı olarak tahsis ettiğimiz kaynakları 
her yıl artırdık ve daha da artırmaya de-
vam edeceğiz. Üniversitelerimizi, büyük 
firmaları, KOBİ’leri, genç girişimcilerimi-
zi desteklemeyi sürdüreceğiz.
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Türkiye’yi, 2023 yılında dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirme hedefine ulaşmamızın en başta 
gelen şartlarından biri, bilim ve teknoloji 
alanında elde edeceğimiz sonuçlardır. 
Biliyorsunuz 2023 yılında ihracat hede-
fimizi 500 milyar dolar olarak belirle-
dik. Bu hedefe ulaşabilmemiz için yerli 
otomobilini, yerli uçağını, yerli helikop-
terini, yerli gemisini, yerli uydusunu 
yapan, bunları ihraç eden bir ülke haline 
dönüşmek zorundayız. Türkiye, 2023 yı-
lında, Ar-Ge harcaması Gayrı Safi Yurtiçi 
Hasılasının yüzde 3’üne ulaşmış, tam za-
manlı araştırmacı sayısı 300 bine çıkmış, 
bu alanda dünyanın en ileri ülkelerinden 
biri olacaktır; bundan hiç şüphemiz yok. 

Burada şu hususu da vurgulamak du-
rumundayım… Bilim ve teknolojiyi, 
sırf sanayiye, sadece ekonomiye hizmet 
eden, onları destekleyen ve onlara altya-
pı oluşturan alanlar olarak göremeyiz. 
Bilim denildiğinde, sadece fizik, kimya, 
biyoloji, matematik gibi bilim dallarının 
anlaşılması; sosyoloji, uluslararası ilişki-
ler, iktisat, felsefe, antropoloji, tarih gibi 
dalların ihmal edilmesi, ilerlemenin de, 
kalkınmanın da eksik ve aksak olmasına 
yol açacaktır.

Bakın bugünlerde, bu alanlarda önemli 
hadiselere ülke olarak, millet olarak hep 
birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’nin, eko-
nomik gücünden, siyasi ve diplomatik 
gücünden, her gün büyüyen, istikrarla 
büyüyen gücünden rahatsız olanlar, fark-
lı yol ve yöntemlerle Türkiye’yi sıkıştır-
ma gayretinin içine giriyorlar. Türkiye’yi 

sıkıştırmak için bir araç olarak kullanı-
lan, hem terör meselesine, hem de 1915 
olayları meselesine karşı bizim yapma-
mız gereken, bilimin, bilginin ve tecrü-
benin rehberliğinden istifade etmektir. 
Anlık tepkiler, anlık reaksiyonlar, geçici 
çözümler bizi neticeye götürmez. Çok bo-
yutlu düşünmek, uzun vadeli düşünmek 
ve son derece sağlam, etkili, kalıcı çözüm-
ler üretmek durumundayız.

Terör karşısında, güvenlik tedbirleri 
kadar artık sosyolojinin, psikolojinin, 
iktisadın, diplomasinin birikimlerinden 
de istifade etmek zorundayız ve biz artık 
bunu yapıyoruz. Aynı şekilde, bazı ülke-
ler tarafından, Türkiye aleyhine kampan-
yaya dönüştürülmek istenen 1915 olayla-
rı karşısında da, biz, popülist, kavgacı bir 
söylem, anlık reaksiyon yerine, tarihin, 
bilimin rehberliğinden faydalanmak 
zorundayız ve bunu da yapıyoruz. Biz, 
haksız, hukuksuz, art niyetli, ırkçı ve ay-
rımcı kampanyalar karşısında, sadece ve 
sadece belgelerle, bilgilerle, arşivlerimiz-
le ve bilimin diliyle, bilimin metotlarıyla 
konuşacağız. Biz, parlamentolardaki oy-
lamaları değil, kütüphaneleri, arşivleri, 
bilimsel araştırmaları dikkate alacak, 
karşı tezlerimizi sağlam temeller üzerin-
de dünya kamuoyuyla paylaşacağız. 

O sebeple, bilim camiamızdan, araştır-
macılardan, üniversitelerimizden ben 
özellikle rica ediyorum: Lütfen, yakın 
tarihimize ilişkin çalışmalara çok daha 
fazla ağırlık verelim. Üniversitelerde bö-
lümlerle, kürsülerle, enstitülerle, yakın 
tarih çalışmalarını daha da yoğunlaştıra-
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lım, daha cazip hale getirelim. Unutma-
yalım ki, bilimin boş bıraktığı alanı, işte 
son günlerde gördüğümüz gibi, popülist 
siyasetçiler, ırkçı ve ayrımcı istismarcılar 
dolduracaktır. Biz buna izin vermeyece-
ğiz… Sabırla hareket edecek, tüm iddia ve 
ithamlar karşısında belgelerle, bilgilerle 
cevaplarımızı vereceğiz.

Bilim ve teknolojiyle, Ar-Ge ve yenilik-
çilikle, güçlü KOBİ’ler, güçlü bir sanayi, 
güçlü bir ekonomi inşa ettiğimiz kadar; 
güçlü bir siyaset, güçlü bir diplomasi ve 
dünya meselelerine katkı sağlayan güç-
lü bir bilim altyapısını da inşallah hep 
birlikte oluşturacağız. Ben, bu düşünce-
lerle, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
23’üncü toplantısının ülkemiz, mille-
timiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar 
getirmesini temenni ediyorum. Kurula 
şimdiden başarılar diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım…

2011 yılının bu son günlerinde, yılın bu 
son Ulusa Sesleniş programında, ekranlar 
aracılığıyla sizleri bir kez daha muhabbetle 
selamlıyorum. Hüznüyle, sevinciyle, 2011 
yılına artık veda ediyor; büyük umutlarla 
ve büyük heyecanlarla 2012 yılını karşı-
lamaya hazırlanıyoruz. Bu Ulusa Sesleniş 
programı vesilesiyle, 2012 yılının, aziz mil-
letimize, ülkemize, tüm insanlığa huzur, ba-
rış, bereket ve hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. 2012 yılının, her bir vatanda-
şımız için, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, 
ayrılıkların son bulduğu, küslüklerin, husu-
metlerin kaybolduğu, sağlık ve afiyet dolu 
bir yıl olmasını diliyorum. Aynı şekilde, 
2012’nin, bölgemizde ve dünyamızda artık 
çatışmaların dindiği, savaşların sona erdiği, 
yoksulluğun eridiği ve barışın, muhabbe-
tin, kucaklaşmanın egemen olduğu bir sene 
olmasını yürekten arzuluyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Bu Ulusa Sesleniş programı vesilesiyle, 
sizlere, siz aziz milletimize, vatandaşları-
mıza olan bir vefa borcumu da burada dile 

getirmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi, 
26 Kasım’da bir operasyon geçirdim. Dok-
torlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda bir 
süre istirahat ettim ve artık işimin başına 
döndüm, rutin programlarımızı yürütmeye 
başladım. Ameliyat ve sonrasında, telefon, 
telgraf, e posta yoluyla, bizzat evimin önüne 
gelerek veya sair şekillerde geçmiş olsun 
mesajlarını ileten tüm dostlarıma, kardeş-
lerime, tüm vatandaşlarıma, milletime en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yurtdı-
şından, komşu, dost, kardeş ülkelerden, o 
ülkelerin vatandaşlarından gelen sıhhat 
temennileri için ayrıca teşekkür ediyorum. 
Özellikle, bizlerden hayır dualarını eksik 
etmeyen, dualarıyla, temennileriyle, gö-
nülden muhabbetleriyle bizlere samimi 
hissiyatlarını ileten herkese de aynı şekilde 
şükran ve minnet duygularımı ifade etmek 
istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak, 
şu hususun da altını özellikle çizmekte fay-
da görüyorum: Elhamdülillah, sağlığım son 
derece iyi durumda. Doktorlarımız gerekli 
kontrolleri yaptılar, yapıyorlar ve operasyo-
nun gayet başarılı geçtiğini, endişe edecek, 
tereddüde mahal verecek hiçbir durum ol-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Aralık 2011
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madığını ifade ediyorlar. Sağlık durumuma 
yönelik yapılan spekülasyonların tamamı-
nın asılsız, mesnetsiz olduğunu ve su-i zan 
niyetiyle yapıldığını, endişe edecek hiçbir 
durumun bulunmadığını, çok hızlı şekilde 
iyileşerek eski sıhhatime artık kavuştuğu-
mu burada, huzurlarınızda bir kez daha ifa-
de ediyorum. Bu vesileyle, ülke genelinde, 
hastanelerde, evlerinde şifa bekleyen tüm 
vatandaşlarıma da, bir an önce sıhhatlerine 
kavuşmalarını temenni ediyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

2012 bütçesi,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yapılan yoğun müzakerelerin 
ardından kabul edildi. Hükümetlerimiz 
tarafından hazırlanan önceki 9 bütçe gibi, 
bu 10’uncu bütçemiz de, büyüyen, gelişen, 
bölgesinde ve dünyada ağırlığı her geçen 
gün artan bir Türkiye vizyonuyla hazırlan-
dı. Yine bu bütçemizde, sosyal politikalar, 
sosyal yardımlar, eğitime, sağlığa, adalet ve 
emniyete yapılan yatırımlar öne çıkarıldı ve 
sosyal boyutu yüksek bir bütçe hazırlandı.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Şu anda, 
bütün dünyada, özellikle de ABD gibi, 
Japonya gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi 
gelişmiş ekonomilerde, küresel krizin etki-
siyle sosyal politikalarda ciddi kesintilere 
gidiliyor. Birçok ülke, memur maaşlarında, 
emekli maaşlarında kesintiye gidiyor ya da 
artış yapmıyor. Sağlık harcamaları, eğitim 
harcamaları, diğer sosyal harcamalarda bu 
ülkelerde artık ciddi oranlarda tasarruflar 
yapılıyor. Bu ülkelerde bütçe açıkları artı-
yor, işsizlik oranları yükseliyor ve kamu-
nun borcu tarihi seviyelere çıkıyor. Yani 

başımızda, Avrupa’da bunlar yaşanırken, 
biz, hiçbir kesintiye, kısıtlamaya gitmeden, 
tam tersine sosyal harcamaları artırarak 
yolumuza devam ediyoruz. 

Yine bu ülkelerde büyüme oranları yavaş-
larken, Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomileri arasında yer almaya, oradaki 
konumunu muhafaza etmeye devam edi-
yor. 2011 yılının 3’üncü dönemine ilişkin 
büyüme oranları 12 Aralık tarihinde açık-
landı. Dünyanın, Avrupa’nın, gelişmiş eko-
nomilerin ciddi darboğaz yaşadıkları bir 
süreçte, Türkiye ekonomisi 3’üncü çeyrekte 
yüzde 8,2 oranında büyüme kaydederek, 
dünyanın, Çin’den sonra en hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. 2011 yılının ilk 9 ayında-
ki büyüme oranımız ise yüzde 9,6 olarak 
gerçekleşti. 2010 yılını, 735 milyar dolarlık 
bir milli gelirle kapatmıştık. Şu anda, geriye 
dönük 4 dönemlik toplam milli gelirimiz 
793 milyar dolara ulaştı. Bu yılın son çey-
reğindeki büyüme ile bu rakamın da üze-
rine çıkacağız. Yani, Milli Gelir rakamında, 
kriz öncesi dönem olan 2008 seviyesini de 
aşarak, Cumhuriyet tarihimizin yeni bir 
rekorunu daha elde ettik. İnşallah, bize ait 
olan bu rekorun üzerine yenilerini ekleye-
rek, milli gelirimizi her dönemde artırarak, 
2023 için hedeflediğimiz 2 trilyon dolar 
milli gelire hep birlikte ulaşacağız. 

Büyümeyle birlikte sevindirici gelişmelere 
şahit olduğumuz bir başka alan da işsizlik 
oldu. 2011 yılı Eylül Döneminde işsizlik 
oranı yüzde 8,8 gibi gerçekten rekor bir 
seviyeye geriledi. Bu düşüşü de devam etti-
recek, inşallah işsizliği de makul seviyelere 
düşüreceğiz. Milletçe hepimizi sevindiren 
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bir başka gelişmeyi de burada sizlere açık-
lamak istiyorum. Şu anda, dünyanın birçok 
ülkesi, kamu borçlarını çevirmek amacıyla 
Uluslararası Para Fonu’ndan yüksek faizler-
le kredi çekmek için sıraya girmiş durum-
da. Türkiye’de ise durum tam tersi. 2002 
yılsonunda, görevi devraldığımızda, önceki 
hükümetlerden 23,5 milyar dolarlık IMF 
borcunu da devralmıştık. Bu borcu ödedik, 
ödedik ve şu anda, 2,9 milyar dolara kadar 
çektik. IMF ile yeni stand by anlaşması 
yapmadığımız gibi, borçlarımızı da artık 
tamamen kapatıyoruz. 27 buçuk milyar 
dolar olarak devraldığımız Merkez Bankası 
rezervimizin de 92 milyar dolar seviyesin-
de olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. 
Biz, tedbiri elden bırakmıyoruz. Dünyada-
ki, Avrupa’daki gelişmeleri çok yakından 
takip ediyor, popülizme tevessül etmeden, 
milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir 
hassasiyetle koruyarak, gerektiğinde de ce-
saretle kararları alıp uygulayarak yolumuza 
devam ediyoruz. 

Ekonomideki iyileşmenin sokağa, çarşıya, 
pazara, günlük yaşama ne ölçüde yansıdı-
ğına dair burada birkaç örneği de sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Küresel bir kriz orta-
mında dahi, Türkiye’de, esnafın, tüccarın, 
sanayicinin kullandığı kredi miktarı ciddi 
oranlarda artış kaydetti. 2010 yılının tama-
mında, ticari kredilerin toplam tutarı 224 
milyar Lira iken, bugün bu tutar 304 milyar 
Lira’ya ulaştı. Dikkatinizi çekiyorum… Kul-
lanılan ticari kredi miktarı, 2002 yılında 
sadece 22 milyar Lira idi. Yine, otomobil sa-
tışlarında da çok farklı bir tabloyla karşı kar-
şıyayız… 2002 yılında Türkiye’de toplam 91 
bin adet otomobil satılmıştı. 2010 yılında 

ise, toplam 510 bin adet otomobil satıldı ve 
bu alanda bir rekor kırıldı. Şu anda, Aralık 
ayı satışları hariç, yani ilk 11 ayda, 504 bin 
adet otomobil satılmış durumda. Aralık ayı 
satışları da belli olduğunda, bir yılda satılan 
otomobil sayısında yeni bir rekora imza 
atmış olacağız. Son bir örnek olarak da buz-
dolabı satışlarını aktarmak istiyorum: 2002 
yılında, bir yıl içinde Türkiye’de 1 milyon 
88 bin adet buzdolabı satılmıştı. 2010 yılın-
da, 1 yılda satılan buzdolabı sayısı 1 milyon 
933 bine ulaştı. 2011 yılında ise, dikkatinizi 
çekiyorum, sadece Ocak-Kasım döneminde, 
yani Aralık ayı hariç, 2 milyon 72 bin adet 
buzdolabı satışı gerçekleşti. İnşallah, Aralık 
ayı satışları da belli olduğunda, tüm zaman-
lara ait yeni bir rekorun elde edildiğini hep 
birlikte göreceğiz. 

Bunlar, sizlere aktardığım sadece birkaç 
sembolik örnek. Ben eminim ki, sizler, 
ekonomideki gelişmeyi zaten çok daha ya-
kından takip ediyorsunuz. Maaşlarınızın 
alım gücünü, 10 yıl öncesi yaptığınız har-
camalarla bugün yaptığınız harcamaların 
kıyası, inanıyorum ki kaydedilen farkı or-
taya koyacaktır. Bunları asla ve asla yeterli 
görmüyoruz. Bizim daha kat edecek uzun 
bir yolumuz var. Daha yapacağımız çok iş, 
Türkiye’ye kazandıracağımız çok hizmet, 
milletimizi sevindirecek çok daha fazla 
rekorlarımız ve hedeflerimiz var. İnşallah, 
istikrarla, güvenle, birlik, dayanışma ve 
kardeşlik içinde tüm bu hedeflere, bu rekor-
lara da ulaşacak, Türkiye’yi çok daha farklı 
seviyelere ulaştıracağız. Türkiye’nin bu 
istikrarlı yürüyüşünü kesmek, engellemek 
ve yavaşlatmak isteyenlere de millet olarak 
asla fırsat vermeyeceğiz. 
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Burada şu noktayı özellikle vurgulamak 
istiyorum: Türkiye’nin son 9 yılda elde 
ettiği başarılar, rekorlar, tarihi seviyeler, 
istikrar, güven, huzur ve kardeşlik ortamı-
nın tabii bir neticesidir. Demokratikleşme 
alanında attığımız adımlar, dış politikada-
ki aktif tavrımız, içerde istikrarı, güveni, 
güvenliği, huzur ve kardeşliği pekiştirmek 
için gayretlerimiz Türkiye’yi bu noktalara 
taşımıştır. Şunu herkes bilmelidir ki, aktif 
dış politikadan, barışçı dış politika anla-
yışından vazgeçmek, geriye gitmek, hiç 
kuşkusuz Türkiye’yi, ekonomiyi, istikrar ve 
güveni geriye götürecektir. Aynı şekilde, de-
mokratikleşme adımlarından, demokratik 
haklardan, özgürlüklerden geriye gitmek, 
reformları yavaşlatmak da Türkiye’yi geriye 
götürecek, milletimize haksızlık olacaktır. 

Biz, Hükümet olarak, ne dış politikadaki 
barış odaklı tavrımızdan, ne de ülke içinde-
ki demokratikleşme adımlarımızdan asla 
taviz vermeyiz, asla geri adım atmayız. Dış 
politikada çözüm odaklı politikalardan, çö-
zümsüzlük odaklı politikalara geçmek, biz 
biliyoruz ki, kendi kendisine zarar vermek, 
kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Aynı şekil-
de, demokratikleşme adımlarından, ya da 
özgürlüklerden geri adım atmak da ülkeye, 
millete, en başta kendimize yapılmış aleni 
bir haksızlık olur. Bizden, böyle bir tavır, 
böyle bir yavaşlama, bir geri adım bekle-
yenler, 9 yıldır olduğu gibi bundan sonra 
da beyhude beklerler. Terörle mücadele, 
bizim dönemimizde, hak ve özgürlükler 
ile güvenlik arasındaki denge en hassas 
şekilde muhafaza edilerek yürütülmüştür 
ve yürütülmektedir. Hiç kimse, ama hiç 
kimse, keyfi olarak, hukuka aykırı şekilde 

gözaltına alınmıyor. Hukukun en temel il-
keleri hassas şekilde gözetiliyor, Anayasaya, 
yasalara, evrensel normlara uygun şekilde 
bir süreç işletiliyor. 

Güvenlik güçlerimiz şehit edilirken, bele-
diye otobüslerinde masum kızlarımız yakı-
larak katledilirken, sokakta, çocuklarının 
gözü önünde anneler, annelerin karnında 
doğmamış bebekler katledilirken, hiç kim-
se bizden durup seyretmemizi bekleyemez. 
Devlete paralel örgütlenmeler, alternatif 
mahkemeler kurulurken, vergi adı altında 
haraç toplanırken, belediyelere, millete hiz-
met üretilmesi için gönderilen paralar terör 
örgütüne aktarılırken, hiç kimse bizden ses-
siz kalmamızı bekleyemez. Terörün, yani eli 
kanlı katillerin propagandasını yapanlara, 
onların cinayet işlemelerini kolaylaştıran-
lara, onların daha fazla cinayet işleyebilme-
leri için lojistik destek sağlayanlara karşı 
tepkisiz kalmamız beklenemez. Türkiye bir 
hukuk devletidir ve hukukun verdiği güçle, 
yetkiyle, hukuksuzlukla mücadele etmek 
de bu milletin en tabii hakkıdır. Belgelere, 
bilgilere, toplanan delillere bakmaksızın, 
iddiaları göz ardı ederek, daha sorgulama 
aşamasında, daha yargılama süreci tamam-
lanmadan, tutuklamaları, gözaltları eleştir-
mek, buradan demokrasi adına bir takım 
yorumlarda bulunmak, adil olmadığı gibi, 
insani de, vicdani de değildir. 

Ne yazık ki, bazı çevreler, bu ülkedeki her 
hadiseyi bir şekilde istismar için bir fırsat 
olarak değerlendirme yanlışı içindedir ve 
bu yanlışta da ısrar ediyorlar. Ne yazık ki, 
gençler, çocuklar, terörist cenazeleri; şe-
hitlerimiz; annelerin, babaların hissiyatı; 
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yargının tasarrufları, güvenlik güçlerinin 
operasyonları birer istismar aracı olarak 
kullanılıyor ve zihinler bulandırılmak iste-
niyor. Biz bunlara asla fırsat tanımayacak, 
bunların istismarına da mahal oluşmaması 
için azami hassasiyetle yolumuza devam 
edeceğiz. Terörle kararlılıkla mücadele 
edecek, bu mücadele esnasında, hiçbir si-
vilin, hiçbir masumun canının yanmaması, 
haklarının ihlal edilmemesi için de kılı kırk 
yaran bir hassasiyet içinde olmaya devam 
edeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Terörle mücadelede olduğu gibi, dış politi-
kamızda da bir farklılaşma, bir değişiklik, 
bir geriye gidiş asla söz konusu değildir. Biz 
yola çıkarken “sıfır sorun” dedik… Komşu-
larımızla, bölgemizle, tüm dünyayla, barış 
eksenli, çözüm eksenli politikalar geliştire-
ceğiz dedik. Hamdolsun bunu da başardık. 
Çözümsüzlüğü direten ülkeler karşısında 
da çözümü isteyen, çözüm için çabalayan 
ülke biz olduk. Birileri, eğer, “sıfır sorun” 
politikasını, tepkisizlik, suskunluk, gözü 
kapalı şekilde onaylamak olarak anlamışsa, 
açık söylüyorum, yanlış anlamıştır. Biz, her 
zaman yapıcı olduk ve yapıcı olmaya devam 
ediyoruz. Biz her zaman barış, uzlaşma ve 
işbirliği istedik ve bu şekilde yolumuza 
devam ediyoruz. Ancak, gerektiğinde de, 
haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme 
karşı sesimizi yükselttik, tepkimizi ortaya 
koyduk ve bu minval üzere yolumuzda 
ilerliyoruz. Ne Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarına, ne dost ve kardeş halklara, 
hukuk dışı, insanlık dışı, haksız ve insafsız 
muameleye biz asla rıza göstermeyiz. Bi-

zim, Suriye ile ilgili hassasiyetimiz, altını 
çizerek ifade ediyorum, çıkar eksenli değil, 
insanlık, kardeşlik eksenli bir hassasiyettir.

Biz, tıpkı Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, 
Lübnan, Yemen, Irak, Afganistan, İran, Suu-
di Arabistan, Bosna Hersek, Makedonya ve 
diğer nice ülke ile ortak bir tarih ve ortak 
bir medeniyeti paylaştığımız gibi, Suriye ile 
de ortak bir tarihi, ortak bir medeniyeti pay-
laşıyoruz. Suriye’nin başkenti Şam’da bulu-
nan, Hazreti Yahya’nın, Hazreti Zeynep’in, 
Hazreti Bilal Habeşi’nin, İbni Arabi’nin, 
Selahattin Eyyubi’nin, Anadolulu nice şehit 
neferin, nice şehit subayın mezarları, bizim 
ortak medeniyetimizin ortak emanetidir. 
Suriye’nin tamamına yayılmış tarihi kale-
ler, türbeler, kervansaraylar, köprüler, çeş-
meler, bizim kardeşliğimizin sembolleridir. 
Sınırlar, ülkeleri fiziken birbirinden ayırsa 
da, kalpleri, gönülleri, halkları birbirinden 
ayırmaz. Hele hele, kardeşliğe asla ve asla 
sınır çizilemez. Suriye’de kardeşlerimize 
zulmedilmesi, sokak ortasında kardeşleri-
mizin katledilmesi karşısında hiç kimse biz-
den sessiz, tepkisiz kalmamızı bekleyemez. 

9 yıl boyunca, bu hissiyatla Suriye yöneti-
cilerine yaptığımız uyarılar maalesef dik-
kate alınmadı. Bize, reformlar konusunda 
söz verildiği halde, bu sözler tutulmadı. 
Maalesef, bu güven vermeyen tavır, bugün 
artık halkına zulmeden, kendi halkına ağır 
silahlarla ölüm yağdıran bir aleni zulüm ha-
lini aldı. Suriyeli kardeşlerimizin yanında 
olmaya, onların haklı mücadelesini, onların 
hak taleplerini, kardeşlik hukuku içinde sa-
vunmaya devam edeceğiz. Suriye’de, kendi 
halkına zulmeden yönetim yerini halkın 
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idaresine bırakıncaya kadar da tepkimizi 
cesaretle ortaya koymayı sürdüreceğiz. 
Aynı şekilde, Irak’taki gelişmeleri de yakın-
dan takip ediyoruz. Irak’ta, mezhep farklılı-
ğı temelli bir ayrışmayı son derece tehlikeli 
buluyor, taraflara itidal çağrımızı en güçlü 
şekilde iletiyoruz. Irak’ta bir kardeş kavga-
sını, aynı kıbleye dönen insanların çatışma-
sını asla arzu etmeyiz; bunun olmaması için 
de gereken telkinleri yapıyoruz.

Aziz vatandaşlarım…

Aralık ayı içerisinde, Fransa’da, Fransa Ulu-
sal Meclisi’ne getirilen, oylanan ve kabul 
edilen bir yasa teklifi, millet olarak, ülke 
olarak hepimizin son derece tabi olarak, 
son derece haklı olarak tepkilerimize neden 
oldu. Tarihte yaşanmış, iki halk arasında, 
karşılıklı olarak yaşanmış acı hadiselerin, 
Fransa’da bir kez daha istismar edildiği-
ne, çarpıtıldığında, iç politikaya malzeme 
yapıldığına şahit olduk. Üstelik, tarihte 
yaşanmış hadiselerin, Türkiye’nin de son 
derece hassas olduğu bir mevzunun, Fran-
sa Ulusal Meclisi’nde, sadece yüzde 10’luk 
parlamenter katılımıyla oylanması ve kara-
ra bağlanması, meselenin ele alınışındaki 
ciddiyetsizliği de açık şekilde ortaya koydu. 

Bakın biz her fırsatta, son derece samimi 
bir şekilde şunu söylüyoruz… Gelin di-
yoruz, 1915 yılında yaşanan hadiseleri, 
belgeler, arşivler, bilimsel araştırmalar ışı-
ğında konuşalım, tartışalım, aydınlatalım 
diyoruz. Bu çağrımızı her zeminde, her plat-
formda hem samimi, hem cesur şekilde dile 
getiriyoruz. Biz, tarihimizle yüzleşiriz ve 
yüzleşiyoruz da… Tarihimizdeki her olayın, 

her hadisenin enine boyuna araştırılmasını, 
incelenmesini, gerçeklerin açığa çıkmasını 
her fırsatta teşvik ediyoruz. Ancak, tarihi-
mizin, üçüncü ülkeler tarafından iç politika 
malzemesi yapılması, çarpıtılması, seçim 
kazanma uğruna istismar edilmesi karşı-
sında da haklı ve hukuki tepkimizi de yine 
cesaretle ortaya koyuyoruz ve koyarız. Fran-
sa Cumhurbaşkanı ve Fransa Ulusal Mecli-
si’ndeki o milletvekilleri, Türkiye’nin tarihi-
ni yargılayacak bilgiye, birikime, kapasiteye 
ve kalibreye sahip değildir. Hiç kimsenin, 
seçim kazanma uğruna, popülizm amaçlı 
olarak, Türkiye üzerinden istismar siyaseti-
ne girişmesini kabul edemeyiz.

Fransa’da alınan karar, Türkiye’ye yapılmış 
bir haksızlık ve yanlışlık olduğu kadar, 
bizzat Fransa’ya, bizzat Fransa halkına da 
yapılmış bir yanlışlıktır ve haksızlıktır. 
Fransa Ulusal Meclisi, aldığı bu kararla, 
Fransız İhtilali’nin, Fransa’nın, Avrupa’nın 
değerlerini ayaklar altına almış, ifade öz-
gürlüğüne ağır darbe vurmuş, maalesef ırk-
çılık, ayrımcılık ve İslamofobia noktasında 
tarihe kara bir leke sürmüştür. Fransa Ulu-
sal Meclisi’nin önünde, doğrudan doğruya 
kendisini ilgilendiren, doğrudan doğruya 
Fransa Hükümetlerini ilgilendiren çok sayı-
da karanlık dosya bulunuyor. Örneğin Fran-
sa, Ruanda’da yaşananları, orada 800 bin 
masum insanın ölümündeki rolünü henüz 
bütün boyutlarıyla aydınlığa kavuşturmuş 
değil. Fransa, Cezayir’de yaptığı soykırımın 
hesabını henüz vermiş değil.

Açık açık ifade ediyorum… Fransa, 1915 
olaylarında, kendi rolünü, kendi teşvik 
edici, kışkırtıcı tavrını; çetelere sağladığı lo-
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jistik desteği sorgulamış değil. Ruanda’da, 
Cezayir’de, Afrika’nın kaynaklarının talan 
edilmesinde başrol oynayan Fransa Hükü-
metleri, aynı şekilde, 1915 hadiselerinde 
de başrol oynamıştır. Bunlar, bizim ar-
şivlerimizde, bizim arşiv belgelerimizde 
çok açık şekilde kaydedilmiştir. Dönemin 
Fransa büyükelçisinin, konsoloslarının, 
Viskonsolosları’nın, Van’ın, Muş’un, 
Erzurum’un dağlarında, her türlü yöntemle 
kışkırtmalar yaptıkları tek tek belgelerle 
kayıt altına alınmıştır ve arşivlerde de bu-
lunmaktadır. Biz, devlet olarak, millet ola-
rak, bu tür oldu-bittilere, bu tür artniyetli 
ve ayrımcı tavırlara karşı asla boynumuzu 
bükmeyiz. 

Türkiye büyük bir devlettir, bu millet, aziz 
ve asil bir millettir. Bize, tarihimize, bizim 
değerlerimize karşı, seçim kazanma hır-
sıyla yapılmış bu basit ve gayri ciddi giri-
şimlere, biz kararlılıkla ve ciddiyetle karşı 
dururuz ve duruyoruz. Fransa’da alınan bu 
kararın ertesinde, biz de bazı kararlarımızı 
açıkladık ve uygulamaya başladık. Yasa 
teklifinin Fransa’daki seyrine göre, biz de 
önlemlerimizi etap etap açıklayacak ve ka-
rarlılıkla da uygulayacağız. Biz hiçbir şeyin 
üzerini örtme niyetinde değiliz. Biz, tarihin 
aydınlatılmasına değil, tarihin çarpıtılma-
sına karşıyız. Parlamentolarda alınan her 
karar, tarihin aydınlatılmasını geciktirecek, 
1915 olaylarının iç yüzünün ortaya çıkma-
sına, bu hadiselerin bilimsel şekilde tartı-
şılmasına engel teşkil edecektir. Türkiye 
olarak, Hükümet olarak, bu kampanyaları, 
bu haksız itham ve iddiaları tek tek takip 
ediyor, diplomatik girişimlerimizi yoğun 
şekilde sürdürüyoruz. 

Aynı şekilde, biz, bilimsel çalışmaları da 
teşvik ediyor, tarihi çarpıtanlara karşı 
belgelerle, delillerle cevap veriyoruz. Bu 
yöndeki girişimlerimizi de artık yoğunlaştı-
rarak sürdüreceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı 
ve Ulusal Meclis’teki kararı alan milletve-
killerinin ırkçı, ayrımcı, Türkiye ve İslam 
karşıtı tavırlarını, her zeminde, her plat-
formda dile getireceğiz. 1915 olaylarını ay-
dınlatmak için çaba harcadığımız kadar, bu 
hadiseleri istismar edenleri, bu hadiseler 
üzerinden politik çıkar sağlamaya çalışan-
ları da cesaretle deşifre edeceğiz. Bu tür gi-
rişimler, Türkiye’nin büyümesini, bölgesin-
de, dünyada, medeniyetleri kucaklaştıran, 
barışı güçlü şekilde savunan bir ülke olarak 
ilerlemesini asla engelleyemeyecektir.

Sevgili vatandaşlarım…

Başta da ifade ettiğim gibi, 2011 yılını, hü-
zünleriyle, sevinçleriyle geride bırakıyoruz. 
2011 yılı, inşallah, yaşadığımız afetlerden, 
acı hadiselerden, tatsız olaylardan ziyade, 
başarılarla, sevinçlerle, mutlulukla anılan 
bir yıl olsun diliyoruz. 2012’nin, bu yıldan 
daha da iyi bir yıl olmasını, 365 gün bo-
yunca sevincin, sağlık ve afiyetin egemen 
olduğu bir sene olmasını samimiyetle arzu-
luyoruz. Sözlerime son verirken, sizlere bu-
günlük veda ederken, yeni yılda her şeyin 
gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. 
Sağlıkla, mutlulukla, bolluk ve bereketle, 
kardeşlik, huzur, refah içinde bir yıl geçir-
menizi diliyorum. Hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, yeniden buluşmak, yeniden dert-
leşmek arzusuyla sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; İdareciler 
Günü etkinlikleri kapsamında aranızda 
bulunmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı 
gün vesilesiyle, uzun yıllar milletine, il ve 
ilçelerimize, köylerimize hizmet etmiş ve 

emekliye ayrılmış idarecilerimize şükran-
larımı iletiyor; görevi başında şehit olmuş 
idarecilerimize, vefat ederek aramızdan ay-
rılanlara Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 

Birazdan ödülleri takdim edilecek Uludere, 
Dicle, Kurtalan, Nizip, Erciş, İkizce kayma-
kamlarımızı, Mardin Vali Yardımcımızı ve 

İdareciler Günü Kutlama ve  
Ödül Töreni

Ankara | 10 Ocak 2012
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Bulanık Eski Kaymakamı merhum Mehmet 
Aydın’ın eşi Sayın Derya Aydın hanıme-
fendiyi kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Maruz kaldığı linç girişimiyle 
son günlerde gündemde olan Uludere 
Kaymakamımıza da buradan bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ken-
disinin, Başarılı İdareci Ödülünü almaya 
Kasım ayında, yani yaklaşık 2 ay önce hak 
kazandığını öğrendim. Yaklaşık 700 kayma-
kamımız arasında, Uludere Kaymakamı ar-
kadaşımızın bu başarıyı elde etmiş olması, 
esasen maruz kaldığı linç girişimini de açık-
ça ortaya koyuyor. Doğu ve Güneydoğu’da-
ki bazı illerimizde, terör örgütü ve onların 
uzantılarının başarıya tahammülsüzlükleri 
de bu olayda bir kez daha net bir şekilde 
ortaya çıktı. 

Sivrisinekten kurtulmanın yolu, hepiniz bi-
liyorsunuz ki, tek tek haşeratı öldürmekten 
değil, bataklığı kurutmaktan geçer. Biz, Hü-
kümet olarak, son 9 yılda, işte bu bataklığı, 
haşeratın ürediği, barındığı, beslendiği, giz-
lendiği bu bataklığı kurutmak için yoğun 
bir mücadele içindeyiz. Her zaman ifade 
ediyorum: Terörle mücadele, sadece güven-
lik tedbirleriyle başarıya ulaşmaz. Terörü 
doğuran, besleyen, teröre istismar imkânı 
veren zemini ortadan kaldırmadıkça; yani 
yoksulluğa, göçe, geri kalmışlığa, itilmişliğe 
ve ötelenmişliğe çare üretmedikçe, terörün 
zemini ortadan kaldırılamaz. Özellikle de, 
millet–devlet arasında bir kucaklaşma, bir 
muhabbet tesis edilmedikçe, milletin dev-
letine güven duyması sağlanmadıkça, terör 
minimize edilemez. 9 yıl boyunca, bu anla-
yışla, Doğu ve Güneydoğu illerimizde ihmal 
edilmiş yatırımları telafi etmek, bölgenin 

sosyo-ekonomik durumunu ileri seviyelere 
taşımak, demokratik ve kültürel hakları 
daha yüksek standartlara ulaştırmak için 
yoğun bir gayret içinde olduk. Van’ın Başka-
le ilçesinde, Hakkâri Yüksekova’da, Şırnak 
Uludere’de, Muş Bulanık’ta, bölgedeki tüm 
il, ilçe, köy ve mezralarda, devletin şefkati-
ni, sıcaklığını, kucaklayıcı vasfını hissettir-
mek için çok yoğun mücadele içinde olduk. 
Yollar inşa ettik, hastaneler, okullar inşa 
ettik, her ilimize üniversite kazandırdık, 
havaalanları, barajlar, sulama kanalları, 
kültür merkezleri inşa ettik. Yoksulları ara-
dık bulduk, doğrudan yardımlarımızı ulaş-
tırdık. İşsiz için iş, yoksul için aş üretmek 
için samimi gayret gösterdik. 

Bataklık kurudukça, terör örgütü de böl-
gedeki sabotajlarına hız verdi, tahriklerine 
ivme kazandırdı. Bölgede taban bulabil-
mek, örgüte üye sağlamak için, yoksullu-
ğun, açlığın, işsizliğin, altyapı eksikliğinin 
devam etmesi için her türlü yola başvurdu. 
Bütün tahriklere, provokasyonlara, eylem-
lere rağmen, yatırımlardan, bölgeye olan 
ilgimizden, ısrarımızdan asla vazgeçme-
dik. Bölgede iş makinelerinin yakılması, 
mühendislerin, müteahhitlerin tehdit edil-
mesi, valilerin, kaymakamların tehdit edil-
mesi, bölgeye hizmet götürülmemesi için 
uygulamaya konan senaryolar işte bunun 
içindir. Bir kaymakam arkadaşımız, ilçe-
sindeki köylere, oradaki acıyı paylaşmak, 
taziyede bulunmak, yaraları sarmak için gi-
diyor. Hem de o bölgenin bir insanı olarak, 
o bölgenin dilini, ruhunu, yapısını bilen bir 
kişi olarak oraya gidiyor. Ne var ki, işte o ba-
şarıdan hazzetmeyen, başarıyı çekemeyen, 
bölgenin çehresinin değişmesini istemeyen 
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densizler tarafından insanlık dışı muamele-
ye maruz kalıyor. 

Bunlar bizi asla yıldırmayacak değerli arka-
daşlarım… Bunlara asla boyun eğmeyece-
ğiz, asla geri çekilmeyeceğiz, asla tehditlere 
pabuç bırakmayacağız. Bu tür olaylar, bizim 
de, sizlerin de ne kadar doğru bir istikamet-
te yürüdüğümüzü gösteren çarpıcı olay-
lardır. Bu tür tahrik girişimleri, bölgenin 
nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, bölgede 
zihniyetin, devlete bakışın ne kadar deği-
şim gösterdiğini ispat eden olaylardır. Eğer 
vazgeçersek, eğer korkarsak, geri adım 
atarsak, kaybeden biz oluruz, kaybeden 
bölge halkı olur, kaybeden topyekûn Tür-
kiye olur. Her bir kaymakam arkadaşım, 
her bir vali arkadaşım, her bir idareci arka-
daşım, halkın içinde, halkla birlikte, halkla 
gönül bağı kurmuş bir şekilde kararlılıkla 
yoluna devam edecek. Edirne’den Kars’a, 
Hakkâri’den Muğla’ya, Sinop’tan Antalya’ya 
kadar her ilde, ilçede, belde ve köylerde, 
devletin şefkati, sıcaklığı, kucaklayıcı, gö-
zetici tavrı hâkim kılınacak. Valiler, kayma-
kamlar, gerektiğinde çizmeyi giyecek, eline 
kazma küreği alıp inşaatta çalışacak. Gerek-
tiğinde iş makinesinin üzerine çıkıp talimat 
verecek. Gerektiğinde yardım kamyonların-
da şoförün yanına oturacak, tek tek ocağı 
tütmeyen evleri tespit edecek, kapıları çala-
cak, evlere misafir olup, bir bardak çay içip, 
yoksulların gönlünü alacak. 

Ben, makam odalarına kapanan, sabah 9 
akşam 6 makam odalarından çıkmayan 
idareci istemiyorum. Evinden işine, işinden 
evine makam aracının arkasında seyahat 
eden, sokağa inmeyen, çarşı pazar dolaş-

mayan vali, kaymakam istemiyorum. 2 
yıl, 3 yıl, 5 yıl görev yapıp, varlığı-yokluğu 
belli olmadan ilini, ilçesini terk eden vali, 
kaymakam istemiyorum. Makamlarınız, 
sizlere milletin emanetidir. Sizler, millete 
hizmet etmek, hizmetkâr olmak için orada-
sınız. Makamlar size değil, sizler makam-
lara anlam kazandıracaksınız. Siz milletle 
ne kadar iç içe, ele ele, gönül gönüle olur-
sanız, bu ülke, inanın o kadar hızlı değişir, 
değişiyor ve değişmeye devam edecektir. 
Görev yaptığınız ilin, ilçenin, görevi dev-
raldığınızdaki ekonomik, sosyal durumu 
sizin için bir mazeret teşkil etmesin. Siz, ne 
devraldığınızın değil, nasıl devrettiğinizin 
muhasebesini yapmakla mesulsünüz. Yerel 
idarecilerle, sivil toplum örgütleriyle, yerel 
medyayla, şehrinizin kanaat önderleri, fikir 
ve inanç önderleriyle sıcak ilişkiler tesis 
etmeniz de aynı şekilde son derece önemli. 
Siz halkla ne kadar kaynaşırsanız, ne kadar 
kucaklaşırsanız, inanın halk da devletle o 
kadar kucaklaşacak, o kadar sıcak iletişim 
kuracaktır. Millet sizlere güveniyor, sizlere 
inanıyor. Milletin, sizlerin eğitimi, yetişme-
si için sarf ettiği imkânların boşa gitmediği-
ne, heba olmadığına yürekten inanıyoruz. 
Milletin emanetine sımsıkı sahip çıkacağı-
nızı, milletin yüzünü ağartacağınızı biliyor, 
bununla da gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. 

Bir kez daha, İdareciler Gününüzü tebrik 
ediyorum; başarılı idarecilerimizi, ödül 
alan kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyor, Allah yar 
ve yardımcınız olsun diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, kıymetli misafir-
ler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 2 
gündür devam etmekte olan 3’üncü Ulusal 
Enerji Verimliliği Forumu’nun başarılı 
geçmesini diliyorum. Enerji Bakanlığımı-
za, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğümüze; gerek Enerji Verimliliği Haftası, 
gerek bu foruma destek veren, katkı su-

nan tüm kurumlara, özel sektörümüze, 
işadamlarımıza ve katılımcılara ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Özellikle, enerji verimliliğinde çok önem-
li bir yer tutan, beyaz eşya kullanımında 
enerji tasarrufunu gündeme taşıdıkları 
için, bu yönde çaba sarf ettikleri için, Be-
yaz Eşya Sanayicileri Derneği’ne de teşek-
kür ediyorum. 

3. Ulusal Enerji Verimliliği 
Forumu

İstanbul | 13 Ocak 2012
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Beyaz eşya sektörümüz, üretim ve ihra-
catımız noktasında gerçekten yüzümüzü 
ağartan bir performans sergiledi. 25 mil-
yon adet kapasite, 20 milyon adet üretim, 
14 milyon adet ihracat ve 3 milyar dolar 
ihracat geliriyle, ayrıca Ar-Ge yatırımları 
ve patent başvurularıyla beyaz eşya sektö-
rümüz Avrupa’da lider konuma yükseldi. 
Bu vesileyle, sektörün tüm temsilcilerini, 
tüm çalışanlarını da kutluyor, onlara da 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. 

Değerli katılımcılar…

Biraz önce yapılan sunumda da hep birlik-
te izledik… Türkiye’de, 2011 yılında tüketi-
len elektrik enerjisinin yüzde 24’ü evlerde 
kullanıldı. Evlerde kullanılan bu elektriğin 
yüzde 50’si de beyaz eşyalar tarafından 
tüketildi. Yine sunumda çok dikkat çekici 
bir nokta var… 1995 yılında üretilmiş bir 
buzdolabının harcadığı elektrik 840 kilo-
vat saat… Bugün ise, A PLAS’ın harcadığı 
elektrik, bunun neredeyse yarısı, 390 kilo-
vat saat. A 3 PLAS’ın harcadığı elektrik ise 
195 kilovat saat ki, 1995 yılındaki bir buz-
dolabına göre 4’te bir az elektrik harcıyor. 
Bu konu Türkiye için elbette her zaman 
önemliydi, ancak bugün bu konunun, yani 
tasarrufun artık hayati derecede önem arz 
ettiği bir sürece girdik. 

Bakın; 2002 yılında, Türkiye’de satılan 
buzdolabı sayısı 1 milyon 88 bin adet. 
2010 yılında, bir yıl içinde 1 milyon 933 
bin adet buzdolabı satıldı. 2011 yılının 
Ocak-Kasım döneminde satılan buzdolabı 
sayısı 2 milyon 72 bin adet. Çamaşır Ma-

kinesi satışlarında aynı artış söz konusu… 
2002 yılında 824 bin adet çamaşır maki-
nesi satılmış; 2010 yılında ise 1 milyon 
587 bin adet çamaşır makinesi satılmış. 
2011 yılı Ocak – Kasım döneminde satış: 1 
milyon 797 bin adet… 2002 yılında toplam 
beyaz eşya satışı 2.5 milyon adetken, bu-
gün 6 milyon adede ulaşmış durumdayız. 
Vatandaşımız, son 9 yılda ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak, hiç yokken evine 
bulaşık makinesi aldı, çamaşır makinesi 
aldı, kurutma makinesi aldı. Evlerdeki 
buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar 
değiştirildi, yenileri alındı. Refah seviyesi 
arttıkça, tabii olarak enerji tüketimi de o 
oranda artmaya başladı. 

Dikkat ediniz… Bizim, 2002 yılında tüket-
tiğimiz toplam elektrik, konut ve sanayi 
toplamı 130 milyar kilovat saat. 2011 yılın-
da tükettiğimiz elektrik miktarı ise bunun 
yüzde 77 fazlası: 230 milyar kilovat saat. 
Çin’den sonra elektrik tüketimi en hızlı ar-
tan ülke Türkiye… Çok şükür bu artışı son 
derece rahat bir şekilde karşılıyoruz. Son 
9 yılda üretimde, iletimde, dağıtımda 86 
milyar Liralık yatırım gerçekleşti ve bu ya-
tırımın yüzde 63’ünü de özel sektörümüz 
yaptı. Biz serbest piyasanın önünü açtık, 
özelleştirmeleri yaptık, enerji yatırımları-
nı teşvik ettik ve bugün elektrik enerjisi 
ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılıyoruz. 
Enerjide kurulu gücümüzü yüzde 67 ar-
tırdık. Santral sayısını yüzde 113 artırdık. 

Elektrik ihtiyacı bu şekilde artmaya devam 
edecek. 2023 yılında, bugüne göre iki kat 
daha fazla elektrik tüketeceğiz ve yapaca-
ğımız yatırımlarla, bu ihtiyacı da inşallah 
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karşılamış olacağız. Özellikle yenilenebilir 
enerjide, rüzgâr, jeotermal, güneş, nükleer 
gibi alanlarda da dev yatırımlar yapıyor, 
yeni yatırımlara hazırlanıyoruz ve hiçbir 
sıkıntıyla karşılaşmadan Türkiye’nin ener-
ji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. 
Tabii, enerji deyince akla sadece elektrik 
gelmesin… Diğer enerji kaynaklarında da 
Türkiye’de büyümeye paralel, refah artı-
şına paralel bir yükseliş var. Yine şu gös-
tergeler son derece çarpıcı… 2002 yılında, 
Türkiye’de trafikteki kayıtlı araç sayısı 8 
milyon adet. 2011 yılında, Ekim ayı itiba-
riyle, trafiğe tescilli toplam araç sayısı 15 
milyon 971 bin adede, yani yaklaşık 16 
milyon adede yükseldi. 

Bakın değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’ye, İstanbul’a ilk otomobil, 1800’lü 
yılların sonunda, bir rivayete göre 1895 yı-
lında gelmişti. 1895 yılından, 2002 yılına 
kadar geçen süreçte, 107 yılda, Türkiye’nin 
trafikteki tescilli toplam araç sayısı 8 mil-
yon rakamına ulaştı. Bizim dönemimizde, 
9 yılda, 102 yılda ulaşılan rakamın iki 
katına, 16 milyona ulaştık. Biliyorsunuz, 
bölünmüş yol uzunluğumuz 2002 sonun-
da 6 bin 100 kilometreydi, biz 9 yılda 
bunun iki katından fazlasını inşa ettik, 15 
bin 126 kilometre bölünmüş yol yaptık. 
Buna paralel olarak da, araç sayımız iki kat 
artış kaydetti ve 16 milyon adede yükseldi. 
Burada sevindirici bir rekoru da sizlerle 
paylaşmak isterim… 2011 yılının tama-
mında, iç pazarda otomobil satışı 593 bin 
519 adet seviyesine ulaştı ve Cumhuriyet 
tarihimizin yeni bir rekorunu daha elde 
ettik. Otomobil satışı 2010 yılında toplam 

510 bin adetle rekor kırmıştı. 2002’de ise 
toplam satış sadece 91 bin adetti. 

Bu rakamlar, bu göstergeler, aynı zamanda 
ulaştığımız refah seviyesini de çok somut 
şekilde ortaya koyuyor. Enerji tüketimi, bir 
ülkenin refah seviyesini belirten en önemli 
göstergedir. Enerji tasarrufu da, yine bir 
ülkenin gelişmişlik, medenilik seviyesini 
ortaya koyan en önemli göstergedir. Halk-
tan kopuk, halkın gerçeklerinden kopuk, 
ülkenin aldığı mesafeden habersiz bir si-
yasi anlayış elbette bu göstergeleri doğru 
okuyamaz. Dikkat edin… Bu gelişmeler, 
bu rekorlar, bu ilerleme bizim muhalefetin 
hiç gündeminde değil… Türkiye, dünyanın 
en hızlı büyüyen, en yüksek oranda bü-
yüyen ülkeleri arasında yer alıyor, millet 
bundan gurur duyuyor, sevinç duyuyor; 
milletin umudu artıyor, ama muhalefet ne 
bu sevinci, ne bu umudu milletle paylaş-
mıyor, paylaşamıyor. Öyle büyümeymiş, 
enerjiymiş, yoksullukla mücadeleymiş… 
Muhalefetin gündeminde bunların hiç biri 
yok… 

Çıkmış, ana muhalefet partisi genel başka-
nı, benim enerji bakanıma vatan haini di-
yor… Bir tek cümlenin içinde 9 tane yalan 
ve yanlışı sıralayıp, aklınca bizim enerji po-
litikalarımızı eleştiriyor. Kendisi Brüksel’e 
gitti, orada açık açık Türkiye ekonomisinin 
iyiye gitmediğini, gelişmelerin abartıldı-
ğını ifade etti. Adeta, “Sakın Türkiye’ye 
yatırım yapmayın!” dercesine, Türkiye 
ekonomisini Avrupa’da kötüledi, karaladı. 
Benim bakanım, Türkiye’ye enerjide çok 
önemli kazanımlar getiren bir anlaşmaya 
imza attığı için vatan haini oluyorsa; acaba 
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Brüksel’de Türkiye ekonomisini kötüle-
yenler için hangi sıfatı kullanacağız? 

Ana muhalefet partisiyle aramızda çok 
önemli bir fark var değerli arkadaşlarım… 
Biz yelden enerji üretmenin mücadelesi 
içindeyiz, onlar yel değirmenleriyle sa-
vaş halinde. Bir fezleke düzenlendi diye, 
işte görüyorsunuz, son derece abartılı 
biçimde ortalığı velveleye verdiler. Adeta, 
fezlekeden bir kahraman çıkarma gayreti 
içindeler. Şapkadan tavşan çıkar ama ku-
sura kalmasınlar, fezlekeden kahraman 
çıkmaz. Şu anda, Türkiye büyük millet 
Meclisi’nde, ben dâhil birçok milletvekili 
için, bakın altını çizerek söylüyorum, 622 
adet fezleke bulunuyor. Benimle ilgili 3 
tane fezleke var. CHP Eski Genel Başkanı 
Sayın Baykal’la ilgili 3 fezleke var. Sayın 
Kılıçdaroğlu ile ilgili de, daha önce meclise 
gelmiş; görevi suiistimalden, hakaretten, 
tehditten, iftiradan tam 13 fezleke var. 
Bu en son hazırlanan fezlekenin benzeri, 
yani kamu görevlisine hakaretten, adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüsten daha 
önce tam 4 fezleke hazırlanmış. Sanki ilk 
kez fezleke oluşturuluyormuş gibi bir ucuz 
kahramanlığın içindeler. Bir fezlekeden, 
622 fezleke arasında sadece 1 fezlekeden, 
kalktılar darağacını telaffuz etmeye başla-
dılar. 

Kusura bakmayın ama o meşhur roman 
kahramanı Don Kişot’un bile hayal dün-
yası bu kadar zengin değildi. Don Kişot 
bari yel değirmenleriyle savaşıyor. Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun ise neyle savaştığı bile 
belli değil. Meclis Başkanı’na toplu halde 
gidiyor, “Dokunulmazlığımızı kaldırın!” 

diye dilekçe veriyorlar. Hakkında fezleke 
olmayan milletvekili, dokunulmazlığımı 
kaldırın diye dilekçe verir mi? Silivri’de 
tiyatro yok… Silivri’de, milletin hâkimleri, 
savcıları, millet adına sanıkları yargılıyor. 
İlla tiyatro görmek istiyorlarsa, kendile-
rine baksınlar, kendi parti grup toplan-
tılarına baksınlar. Zira CHP grubunun 
artık komedya sergileyen tiyatrodan farkı 
kalmadı. Ergenekon CHP içinden avukat 
çıkardı; yetmedi genel başkan çıkardı; yet-
medi milletvekili adayı çıkardı; şimdi de 
bir fezlekeden ucuz kahraman çıkarmak 
için uğraşıyor. Bu konuya salı günü grup 
toplantımızla ayrıntısıyla gireceğiz. Bugün 
burada vaktinizi daha fazla almak istemi-
yorum. Ama bizim nelerle uğraştığımızın, 
muhalefetin neyle uğraştığının görülmesi 
noktasında bunların önemli olduğuna ina-
nıyorum. 

Değerli katılımcılar…

Biz, her ne pahasına olursa olsun tüketen 
bir ülke olamayız. Biz, bugün bazı ülke-
lerin içine girdiği o tüketim girdabına, 
sınırsızca, sorumsuzca tüketme çılgınlığı-
na kendimizi kaptıramayız. Şu anda, tüm 
dünyayı etkisi altına alan küresel krizi 
ortaya çıkaran en önemli etken, dikkat edi-
niz, işte bu sınırsızca, sorumsuzca, çılgınca 
tüketim alışkanlığıdır. Şunu görmek duru-
mundayız değerli arkadaşlarım: Bir kişi-
nin lüksü, bir başkasının yoksulluğudur. 
İsraf, sadece ev ekonomisini, sadece kişi-
nin cebini ilgilendiren bir tavır değildir. 
İsraf, kişinin kendisiyle ilgili olduğu kadar, 
doğrudan insanlıkla, doğrudan dünyayla 
ilgili bir kavramdır. “Dereden abdest alır-
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ken bile suyu israf etme!” emrine, tavsiye-
sine muhatabız. Bu son derece önemli, son 
derece anlamlı bir ilkedir, israf noktasında 
son derece önemli bir kriterdir. Su oradan 
öylece akıp gidiyor… Sen harcasan da, 
harcamasan da o su akıyor. Ama “O sudan 
abdest alırken bile israf etme!” diyor… 

Evde, evde olduğu kadar işyerinde, bina-
larda, sokakta biz bu ilkeyi yaşamak ve ya-
şatmak zorundayız. Fazladan tükettiğiniz 
her enerji, size yük olduğu kadar, lütfen 
unutmayın, dünyaya yük oluyor, insanlığa 
yük oluyor, çocuklarımıza, yani gelece-
ğimize yük oluyor. İsraf, tüketilen enerji 
boyutuyla olduğu kadar, çevreye salınan 
kirlilik boyutuyla da geleceği tehdit ediyor. 
Biz bu anlayışla yürümek, ekonomiyi de 
bu anlayışla büyütmek zorundayız. Kay-
nakları sınırsızca tüketerek, sınırsızca har-
cayarak, yoksulun, yoksulların durumunu 
gözardı ederek, insani bir medeniyet, sevgi 
odaklı bir medeniyet inşa edemeyiz. Enerji 
ihtiyacımız arttığı kadar, enerji üretimi 
arttığı kadar, 2023’e kadar enerji tasarru-
funu da kat kat artırmak zorundayız. İn-
şallah, yüzde 20 tasarruf hedefine de hep 
birlikte ulaşacağız. Şu anda, evlerdeki A 
sınıfı altı yaklaşık 15 milyon beyaz eşyayı 
A sınıfı ve üstüyle değiştirirsek, ülkemizin 
yıllık tasarrufu, Ankara’nın bir yıllık elekt-
rik tüketimine karşılık geliyor. Bu da bir 
Keban barajı kadar elektrik tasarrufuna 
tekabül ediyor. Tasarruf milli bir mesele 
değerli arkadaşlarım… 

Tasarruf, şahsi olduğu kadar, milli ol-
duğu kadar, insani bir mesele… Bütün 
imkânlarımızla , eğitim kurumlarını 

kullanarak, çocukları eğiterek, medyayı 
kullanarak, sanayimizi bu yönde teşvik 
ederek bu insani meselede yol katetmemiz 
gerekiyor. İnşallah, el birliğiyle, iş birli-
ğiyle belirlediğimiz hedeflere hep beraber 
ulaşacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha 3’üncü Ulusal Enerji 
Verimliliği Forumu’na başarılar diliyo-
rum. Katılanlara, katkı verenlere teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Teşekkür ederim. 
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Sevgili vatandaşlarım...

Büyük umutlarla, büyük heyecanlarla 
girdiğimiz 2012 yılının ilk ayını yoğun bir 
tempoyla yaşadık ve geride bıraktık. Bu ay 
içinde yine hummalı bir çalışma içerisinde 
olduk, ülkemizin kalkınması, milletimizin 
refahının artması; bir önceki yıl elde ettiği-
miz istikrarlı büyüme periyodunun, başa-
rıların sürdürülmesi için yoğun bir gayret 
gösterdik. Aktif dış politika temaslarımızı 
bu ay içerisinde de sürdürdük, pek çok ya-
bancı devlet adamını ülkemizde ağırladık. 
Bu çerçevede İstanbul’da Gürcistan’ın Dev-
let Başkanı Sayın Şaakaşvili ile bir araya gel-
dik; Somali’de korsanların ellerinden kur-
tarılan denizcilerimizle birlikte ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdik. Kırgızistan’ın 
Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atam-
bayev ve Güney Kore Dışişleri ve Ticaret 
Bakanı Sayın KİM ile görüşmelerimiz oldu. 

Aynı şekilde, Ortadoğu ülkelerinin devlet 
adamlarıyla da temaslarda bulunduk… 
Irak Meclis Başkanı Sayın Nuceyfi, İran 
İslam Cumhuriyeti İslami Danışman Mec-
lisi Başkanı Sayın Larijani, İran Dışişleri 
Bakanı Ali Ekber Salihi, ikili görüşmeler 

yaptığımız devlet adamları arasında yer 
aldı. Bu görüşmelerde Türkiye’nin tezlerini, 
ülkemizin bölgedeki hassasiyetlerini muha-
taplarımıza aktarma fırsatı bulduk. Gerek 
Irak’ta, gerek Suriye’de son dönemde ortaya 
çıkan manzaralardan hoşnut olmadığımızı 
ifade ettik. Mezhep çatışmalarının, kardeş 
kavgalarının bir an evvel son bulması ge-
rektiğini vurguladık. Bizim Türkiye olarak 
duruşumuz, tavrımız çok net…Bizim bölge-
de hiçbir zaman etnik ve mezhebi bir yakla-
şımımız olmadı… Nitekim tüm Iraklıların, 
birlik ve beraberlik içinde, yeni ve güçlü bir 
Irak inşa etmeleri en büyük arzumuzdur. 
Aynı şekilde Suriye için de benzer bir yakla-
şımı esas alıyoruz. Suriyelilerin özgürlük ve 
demokrasi adına meşru ve haklı taleplerini 
destekliyoruz. Biz bölgemizdeki her mesele-
ye istikrar, huzur, refah ve barış ekseninde 
yaklaşıyoruz. Bu şuurla yaptığımız dostane 
tavsiyelere, komşularımızın kulak vermele-
rini diliyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, Fran-
sa Ulusal Meclisi’nin ardından Fransa 
Senatosu’nda da bir oylama yapıldı. Maale-

Ulusa Sesleniş

İstanbul | 30 Ocak 2012
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sef, tarihte aydınlanmanın öncüsü olmakla 
övünen bir devlet, bugün karanlık orta çağ 
zihniyetinin hortlamasına öncülük ediyor. 
İkinci dünya savaşından sonra, Avrupa 
içinde bir daha çatışma yaşanmaması için 
birlik kurmayı esas alan Fransa, bugün 
ayrımcılığın, ırkçılığın, çatışmanın dilini 
kullanıyor. Aydınlanma Çağı’ndaki Fransa, 
aklı merkeze alan bir Fransa’ydı… Sarkozy 
dönemindeki Fransa ise dogmaları, ön-
yargıları, hezeyanları temel alıyor. Biz bu 
konuda söylenecekleri daha önce söyledik, 
Fransa’ya gerekli uyarılarımızı yaptık…
”Parlamentoların görevi tarih yazmak 
değildir” dedik… “Bu işi tarihçilere, bilim 
adamlarına havale edelim” dedik… Ne var 
ki Sarkozy, yaklaşan seçimlerde birkaç bin 
oy devşirme uğuruna, Avrupa değerlerini 
ayaklar altına almaktan çekinmemiştir. 

Daha önce de söyledim: Fransa Ulusal 
Meclisi’nde ve Senato’da kabul edilen bu 
teklif, bizim için tamamen “Yok” hükmün-
dedir. Sarkozy’nin Fransa’sı, parlamentoda 
tarih yazmaya kalkışarak çok tehlikeli bir 
sürecin kapısını zorlamaktadır. Onun için 
biz Türkiye olarak, Fransa’da filizlenmek-
te olan bu zehirli sarmaşığın daha fazla 
sulanmaması için Fransız dostlarımızın, 
Fransa halkının sesini yükseltmesini bekli-
yoruz. Bu aşamada, yasa teklifine karşı oy 
kullanan senatörlerin, Anayasa Konseyi’ne 
başvurmaları için gerekli girişimleri sürdü-
rüyoruz. İnanıyorum ki, Fransa’daki aklıse-
lim, Sarkozy’nin öncülük ettiği bu ırkçı ve 
ayrımcı gidişata, bu Türkiye düşmanlığına 
dur diyecektir… Türkiye büyük bir ülkedir 
ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde hareket 
edecektir… Gelişmenin seyrine göre tavır 

takınacak, yaptırımlarımızı etaplar halinde 
uygulamaya koyacağız. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bütün bu yoğun dış politika gündemi için-
de, biz ülkemizi daha bayındır, daha kalkın-
mış bir hale getirmek için var gücümüzle 
çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin yarın-
larına, Türkiye’nin geleceğine yeni eserler 
kazandırıyoruz. 2012 yılının ilk ayında, 
Ankara ve İstanbul’da iki büyük açılış tö-
reni gerçekleştirdik… Ankara’da, başken-
timizde, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm 
Projesi adını verdiğimiz projenin ilk etabını 
tamamladık… Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi ile Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımızın işbirliğiyle başlatılan bu dev 
proje, Türkiye’nin en büyük kentsel dönü-
şüm projelerinden biridir. Tam 7.5 milyon 
metrekarelik bir alanda başlattığımız bu 
devasa proje, sadece Türkiye’ye değil, tüm 
dünyaya örnek teşkil ediyor. 

Çok şükür, projenin ilk etabını bitirmiş du-
rumdayız. Bu çerçevede, yapımı tamamlan-
mış olan 3 bin 436 adet konutun, kura ile 
hak sahiplerine dağıtımını yaptık… İnşal-
lah, bu devasa proje bütünüyle tamamlan-
dığında toplam 9 bin 77 yeni konut üretmiş 
olacağız… Buna ilköğretim okulları, ana-
okulları, liseler, ticaret merkezleri, sağlık 
ocakları, camiler, suni göller, restoranlar, 
spor tesisleri, kültür merkezleri, köprülü 
kavşaklar, viyadükler, tüneller eklenecek… 
Proje bütünüyle tamamlandığında Ankara 
içinde adeta yeni bir Ankara, yeni bir şe-
hir imar etmiş olacağız; Ankara’nın imajı, 
manzarası, görüntüsü tümüyle değişecek… 
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Ankara, altyapısı ve üstyapısıyla da gerçek 
manada bir Başkent kimliğine kavuşmuş 
olacak…

Sevgili vatandaşlarım… . . 

Biz laf üretmiyoruz, slogan üretmiyoruz, 
hamaset üretmiyoruz. . . Biz iş üretiyoruz, 
hizmet üretiyoruz… Biz, eserlerimizle 
konuşuyoruz. Sadece Ankara’da değil, sa-
dece büyükşehirlerimizde değil, 81 vilaye-
timizin tamamında şantiyeler kuruyoruz… 
Trakya’dan Anadolu’nun en ücra kentlerine 
kadar 780 bin kilometrekarenin her yanın-
da, vatan topraklarının her bir karışında 
milletimizin refahı, huzuru, mutluluğu 
için çalışıyoruz; her biri birbirinden kıy-
metli, değerli eserler ortaya koyuyoruz… 
Türkiye’nin ekonomisini büyütmek, itiba-
rını arttırmak, bizim için milli bir davadır… 
Bizim Cumhuriyetçiliğimiz, bizim vatan 
sevdamız, millet sevdamız bunu gerektiri-
yor… Biz başkaları gibi, vatan sevdası adına, 
mikrofonlar ve kameralar önünde sözlü şov 
peşinde değiliz. Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz… Bizim şovumuz eserlerimizdir… 
Bizim şovumuz Türkiye’nin dört bir yanın-
da tıkır tıkır işleyen şantiyelerdir… Bizim 
şovumuz 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz 
toplu konutlardır… Barajlar, duble yollar, 
hastaneler, okullardır… Bizim milletimi-
ze, ülkemize duyduğumuz sevgi kuru bir 
sözden ibaret değildir… Bizim için sevgi 
emektir… Bizim için sevgi milletin ekmeği-
ni çoğaltmaktır. Bizim için sevgi millete, ül-
keye hizmettir, tarihimize ve geleceğimize 
sahip çıkmaktır… Biz bu anlayışla çalışıyor, 
çabalıyor ve eser üretiyoruz… Nitekim bu 
ay içinde, İstanbul’da da, küresel ölçekte bir 

ulaştırma projesinin, Marmaray’ın ilk ray 
kaynak törenini gerçekleştirdik. 

Bakınız, sevgili vatandaşlarım… Marma-
ray sıradan bir proje değil… Marmaray, 
Pekin’den Londra’ya uzanan İpek Demir-
yolunun altın halkasıdır. Bu proje sadece 
İstanbul için değil, sadece Türkiye için de-
ğil, İpek Yolu güzergâhında yer alan bütün 
ülkeler için hayati öneme sahip bir projedir. 
Marmaray bizim 150 yıllık rüyamız… İstan-
bul Boğazı’nın altına tüpler döşeyerek iki 
kıtayı birleştirme düşüncesi, bundan 150 
yıl önce doğmuştu…Hükümet olarak, bu 
150 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürmek üze-
re 2004 yılında kolları sıvadık…Bazı yargı 
kararlarıyla sürecin gecikmesine rağmen, 
kararlılıkla projede ilerleme kaydettik…Ne 
mutlu ki, Marmaray Projesinde bu ay içinde 
ilk ray kaynağını yaptık, sona doğru adım 
adım yaklaşıyoruz. Marmaray Projesi kap-
samında, Asya ve Avrupa yakalarında 40 
adet istasyon inşa ediyoruz. 76.3 kilometre 
uzunluğundaki hattın, 13.6 kilometresi yer 
altında, denizin altında inşa ediliyor. Tek 
yönde saatte 75 bin yolcu taşınacak. Her 2 
dakikada 1 tren bu hatlar üzerinde hareket 
edebilecek. Proje tamamlandığında, Üs-
küdar-Sirkeci arasındaki mesafe, sadece 4 
dakikaya inmiş olacak. Söğütlüçeşme’den 
Yenikapı’ya 12 dakikada, Bostancı’dan 
Bakırköy ’e  37 dakikada ,  Gebze’den 
Halkalı’ya 105 dakikada ulaşmak mümkün 
hale gelecek. Şu anda İstanbul’da, şehir 
içi ulaşımda raylı sistemin payı yüzde 8. . . 
Marmaray tamamlandığında bu oran yüz-
de 28’e yükselecek. İnşallah, Marmaray’ın 
devreye girmesiyle birlikte, İstanbul trafiği 
önemli ölçüde rahatlayacak; ciddi bir akar-
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yakıt tasarrufu sağlanacak ve en önemlisi 
de ciddi ölçüde zaman tasarrufu sağlanmış 
olacak. 

Keza, şu anda Yüksek Hızlı Trenler sayesin-
de ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Bir örnek 
vermek istiyorum; Şu anda, Ankara-Konya 
arasında yüksek hızlı trenle seyahat eden 
bir vatandaşımız için bu trenlerin sarf ettiği 
enerji maliyeti sadece 1 lira… Aynı yolda bir 
otobüs kişi başına 7.5 lira değerinde petrol 
tüketiyor. İnşallah, yurdumuzun dört bir 
yanını hızlı tren ağlarıyla örmeye devam 
edeceğiz. Bizden önceki hükümetler, demir-
yollarının yapımı için bir çivi dahi çakmaz-
ken, milletimizin yüksek hızlı tren özlemini 
kursaklarda bırakırken, biz demiryollarını 
milli bir dava olarak kabul ettik. Bunun 
gereğini yaptık ve yapmaya devam ediyo-
ruz. Son 9 yılda, ulaştırmanın her alanında 
olduğu gibi, demiryollarında da çok büyük 
atılımlar gerçekleştirdik. 888 kilometresi 
Yüksek hızlı tren yolu olmak üzere, 9 yılda 
tam bin 76 (1. 076) kilometre demiryolu 
yaptık; yılda ortalama 135 kilometre demir-
yolu inşası gerçekleştirdik. 2009 yılında, 
Ankara-Eskişehir arasında hizmet vermeye 
başlayan Yüksek Hızlı Tren’in açılışıyla bir-
likte Türkiye’yi dünyada 8’inci, Avrupa’da 
altıncı Yüksek hızlı tren ülkesi konumuna 
yükselttik. İnşallah, cumhuriyetimizin 
100’üncü yılına, yani 2023 yılına kadar, 
doğudan batıya, kuzeyden güneye 10 bin 
kilometre hızlı demiryolu, 4 bin kilometre 
de konvansiyonel demiryolu yapacağız. 

Bu noktadabir hususu daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum: Türkiye, sadece Yüksek 
Hızlı Tren kullanan, işleten bir ülke değil… 

Aynı zamanda bu işin teknolojisini üre-
ten bir ülke haline geldi… Geçmişte, yurt 
dışından tren seti ithal ediyorduk; şimdi 
Eskişehir ve Adapazarı fabrikalarında, biz-
zat kendimiz, yerli demiryolu setleri imal 
ediyoruz. Şu anda Ankara-Konya arasında 
işletilmekte olan Hızlı Tren tamamen yerli 
mühendislerimizin, yerli müteahhitleri-
mizin, yerli akıl ve alın terinin bir ürünü 
olarak hizmet veriyor. Şimdi İstanbul’u, 
Sivas’ı, Bursa’yı yüksek hızlı tren ağına 
bağlıyoruz… Diğer yandan, Ankara-İzmir 
yüksek hızlı tren yolunun Ankara-Afyon ke-
siminin ihalesini yaptık, yakında bu hattın 
yapımına da başlıyoruz. Buradan, ekranlar 
aracılığıyla müjdeyi vermek istiyorum: Şu 
anda benim Konyalı vatandaşım, Eskişehir-
li vatandaşım bugün nasıl ki hızlı tren hiz-
metinden, bu konforlu ulaşım imkânından 
yararlanıyorsa, aynı şekilde, 10 yıl içerisin-
de Karslı hemşerilerim, Antalyalı hemşeri-
lerim, Diyarbakırlı hemşerilerim, Edirneli 
hemşerilerim de bu nimetten yararlanacak-
lar… Bu iş için gerekli planlamayı yaptık, 
yol haritamızı çıkardık… Biz ham hayaller 
peşinde koşmuyoruz. Hayalleri gerçeğe dö-
nüştürüyoruz. İnşallah, demiryolu ve kara-
yolu ulaşımında, Türkiye’yi Avrupa’da par-
makla gösterilen bir ülke haline getireceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Malum, şu anda Türkiye genelinde ilk ve 
orta öğretimdeki öğrencilerimiz, karnele-
rini aldılar ve yarıyıl tatiline girdiler. Bu 
vesileyle, tüm öğrencilerimize, Şubat ayı-
nın ilk günlerinden itibaren başlayacakları 
ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminde 
şimdiden başarılar diliyorum. Biz, yavrula-
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rımızın, gençlerimizin daha iyi koşullarda 
eğitim almaları için her türlü imkânı sefer-
ber ediyoruz. Bizim için eğitim, her şeyin 
önünde geliyor. Zira eğitimin merkezinde 
insan var. Eğitimin merkezinde çocukları-
mız, gençlerimiz var. Onlar adına yapılacak 
her türlü yatırımı, bu ülkenin geleceğine ya-
pılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. 

Bu anlayışla, göreve geldiğimiz günden 
itibaren eğitimi birinci önceliğimiz olarak 
kabul ettik. Bu kapsamda, devletimizin büt-
çesinden en büyük payı eğitim için ayırdık. 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 
7.5 milyar TL iken, 2011 yılında bu rakamı 
yüzde 355 artışla 34.1 milyar TL’ye yükselt-
tik. 2012 yılı bütçesinde ise eğitime ayırdı-
ğımız bütçeyi daha da arttırdık ve 39 milyar 
169 milyon 379 bin 190 TL’ye çıkardık. Bu 
sayede, artış oranı 2002 yılına göre yüzde 
423 oldu. 9 yılda 169 bin 325 dersliğin ya-
pımını tamamlayarak eğitim ve öğretimin 
hizmetine sunduk. 8 Derslik ve üzeri tüm 
okullarımıza 29 bin 500 Bilişim Teknolojisi 
Sınıfı kurduk. Okullarımıza 896 bin 521 bil-
gisayar gönderdik. 2003 yılından bu yana 
ilk ve orta öğretimde kitapları tüm öğrenci-
lerimize ücretsiz dağıtıyoruz. “Haydi, Kızlar 
Okula” kampanyası ile 350 bin çocuğun 
okullaştırılmasını sağladık. 50’si Devlet, 
39’u Vakıf Üniversitesi olmak üzere 89 yeni 
üniversite kurulmasına öncülük ettik. Bu 
sayede, ülkemizdeki toplam üniversite sayı-
sını 103 Devlet, 62 Vakıf olmak üzere 165’e 
ulaştırdık. 

Bütün bunlar eğitim alanında yaptığımız 
birkaç temel başlık sadece…Öyle ki, eğitim 
alanında yaptıklarımızın tamamını sırala-

maya başlasak, bir değil, birkaç Ulusa Ses-
leniş programı gerekir… Bu sebeple, ben, 
uzun bir süreden bu yana kamuoyunun 
gündeminde olan bir hususa değinmek is-
tiyorum. Biliyoruz ki,şu anda birçok öğret-
men adayımız atanmak için heyecan içeri-
sinde bekliyorlar. Şunu özellikle belirtmek 
isterim:Bizim iktidarımızdan önce, eğitim, 
bir siyasallaşma aracı olarak görülüyor ve 
geçmiş hükümetler bu kadroları siyasal 
amaçları doğrultusunda kullanıyorlardı. 
Biz, eğitimin önündeki en büyük tehlikeler-
den birinin siyasallaşma olduğuna inandık. 
Bu inançla, diğer pek çok alanda olduğu 
gibi, öğretmen atamalarında da objektif 
kriterleri benimsedik. Suiistimale, kayır-
macılığa, partizanlığa son verdik. İktida-
rımız süresince gerçekleştirdiğimiz bütün 
öğretmen atamalarını tamamen bilgisayar 
ortamında gerçekleştirdik. Hakkaniyete 
yaslanan bu yöntemle, 2003 yılının başın-
dan 2011 Kasım ayının sonuna kadar geçen 
sürede tam 320 bin öğretmen alımı gerçek-
leştirdik. 

Bununla da yetinmedik; öğretmenlik mes-
leğine, öğretmenlerimizin emeğine duy-
duğumuz saygının tezahürü olarak, bütün 
öğretmenlerimizin özlük haklarında, gelir-
lerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. Şimdi, 
hükümetimizin gündeminde yeni atamalar 
var. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde 
kabul edilen 2012 Bütçesinde de buna iliş-
kin belirlemeleri yaptık. Buna göre, 2012 
yılında 29 bin yeni memur alınması kararı 
verildi. Bu 29 bin yeni memur, tüm Türkiye 
genelinde tahsis edilecek kadroları içeriyor. 
Bu 29 bin yeni kadronun 17 bini Milli Eği-
tim Bakanlığına tahsis edilmiş durumda… 
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Bu vesileyle, Şubat ve Ağustos aylarında 
öğretmen alımlarını gerçekleştireceğimi-
zin müjdesini vermek istiyorum. Ancak, 
esas alımları Şubat ayından ziyade Ağustos 
ayında gerçekleştireceğiz… Bunun özellikle 
bilinmesini istiyorum… Bu vesileyle Şubat 
ayında atanamayan öğretmen adaylarımı-
zın herhangi bir umutsuzluğa, herhangi bir 
ye’se kapılmamalarını bilhassa rica ediyo-
rum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Eğitim altyapısında gerçekleştirdiğimiz 
ve gerçekleştireceğimiz bir dizi reform-
dan bahsetmişken, müfredatta yaptığımız 
çok önemli bir yenilikten, çok önemli bir 
adımdan daha söz etmek istiyorum. Kamu-
oyunda uzun süreden bu yana, hatta bizim 
iktidarımızdan çok daha eskiye uzanan bir 
tartışma, bir beklenti vardı… Buna göre, 
1926 yılından bu yana okullarımızda veri-
len Milli Güvenlik derslerinin demokratik 
Türkiye’ye yakışmadığı ifade ediliyor, bu 
dersin müfredattan çıkarılması gerektiği 
ifade ediliyordu… Bu konu, Hükümet ola-
rak, uzun bir süreden bu yana bizim de gün-
demimizde yer alıyordu. Keza, Milli eğitim 
şuralarında da bu dersin kaldırılması teklif 
ediliyordu. AB raporlarında da Türkiye’nin 
eleştirilmesine neden oluyordu. 

Şunu da hatırlatmak isterim: Avrupa Birliği 
ülkeleri içinde yalnızca Polonya’da benzer 
bir ders yer alıyor. Başka hiçbir Avrupa Bir-
liği ülkesinde Milli Güvenlik Bilgisi dersi 
bulunmuyor. Bütün bunlar ışığında, biz 
de önemli bir adım attık. Buna göre, 2012-
2013 eğitim-öğretim sezonundan, yani 

bir sonraki eğitim sezonundan itibaren 
bu dersi müfredattan kaldırıyoruz. Artık, 
Milli Eğitim Müfredatını, çağın gereklerine, 
bilimdeki ilerlemeye, demokrasideki ge-
lişmeye paralel bir seviyeye taşıyoruz. Söz 
konusu dersin müfredatı, Sosyal Bilgiler, 
Tarih, Vatandaşlık Bilgisi gibi dersler içeri-
sinde anlatılacak. Bu yeni uygulamanın da 
Türkiye için, eğitim camiamız için hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye’yi her alanda demokratikleştirmeyi 
cumhuriyetimizi ileri demokrasi anlayışıy-
la taçlandırmayı sürdürüyoruz. Şu anda 
bir Yargı Reformu sürecinin içerisindeyiz. 
2009 Eylül’ünden itibaren Yargı Reformu 
Strateji Belgesi ve buna bağlı eylem planı 
çerçevesinde adım adım yargıda dönüşü-
mü gerçekleştiriyoruz. Günübirlik, palyatif 
bir çalışma içerisinde değiliz. Reform pa-
keti Bakanlar Kurulumuzda görüşülmüş, 
kabul edilmiş bir strateji ve biz buna bağlı 
bir eylem planı dahilinde kararlılıkla ça-
lışıyoruz. Hiç şüphesiz, bizler de yaptıkla-
rımızla yetinmiyoruz ve reform sürecinin 
tamama erdiğini iddia etmiyoruz. Türkiye 
ileri demokrasi alanında mesafe aldıkça, 
Türkiye’nin sosyal ihtiyaçları gerektirdikçe, 
hukuksal reformlar da kesintisiz bir biçim-
de sürecektir…

A n c a k  b u r a d a  ş u n u  i l a v e  e t m e m 
lazım:Bizim iki yıl önce başlattığımız bu 
çalışmada, bugün itibarıyla hedefimizin 
yüzde 70’ine ulaştık sayılır…2010 yılında 
gerçekleştirilen Anayasa Halkoylaması bu 
paketin en önemli adımlarından biriydi. 
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12 Eylül 2010 Halkoylaması, yargı için bir 
milat niteliği taşıyor. Bu, doğrudan doğruya 
milletimizin tasdikiyle, halkımızın onayıyla 
gerçekleştirilmiş bir hukuk reformudur. 
Bunu aziz milletimiz başardı. Yani, sizler 
başardınız. Yargıya millet eli değdi ve yargı 
bir hizibin, dar bir anlayışın, bir grubun 
arka bahçesi olmaktan çıktı. Milletin yargısı 
haline geldi. 

Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi daha 
demokratik bir yapıya kavuştu. Bireysel 
başvuru, 2012 yılının, yani bu yılın Eylül 
ayından itibaren fiilen başlıyor. Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu daha katılımcı, 
geniş tabanlı, kürsüdeki hâkim ve savcıla-
rın oyları ile oluşan demokratik bir yapıya 
büründü. Meslekten ihraç kararlarına kar-
şı etkin itiraz ve yargı yolu açık bir kurul 
halini aldı. Bu sayede HSYK, birilerinin 
sözcüsü olmaktan, bir siyasi parti gibi iş-
lemekten kurtuldu… Yargıtay ve Danıştay, 
fiziki olarak güçlendirildi, aynı şekilde per-
sonel, Hâkim-Savcı açısından güçlendirildi. 
Daire ve üye sayısı arttırıldı. Hâkim-Savcı 
açığının telafi edilmesi için yoğun çaba 
sarf ediliyor. Avukatlardan Hâkim-Savcı 
alımı yeniden başladı. Kısa süre içerisinde 
Hâkim-Savcı açığında önemli iyileşmeler 
sağlanacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarını devreye alıyoruz. Bu kapsamda 
Arabuluculuk Kanun Tasarısı, TBMM Ada-
let Komisyonu’nda şu anda görüşülüyor. 
Mart ayına kadar yasalaşmasını öngörüyo-
ruz. 

Mevzuatta ve uygulamada yargılama sü-
recini uzatan düzenlemeler teker teker 
ayıklanıyor. Daha önce iki yasa çalışması 

yapmıştık; 3’üncüsünü bu ay içerisinde 
açıkladık. Yargı Reformu’nun devamı nite-
liğinde olan ve hukuk mekanizmalarının 
işleyişini önemli ölçüde rahatlatacak bu 
paketle; hukuk sistemimizde bir dizi yeni-
lik meydana geliyor. İnanıyorum ki, bunlar 
uygulama aşamasına geçtiğinde, adalet me-
kanizmalarımız daha güvenilir bir şekilde 
işleyecek, daha hızlı tecelli edecektir. Daha 
önce, 3’üncü reform paketimizde yer alan 
bazı değişikliklere değinmiştim… Buradan, 
ekranlarınız aracılığıyla, bir kez daha bun-
ları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim…

Yaptığımız bu düzenleme ile hiçbir vatan-
daşımız artık basit suçlar kapsamına giren 
suçlar nedeniyle hâkim önüne çıkmak 
zorunda kalmayacak. Molotof Kokteyli 
kullananlar, patlayıcı madde kullanma 
suçundan cezalandırılacak. Artık hiçbir 
vatandaşımız, ömür boyu sabıkalı sayılma-
yacak… Kamuoyunda uzunca bir süredir 
tartışılan tutukluluk meselesine ilişkin yeni 
bir çerçeve çizdik. Tutuklamanın alternatifi 
olarak, adli kontrol tedbirinin kapsamını 
genişletiyoruz. Ayrıca, tutuklama kararının 
verilmesini zorlaştırıyoruz. Kuvvetli suç 
şüphesi, tutuklama nedenlerinin varlığı, 
tedbirin ölçülü olup olmadığı artık güçlü 
şekilde gerekçeli olacak. 

Diğer yandan yolsuzlukla mücadeleyi daha 
da etkin kılıyoruz. Özel yetkili mahkemeler-
de savunma hakkının kullanımını genişle-
tiyoruz. Yaptığımız en önemli düzenleme-
lerden biri de, ifade ve yayın özgürlüğünün 
önündeki mevcut engelleri kaldırmak 
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noktasındadır. Yine bu kapsamda ele alına-
bilecek bir düzenlemeyi yapıyoruz ve yayın 
durdurma cezasını kaldırıyoruz. Daha 
önceden verilmiş tüm toplatma kararlarını 
hükümsüz hale getiriyoruz. Adli para ceza-
sının, ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan 
hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı 
yapılan soruşturma ve kovuşturmaların 
ertelenmesine imkân sağlıyoruz. Bu sayede, 
şu anda hakkında dava açılmış olan onlarca 
gazetecinin davası da işlemden kalkmış 
olacak… Son olarak şunu da ilave etmekte 
yarar görüyorum; Üçüncüsünü açıkladığı-
mız bu yargı reformu paketi ile birlikte, ad-
liye koridorlarında, mahkeme salonlarında 
bekleyen 2 milyon dosya etkilenecek. Altı 
aylık bir geçiş süreci içinde, yasaklı durum-
da bulunan 23 bin kitap özgürleşecek… 
Böylece Türkiye hem yargı ayıplarından, 
hem de yargı yükünden ciddi biçimde arın-
mış olacak. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bunlar, öngördüğümüz düzenlemelerin sa-
dece birkaç başlığını içeriyor. İnanıyorum 
ki, bu düzenlemeler Türkiye’nin demokrasi 
standartlarını daha da yükseltecek, dünya-
daki itibarını daha da arttıracaktır. Ben, ya-
pılan bu düzenlemelerin şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu vesileyle, sizleri bir 
kez daha muhabbetle selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 2012 
yılının bu ilk Valiler Toplantısının ülke-
miz, milletimiz, şehirlerimiz için hayırlı 
neticeler doğurmasını temenni ediyorum. 
Valilerimizin ve Büyükelçilerimizin artık 
her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri 
bu ve benzeri toplantılar, ortak sorunların 
istişaresi, tecrübe aktarımı, yereldeki geliş-

melerin paylaşımı açısından gerçekten son 
derece faydalı oluyor. 

Çok büyük bir değişimin, büyük bir dönü-
şümün içinden geçiyoruz değerli arkadaş-
larım. Şunu samimiyetle ortaya koymak 
durumundayız… Evet, devletimiz, bir 
yandan, bin yıllık bir geleneği, bin yıllık 
bir birikimi ve tecrübeyi taşırken, aynı 
zamanda da, geleceğe yönelik bir değişim 

Valiler Toplantısı

Ankara | 8 Şubat 2012
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ufkunu, bir değişim enerjisini içinde barın-
dırmak durumunda… Devlet geleneği ve 
devlet tecrübemiz bir yandan çok önemli 
imkânlar sunarken, diğer yandan, değişim 
süreci iyi yönetilemezse, metal yorgunluğu, 
atalet, geriye gitme gibi olumsuzluklar da 
önümüze koyabilir. 

Selçuklu Devleti’ne, Osmanlı Devleti’ne, 
tarihteki diğer Türk devletlerine baktığınız-
da, kendisini yenileyen, yeni şartlara uyum 
sağlayan, dönemin yeniliklerine adapte 
olabilen idarecilerin başarılı olduğunu, 
devleti de yücelttiğini görüyorsunuz. Ama 
suyu akışına bırakan, hazıra konan, önce-
kilerden devraldığı mirası tüketen, değişim 
adına hiçbir risk almayan, idare-i maslahat 
yapan idarecilerin de, hem başarısız olduk-
larını, hem de ülkeye, millete çok ağır be-
deller ödettiklerini görüyorsunuz. Liderlik, 
esasen, riskleri yönetebilmektir, değişimi 
yönetebilmektir, algıları yönetebilmektir. 
İyi lider, sadece iyi kriz yönetimi yapabi-
len değil, başarılı bir “gelecek yönetimi” 
yapabilendir. Riskten kaçan, değişimden 
kaçan, gününü idare-i maslahatla geçiren 
bir idareci, takdir edersiniz ki başarısızlığa 
mahkûmdur. Bu idareci sadece kendisi ba-
şarısız olmakla kalmaz, liderlik ettiği toplu-
mu da başarısızlığa sürükler. 

Bakın  biz  bunu ,  özel l ikle  Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinde çok bariz şe-
kilde yaşadık… Önce kuruluşun heyecanı, 
coşkusu, onun getirdiği bir motivasyon var-
dı. Fatih olsun, Kanuni, Yavuz Sultan Selim 
olsun, devraldıkları mirastan yararlanıp, 
devleti zirveye taşıdılar. Ardından maalesef 
duraklama başladı… Sarayından çıkmayan 

idareciler, konağından çıkmayan valiler, 
ikametinden çıkmayan kadılar, halkın içi-
ne karışmayan, halkın nabzını tutmayan, 
kişisel istikbalini her şeyin üzerinde tutan 
idareciler, adeta çöküşün zeminini hazırla-
dılar. Batıda, Osmanlı’nın büyük etkisiyle, 
reformlar gerçekleştirilirken, maalesef 
bizim idarecilerimiz temaşa etmekle yetin-
diler. Osmanlı Devleti’nin, kuruluş ve yük-
selişindeki miras, ne acıdır ki, duraklama 
döneminde adeta çarçur edildi, üzerine ye-
nisi konulmadan tüketildi. Elbette ki harici 
ve dâhili başka birçok sebebin de etkisiyle, 
kaçınılmaz bir düşüş ve çöküş dönemi ya-
şandı…

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet bizim için yeni, yepyeni bir 
başlangıç oldu… Esasen, sizler de biliyor-
sunuz ki, Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı 
tecrübesinin üzerine, özellikle Osmanlı ku-
rumlarının devamlılığı esasıyla inşa edildi. 
Bugün birçok devlet kurumunun kuruluş 
tarihine baktığınızda, 150-200 yıl öncesine 
gittiğini görürsünüz. Cumhuriyet, yeni bir 
başlangıçtır, ancak, geçmişin mirası üzerine 
oturmuş, geçmişten devraldığı tecrübe ile 
şekillenmiş bir başlangıçtır. Bu yeni başlan-
gıç, altını çizerek ifade ediyorum, özellikle 
1940’lı yıllarla beraber, işte bahsettiğim o 
yorgunluk, o metal yorgunluğu tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyetin ku-
ruluşunda çok büyük bir heyecan, coşku, 
çok güçlü ve taze umutlar varken, 1940’lı 
yıllarla birlikte, Osmanlı’nın çöküş dönemi 
hastalıkları, Cumhuriyete de sirayet etmeye 
başlamıştır. 
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Ben geçtiğimiz hafta da ifade ettim… Os-
manlı Devleti’ni çok hızlı bir şekilde çökü-
şe götüren, devlete ve millete çok ama çok 
ağır bedeller ödeten İttihat ve Terakki zih-
niyeti, maalesef Cumhuriyete de musallat 
olmuştur. Bugün, Türkiye’yi, sadece İttihat 
ve Terakki’nin o dönemde yaptığı hatalar 
takip etmiyor. Maalesef, 1900’lü yıllardaki 
büyük hataların, büyük ihmallerin bede-
lini bugün dahi öderken, aynı zamanda, 
uslanmaz, yüzü kızarmaz, ders almaz bir 
zihniyetle de bugün hala mücadele ediyo-
ruz. Bu zihniyet, 150 yıldır olduğu gibi, 
bugün de değişime direniyor. Bu zihniyet, 
150 yıl boyunca yaptığı gibi, bugün de hal-
kı, milleti küçümsüyor. Bu zihniyet, bu an-
layış, mafyavari, çetevari örgütlenmelerle, 
derin yapılarla, sinsi senaryolarla, bugün 
dahi ülkeye karanlık bir istikamet çizmek 
istiyor. 

Oysa biz, bu zihniyetin, bu anlayışın şe-
kilde ödedik, ödemek zorunda kaldık. Biz 
bu faturayı, sadece Çanakkale’de, sadece 
Sarıkamış’ta, sadece Hicaz’da, Kanal’da, 
Kuzey Afrika’da ödemekle kalmadık. Tek 
parti döneminde bu ağır faturayı ödemeye 
devam ettik. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 
Eylül’de, 28 Şubat’ta hem tek tek bireyler 
olarak, hem de topyekûn milletçe ağır fatu-
ra ödedik. Faili meçhullerle, çözülmeyen, 
önlem alınmayan ve büyütülen terör me-
selesiyle, yasaklarla, kısıtlamalarla, hoşgö-
rüsüzlükle, suikastlarla ve tahriklerle ağır 
bedeller ödedik. Bugün biz, çok net bir şey 
söylüyoruz ve diyoruz ki; eğer, Türkiye, bu 
prangadan, bu komitacı zihniyetten, bu 
değişime direnen, değişime set çeken zih-
niyetten kurtulamazsa, ileri demokrasiyi 

de inşa edemez. 9 yıldır, ekonomide, dış 
politikada, iç politikada, demokratikleş-
mede tarihi adımlar atarken, rekorlar elde 
ederken, Türkiye’nin bölgesel ve küresel 
konumunu güçlendirirken, esasında, eş-
zamanlı olarak bir zihniyet değişimini de 
gerçekleştirmek için gayret sarf ediyoruz. 

Bakın, bir şehri, fiziki olarak çok modern 
bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Yollarla, 
hastanelerle, okullarla, fabrikalarla, geniş 
bulvarlar, parklarla bir şehri mükemmel 
bir hale getirebilirsiniz. Ama o şehrin sa-
kinlerini, bu fiziki değişime adapte edemi-
yorsanız, o değişim, o güzellik, o görünüm 
kalıcı olmayacaktır. Vitrini düzenlersiniz, 
ama vitrinin arkasındaki toz, toprak, o 
vitrini kirletmeye devam eder. Ekonomiyi 
istediğiniz kadar büyütün, işsizlik, enflas-
yon, yüksek faiz sorunlarını köklü şekilde 
çözün, diplomaside çok büyük atılımlar 
yapın; ama demokrasiyi güçlendiremi-
yor, istikrarı kalıcı hale getiremiyorsanız, 
bunların tamamı palyatiftir, geçicidir. 
Demokratik gelişim, ekonomik gelişimin 
de, kalkınmanın da, güven ve istikrarın da 
mutlak şartıdır. 

İşte biz, Türkiye’nin son 9 yılda yaşadığı 
değişimin, kalıcı hale gelmesi, eksilterek 
değil, üzerine ekleyerek geleceğe ilerle-
mesi için çaba harcıyoruz. Demokrasinin 
zayıf olduğu bir ülkede istikrar kalıcı ola-
maz. Hukuk dışı örgütlenmelerin pusuda 
beklediği bir ülkede, istikrar da, demok-
rasi de güvence altında olamaz. Terörün, 
bir tehdit, bir istikrarsızlık aracı olarak 
kullanıldığı bir ülkede, aydınlık bir gele-
cek, umut, heyecan olamaz. Biz, yere sağ-
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lam basmak durumundayız… Reformları 
gerçekleştirdiğimiz kadar, onları sağlam 
zeminlere de kavuşturmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu noktada hafta başında gerçekten önem-
li, tarihi nitelikte bir adım attık. Pazartesi 
günü, okullarda ikinci yarıyıl başlarken, FA-
TİH adını verdiğimiz çok büyük bir projeyi 
hayata geçirdik. Şimdilik, 17 ilde, 52 okulu-
muzda bu proje uygulanmaya başladı. Eylül 
ayına kadar, inşallah Türkiye genelindeki 
tüm liselerin yarısında Fatih Projesi başla-
mış olacak. 4 yıl içinde de, ülke genelinde 
42 bin okulda, 570 bin sınıfta Fatih Proje-
sini kurmuş olacağız. Bu projeyle birlikte, 
çocuklarımıza tablet bilgisayarları da dağıt-
maya başladık. Eğitimde, son derece köklü, 
modern, geleceği etkileyecek bir adımı böy-
lece attık. Bu büyük imkânlarla, bu yüksek 
teknolojiyle yetişen çocuklarımız, inşallah 
şehirlerimizin, toplumun, ülkenin de çehre-
sini değiştirecek, bizden alacakları emaneti 
inşallah çok daha yükseğe taşıyacaklar. 

Bu büyük ve kapsamlı projenin uyum süre-
ci elbette zaman alacaktır. Siz değerli valile-
rimizden ricam, bu uyum sürecine en güçlü 
şekilde katkı vermenizdir. Bizler, belki 
bizim gibi sizin de birçoğunuz, teknolojiye 
hayatımızın geç safhalarında, ileri safha-
larında kavuşabildik. Ama şimdi çocuklar, 
bilgisayarın, internetin, elektronik cihazla-
rın içine doğuyorlar. Daha 5-6 yaşında ço-
cuklar, büyüklerinden çok daha iyi şekilde 
bilgisayar kullanıyorlar. Arkadan gelen işte 
bu nesil, iyi bir eğitim alarak, doğru şekilde 
yönlendirilerek, çok farklı bir geleceği, bu-

günkünden farklı ve ileri bir geleceği inşa 
edecekler. 

Bakınız Türkiye, on yıllar boyunca bu 
değişimden uzak durdu, kaçtı, sakındı. 
Bilgisayar ve internet dünyada yaygınlaşır-
ken, bizim okullarımıza girmedi, giremedi. 
Nesillerin değişmesinden korkan zihniyet, 
iktidarının ve dayatmalarının devam etme-
sini isteyen zihniyet, bu değişimi engelledi, 
geciktirdi. Çocuklarımızı teknolojiden, 
bilimden, öğrenmeden mahrum bıraktılar. 
Ama bugün, artık bu değişimin önüne set 
çekilemez, bu değişim süreci artık durdu-
rulamaz, engellenemez. Bize, idarecilere 
düşen görev, bu değişimin sağlıklı şekilde 
ilerlemesini sağlamak, değişimin önünü 
olabildiğince açmaktır. 

Geçtiğimiz günlerde, UTSAM, yani Ulus-
lararası Terörizm ve Sınıraşan Suçları 
Araştırma Merkezi tarafından çok çarpıcı 
bir rapor yayınlandı. Terör örgütü içindeki 
çocukları ele alan bu rapor, çarpıcı oldu-
ğu kadar acı sonuçlar ortaya koydu. PKK, 
1994’ten beri çocukları aktif çatışmalarda 
kullanıyor. Yüzde 10’u kız çocuğu olmak 
üzere, yaklaşık 3 bin çocuğun çatışmalarda 
yer aldığı tahmin ediliyor. Hatta bir dönem, 
sadece çocuklardan oluşan bir tabur oluştu-
ruluyor. 1997’de, Cudi Dağı’nda yakalanan 
bir teröristin, 14 yaşında Suriyeli bir kız 
çocuğu olduğu, örgüte 13 yaşında katıldığı 
ortaya çıkıyor. Sadece dağda değil, maalesef 
şehirlerimizde de, 7 yaşında çocuklar terör 
örgütü tarafından kullanılıyor ve güvenlik 
güçlerine taş atıyorlar. 
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Terör örgütüyle duygusal yakınlık için-
de olan partiler bunları görmez, bunları 
asla sorgulamaz, çünkü göremez, çünkü 
sorgulayamaz. Eğer ipin ucu başkasının 
elindeyse, eğer at gözlüğü takılmışsa işte 
böyle olur. İpi elinde tutan gemi nereye 
çevirirse, bunlar sadece araya gidebilirler; 
onun dışında hiçbir şey göremezler, görse-
ler de konuşamazlar. Haftalardır Uludere 
olayını istismar ediyorlar. Biz devlet olarak 
Uludere’yle çok yakından ilgileniyoruz ve 
ilgilenmeye devam edeceğiz. Peki, bunlar, 
bu çocuk yaştaki teröristlerle ne zaman ilgi-
lenecekler, bu çocuk yaştaki terörist olgusu-
nu ne zaman sorgulayacaklar. Sadece çocuk 
yaştaki teröristler değil, örgüt içindeki 
vahşet, işkence ve infazı da görmez bunlar. 
Dikkat edin, terör örgütünün siyasi uzantısı 
gibi hareket eden parti, tıpkı diğer statüko 
partileri gibi, faili meçhuller konusunda is-
teksiz olduğunu, samimiyet sergilemediği-
ni, konunun üzerine yeterince gitmediğini 
görürsünüz. Neden? Çünkü faili meçhuller 
araştırıldıkça, toprak kazıldıkça, bir ucu 
Ergenekon’u savunan statüko partilerine, 
diğer ucu da örgütün kuklası haline gelmiş 
bu partiye dokunur. 

Faşizm, baskı, susturma, sindirme, tehdit, 
bir siyasi partinin yöntemi olamaz, bir 
siyasi partinin temelleri bunlar üzerine 
kurulamaz. Eğer kurulursa, işte o zaman, 
karanlık konuların üzerine gidemez. Bu-
yursunlar, Mahsum Korkmaz adlı teröristin 
nasıl öldüğünü sorgulasınlar. Diyarbakır’da 
5 kızın nasıl öldüğünü sorgulasınlar. Faruk 
Bozkurt adlı teröristin, Mustafa Çimen adlı 
teröristin, Hikmet Fidan’ın nasıl öldüğünü 
buyursunlar sorgulasınlar. Sorgulayamaz-

lar. Bunlar ne terör olaylarına kurban ver-
diğimiz masum sivillerin durumunu sor-
gulayabilirler, ne de terör örgütünün kendi 
içinde yaptığı kanlı infazları sorgulayabi-
lirler… Benim Kürt kökenli kardeşimin, ek-
meğine, aşına, alın terine musallat olanları; 
sindirenleri, korkutanları, hatta ensesine 
bir kurşun sıkarak katledenleri bunlar sor-
gulayamazlar. Çok açık söylüyorum: Eğer 
bunları sorgularlarsa, karşılarına çıkacak 
tabloyu çok iyi biliyorlar. Devlet içindeki çe-
telerle, PKK arasındaki o kanlı ittifak; belli 
devletlerle PKK arasındaki o kanlı taşeron-
luk anlaşmaları, onların yüzüne bir tokat 
gibi çarpar da, onun için sorgulayamazlar. 

 Değerli arkadaşlarım…

 İşte bu tabloyu, en başta eğitimle çözece-
ğiz… Bütün çocuklarımızı, yavrularımızı 
önce eğitime, onunla birlikte sağlıklı bir 
aile yaşantısına kavuşturacağız ve böyle-
ce bu acı olayların, bu istismarın önüne 
geçeceğiz. Fatih Projesiyle okullarımıza 
kazandıracağımız teknoloji, işte en başta, 
bu çocuklarımızı, bu yavrularımızı, terö-
rün istismarından kurtaracak. Onun için, 
siz değerli valilerimizden, bu projeye çok 
büyük bir hassasiyetle, dört elle sarılmanızı 
rica ediyorum. Hemen her toplantımızda 
valilerimize yaptığım hatırlatmayı burada 
da yapmak istiyorum… Valilerimiz, görev 
yaptıkları illerde devletin otoriter yüzü, 
somurtkan yüzü değil; tam tersine devletin 
gülümseyen yüzü, şefkat yüzü, sıcak yüzü 
olmak zorundadır. Şunu asla unutmayınız: 
Millet devlet için değil, devlet millet için 
vardır… 75 milyon vatandaşın her biri bi-
rinci sınıf vatandaştır. Devlet nezdinde hiç 
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birine karşı asla ayrımcılık içinde olamayız. 
Ankara’ya uzaklığı fiziken ne olursa olsun, 
valilik binasına uzaklığı fiziken ne olursa 
olsun; Hakkâri’nin, Bingöl’ün, Tunceli’nin 
mezrasındaki vatandaşla, Kırıkkale’nin, 
Çankırı’nın, Konya’nın köyündeki vatandaş 
devlete eşit yakınlıktadır, eşit yakınlıkta 
olmak durumundadır. Nerede olursa olsun, 
her bir vatandaş, zora düştüğünde devletin 
tüm imkânlarıyla yanında olacağını bilmeli 
ve hissetmelidir. 

Bakınız, şurası da son derece önemli… 
Çözemediğiniz sorunlar olabilir, imkânlar 
elvermeyebilir, şartlar iyi olmayabilir, o 
durumlarda biz gereken desteği sağlarız, 
sağlıyoruz. Ama altını çiziyorum, haberdar 
olmadığınız bir sorunun olmaması gerekir, 
ben bunun mazeretini asla kabul etmiyo-
rum. Şehrinizdeki her haneden haberiniz 
olacak… Şu kış şartlarında kimin bacası 
tütüyor, kimin bacası tütmüyor bunu gör-
melisiniz. Sobası olmayan evler bulunabilir. 
Sobasına atacak odunu, kömürü olmayan 
evler bulunabilir. Paltosu olmayan, ayak-
kabısı, çizmesi olmayan, kalemi, defteri ol-
mayan, bütün bunların üzerine evine geldi-
ğinde o küçücük ellerini ısıtacağı bir sobası 
olmayan yavrularımız bulunabilir. Bunları 
arayıp bulacağız ve koruyup kollayacağız. 
Bulamadığımız her yavrunun vebali önce 
sizin, sonra bizim üzerimizdedir. 

Biz, adalet ve merhameti, ilgi ve şefkati asla 
elden bırakmayacağız. Bu arada kış şartları-
nın çok çetin seyrettiği bir dönemden geçi-
yoruz. Özellikle dün bazı illerimizde çok yo-
ğun kar yağışı oldu, yollar kapandı, okullar 
tatil edildi. Böyle durumlarda valilerimizin, 

gece gündüz demeden çalışmalarını, yolları 
hep açık tutmalarını, ihtiyaç sahiplerine en 
hızlı şekilde ulaşmalarını rica ediyorum. 
Biz, her açıdan çok zorlu bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızdan 
ders çıkarmak ve buna göre de tedbir al-
mak zorundayız. Her bir vali arkadaşımız, 
depreme, sel baskınlarına, diğer afetlere, 
her türlü olağanüstü duruma her an hazır 
olmalı, her an teyakkuzda bulunmalı. En 
son Van’da yaşadığımız deprem felaketi, 
bizim için acı bir hatıranın ötesinde, her an 
hatırlanması gereken bir ders, bir tecrübe 
olmalı. Devlette devamlılık, evet, esastır; 
ama bundan da önemlisi, tecrübenin ak-
tarılması, birikimin devam etmesidir. Her 
seferinde sıfır noktasından başlayanlar, ol-
dukları yerde sayarlar. Tecrübeyle, bilgiyle, 
en önemlisi de ilgiyle işe koyulanlar, zaten 
başlangıçta büyük mesafe alırlar. 

Büyük emek ve maliyetle elde edilen bilgi-
nin, birikimin, tecrübenin yeni gelenlere 
aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları 
da güçlendirmeli ve işler halde tutmalıyız. 
Bilhassa olağanüstü durumlarda, kriz yö-
netimi gerektiren hallerde bu eksiklik çok 
daha belirgin şekilde hissediliyor. Ben bu 
duygularla sözlerime son verirken, Valiler 
Toplantısının başarılı geçmesini, şehirleri-
miz, vatandaşlarımız için hayırlara vesile 
olmasını bir kez daha temenni ediyorum. 
81 vilayetimize, oralardaki tüm vatandaş-
larıma yürekten sevgilerimi, selamlarımı 
iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Yolunuz 
açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
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Çok değerli dostlarım, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Rekabet Kurumu’nun 15’inci 
kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm 
yöneticilerine, çalışanlarına, bugüne ka-
dar emek vermiş tüm mensuplarına şah-

sım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. 2012 Yılı Rekabet Raporu’nun 
hazırlanmasında, sunumunda ve değer-
lendirilmesinde emeği geçenlere de teşek-
kür ediyor, raporun ülkemiz, ekonomimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Rekabet Kurumu 15’inci Kuruluş 
Yıldönümü

Ankara | 15 Mart 2012
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Değerli dostlarım…

Ülke olarak, millet olarak, yaklaşık 200 
yıldır, son derece sancılı, münakaşalı bir 
modernleşme ve Batılılaşma süreci yaşıyo-
ruz. Biz, büyük bir medeniyet inşa etmiş, 
kadim, yani eski ve köklü medeniyete 
sahip bir milletiz… Ülkemizin, dünyadaki 
değişim karşısında, ekonomik, sosyal ve 
siyasal olarak gerilemeye başladığı dönem-
lerde, aydınlarımız, siyasetçilerimiz temel 
bir soruyu gündeme taşıdılar… Dünyadaki 
değişimi taklit mi edeceğiz; yoksa kendi 
öz dinamiklerimizle, kendi tecrübeleri-
mizle, kendi birikimimizle mi bir değişimi 
başaracağız? Evrensel değerler ile yerel 
değerleri nasıl harmanlayacağız, dünyanın 
gerçekleriyle ülkemizin gerçeklerini bir 
arada nasıl gözeteceğiz? İçe kapanmak ile 
dünyaya açılmak arasındaki doğru çizgiyi 
nasıl üreteceğiz? 

Bunun çok tartışması yapıldı, bugün hala 
da yapılıyor… Sınırsız bir Batı hayranlığı 
içinde, Batı’nın her şeyini, hatta inanç-
larını dahi ithal etmeyi ve bu şekilde 
ilerlemeyi savunanlar oldu. Batı’yı taklit 
ederek, kopyalayarak ilerleme ve modern-
leşme modelleri sunanlar oldu. Merhum 
Mehmet Akif gibi, Batı’nın fennini, tekni-
ğini almayı, bir kısım ahlaki anlayışlarını 
reddetmeyi savunanlar oldu. Bu tarz bir 
modernleşmenin, bu tarz bir ilerlemenin, 
medeniyetimizin temelleriyle, ruhuyla 
uyuşmayacağını, başarı getiremeyeceğini 
savunanlar oldu. Gerçekten sancılı bir 
200 yıl yaşadık. Toplumsal dokumuzla, 
medeniyetimizin ilkeleriyle bağdaşmayan, 
uyuşmayan konularda bugün bile ciddi 
rahatsızlıklar yaşanıyor. Öte yandan, me-

deniyetimizden neşet ettiği halde, insan 
hakları gibi, temel hak ve hürriyetler gibi 
konularda, belli kesimler tarafından di-
renç sergilenebiliyor. 

200 yıllık tecrübe bize şunu gösterdi değer-
li dostlarım… Değişimin kalıcı ve kapsamlı 
bir şekilde hayata geçmesi, toplumsal yapı 
tarafından özümsenmesiyle mümkündür. 
Dış dinamiklerle iç dinamiklerin kesiştiği, 
toplumun kabul ettiği, ittifak ettiği oranda 
kalıcı değişimler gerçekleşebiliyor. Sadece 
taklit ederek, kopyalayarak, ithal ederek 
başarıyı yakalamamız mümkün değil. 
Mukallit, yani taklitçi, her zaman aslının 
gerisindedir; aslının sadece iyi bir kopyası 
olmaya mahkûmdur. Kanunları bire bir 
kopyalayıp, topluma dayattığınızda, orada 
başarı sağlanmıyor ve sağlanamadı. Mo-
dern dünyanın kurumlarını, yaşam tarzı-
nı, sistemlerini bire bir kopyalayıp ülkeye 
dayattığınızda, orada başarı sağlanmıyor 
ve sağlanamadı. 

Şurası çok açık ki, biz, değişimi çok ya-
kından takip etmek, değişimi kendimize 
en hızlı şekilde uyarlamak, değişimi aynı 
zamanda kendimiz yönetmek zorundayız. 
Geçmişi unutarak, geçmişten utanarak bir 
değişimi asla ve asla gerçekleştiremeyiz. 
Her zaman ifade ediyorum… Üstat Cemil 
Meriç, “Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da” 
diyor… Yahya Kemal, “kökü mazide olan 
bir âtiden” bahsediyor… Geçmişi reddet-
mek, külliyen silmek, unutmak, unuttur-
mak, bu ülkeye çok büyük acılar yaşattı ve 
yaşatmaya da devam ediyor. Oysa biz, geç-
mişten ilham alarak geleceği inşa etmek, 
geleceği şekillendirmek zorundayız… 
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Söylemek istediğim şudur değerli arka-
daşlarım… Dünyada bugün hüküm süren 
‘menfaat ve maddiyat’ odaklı ekonomik 
sistem, ne yazık ki insanı öteleyen, dışla-
yan, yabancılaştıran, insana insan olarak 
değil, sadece bir tüketici ve üretici olarak 
değer veren bir anlayışı dayatıyor. Biz, 
hayırda rekabeti sonuna kadar savunan, 
acımasız rekabete bila kaydı şart karşı 
çıkan, karşısında duran bir medeniyetin 
mensuplarıyız. “Her koyun kendi bacağın-
dan” asılır… Bu bizim savunacağımız, bi-
zim müsamaha göstereceğimiz bir anlayış 
olamaz. “Büyük balık küçük balığı yutar”, 
“İnsan, her zaman hazza koşan bencil bir 
yaratıktır”, “İnsan insanın kurdudur” gibi 
anlayışlar, bizim lügatimizde bulunamaz, 
bizim savunacağımız değerler asla olamaz. 

Biz, bakın altını çizerek ifade ediyorum, 
bütün bir toplum olarak, kadim bir me-
deniyet olarak, hırsın, açgözlülüğün, doy-
mazlığın, sınırsız tüketmenin karşısına; 
hamdetmeyi, şükretmeyi, yoksulu gözet-
meyi, kardeşini kollamayı ve gözetmeyi 
koymuş bir milletiz. Bizim tarihimizde, 
günlük kazanması gereken parayı kazanıp, 
kepengini kapatan bir esnaf anlayışı var-
dır. Bizim tarihimizde, müşterisine, “ben 
siftah ettim, komşum etmedi, lütfen alaca-
ğınızı oradan alın” diyen bir anlayış vardır. 
Biz, ekonomi ile ahlakı birbirinden ayıran 
değil, ekonominin temeline ahlakı koymuş 
bir medeniyetin mensuplarıyız. Ahilik teş-
kilatına bakın, kazancın, üretimin, tüketi-
min, satışın, pazarlamanın değil; en başta 
kanaatin, en başta hürmetin, en başta vic-
danın gözetildiğini görürsünüz. 

Bakın biz bu anlayışı, bize ait olan, me-
deniyetimize, kültürümüze, tarihimize 
egemen olan bu anlayışı, 2008 küresel eko-
nomik krizinin ardından her platformda 
güçlü şekilde dile getirdik. 2008 küresel 
ekonomik krizinin temel nedeni, acımasız 
ve vahşi rekabettir, sınırsız tüketme hırsı-
dır. Böyle bir rekabetin, böyle bir yarışın, 
böyle acımasız bir tüketimin, çok daha 
vahim sonuçlar doğuracağını da ifade ettik 
ve ediyoruz. Dünyanın bir tarafında, ultra 
lüks AVM’lerde, insanlar mağazadan ma-
ğazaya koşup sınırsız harcama yaparken, 
sınırsız tüketirken, patlarcasına yerken; 
dünyanın bir başka tarafında günlük 1 
dolar dahi harcama yapamayan çok büyük 
bir kitle var. Bugün her evde, her aile ferdi-
nin ikişer cep telefonu varken, hayatında 
hiç “Alo” dememiş hatırı sayılır bir kitle 
var. 4 bin - 5 bin hacimli motorlarla, iki-üç 
araba sahibi olanlar, her gün yoksulların, 
evsizlerin, açların arasından geçip işlerine, 
alışveriş merkezlerine gidiyorlar. 

Bu sürdürülebilir değildir değerli arka-
daşlarım… Dünya, böyle bir hırsı, böyle 
bir sınırsız tüketim çılgınlığını daha uzun 
süre devam ettiremez. Nitekim bugün de 
işte bunun öncü sarsıntılarını görüyoruz… 
Yunanistan’da, İspanya’da, Portekiz’de, 
İtalya’da, Amerika’da bunun öncü şok-
larını yaşıyoruz. Zenginin, varlıklının 
güçlü olduğu, güçlünün, gücünü zayıfları 
ezmekten elde ettiği bir sistem, adil bir 
sistem olamaz. Enerjiyi, gıdayı, suyu, yer 
altı kaynaklarını daha fazla tüketme hır-
sının, bugün yaşadığımız tüm savaşların, 
çatışmaların, terörün, göçün, kirlenmenin, 
çevre felaketinin sebebi olduğunu da artık 
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görmek zorundayız. O meşhur Kızılderili 
atasözünü de burada bir kez daha hatır-
latmakta fayda görüyorum… “Son ırmak 
kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, 
son balık öldüğünde, beyaz adam paranın 
yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak”…

Dünya yaşanamaz bir yer haline gelme-
den, bütün insanlığın, paranın yenilebilir 
bir şey olmadığını anlaması, görmesi ve 
tedbirlerini de buna göre acilen uygula-
ması gerekiyor. Biz, sadece hayırda, hayır 
işlemede, iyilik yapmada, özellikle de ilim 
tahsilinde rekabeti hoş gören, hatta teşvik 
eden bir kültürden geliyoruz. Modern 
ekonomideki rekabeti de, işte böyle bir 
anlayışla yoğurmak, böyle bir anlayışla 
kaynaştırmak ve uyumlu hale getirmek 
zorundayız. Gelişmiş ülkelerden yasaları 
alıp, ülkemizde bire bir uygulamak, çözüm 
üretmeyeceği gibi, kalıcı da olmayacaktır. 

Adalet, hür teşebbüs, fırsat eşitliği, ba-
ğımsız ve adil yargı… Bunlar, bizim taklit 
etmemiz, ithal etmemiz değil; kendi özü-
müzden, kendi geçmişimizden üretmemiz 
gereken kavramlardır. Biz, küresel sistem 
bunu dayattığı, bunu şart koştuğu için 
değil, adalet adına, eşitlik adına, özgürlük 
ve demokrasi adına bunu zaten savunmak, 
bunu uygulamak zorundayız. Bakın, Pazar 
günü İstanbul’da çok elim bir hadise ya-
şadık. Bir inşaatta çalışan 11 işçimiz, gece 
kaldıkları çadırlarda çıkan yangın sonucu 
hayatlarını kaybettiler. Salı günü partimin 
grup toplantısında da ifade ettim… Mil-
yarlarca liralık yatırım yapan, milyarlarca 
liralık karlar elde edenlerin, insan hayatını 
bu kadar ucuz görmeleri, insanlıkla, vic-

danla bağdaşmaz. Elbette hadisenin çok 
boyutu var; ama bugün bu yıldönümü ve-
silesiyle, bu acı hadisenin bir haksız reka-
bet boyutunun da olduğunu hatırlatmak 
zorundayım. Düşünün… Bir firma, yatırım 
yaparken, her türlü masrafı yapıyor ve iş 
güvenliğini en ideal düzeyde sağlıyor. Bir 
başka firma da, güvenlik tedbirlerinden 
kısıyor, işçinin sigortasını esirgiyor, çocuk 
çalıştırıyor, sigortasız, kaçak işçi çalıştırı-
yor. Burada, aleni bir hırsızlık olduğunu 
görmek için, sadece yasalara, mevzuata 
ihtiyacımız yok. Tedbir almayan, kaçak 
işçi çalıştıran firma, haksız rekabete yol 
açmış, güvenlik tedbirlerini alan, sigortalı 
çalıştıran firmadan hırsızlık yapmıştır. 
Ortada sadece cinayet değil, ortada bir de 
hırsızlık vardır, hile vardır, dolandırıcılık 
vardır. Haksız rekabet, yasaların, mevzua-
tın çiğnenmesinden önce ahlakın, insani 
değerlerin, bizi biz yapan değerlerin çiğ-
nenmesidir ki, buna göz yummak müm-
kün değildir. 

Ahlakın, adaletin, insani değerlerin mer-
keze alınmadığı bir kalkınma, kalkınma 
değildir. Temelinde acı olan, temelinde 
kan, göz yaşı olan her yapı, er ya da geç, 
büyük bir enkaz haline gelmiştir, gelmeye 
de mahkûmdur. Hülasa, rekabeti, kendi 
tarihimizin, kendi değerlerimizin üzerin-
de inşa etmek durumundayız. Özgürlük, 
adalet, fırsat eşitliği, hak, hukuk gibi kav-
ramlar, modern, Batılı kavramlar değil, 
bize ait olan, bizim yücelttiğimiz kavram-
lardır ve bunlara en güçlü şekilde sahip 
çıkmak zorundayız. Güçsüzü ezmeden, 
yoksulu çiğnemeden, birilerinin omuzuna 
basmadan, gerçeklere gözümüzü kapat-
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madan ilerlemek, büyümek, yükselmek 
durumundayız. 

Değerli dostlarım…

Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek 
için son 9 yılda gerçekten çok önemli 
reformlar gerçekleştirdik. Bir yandan 
ekonomiyi büyütürken, bir yandan da 
Türkiye’nin rekabet gücünü büyütmek 
için çok yoğun bir mücadele yürüttük. Hiç 
kuşkusuz, ileri demokratik standartlara 
ulaşmak için verdiğimiz mücadele, ekono-
minin büyümesinde en önemli unsurlar-
dan biri oldu. Devlete, güce, çetelere sırtını 
dayamış bir sermaye dağılımından, üre-
time, yatırıma, istihdama, hür teşebbüse, 
ihracata dayalı bir ekonomik yapı tesis et-
tik. Özgürlüklerin daha da genişletilmesi, 
hukukun daha üst standartlara ulaşması, 
yatırım imkânlarının, yatırım fırsatlarının 
daha da artırılması için reformlarımızı 
kesintisiz sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. 
Bu süreçte, rekabetin de kurallar dâhilinde 
ilerlemesi, birbirini ezmeden, birbirinden 
çalmadan ilerlemesi için her tedbiri alma-
ya devam edeceğiz. 

Bizim, Hükümet olarak, ekonomideki 
sorumluluğumuz bellidir. Biz, yatırım or-
tamını iyileştiriyoruz. Biz, demokrasiyle, 
hukukla, aktif dış politikayla, sanayinin, 
ticaretin önünü açıyoruz. Piyasada sadece 
düzenleyici, denetleyici olarak varlığımı-
zı hissettiriyor, rekabeti zedeleyecek her 
girişimden büyük bir hassasiyetle çeki-
niyoruz. Türkiye’nin 2002-2010 arasında 
ortalama yıllık yüzde 5 büyümesi; 2010 
yılında ve 2011’in ilk üç çeyreğinde, kü-

resel krize rağmen dünya rekorlarını elde 
etmesi, bizim bu hassasiyetimizin, bu re-
formlarımızın bir sonucudur. İhracatımı-
zın 36 milyar dolardan 135 milyar dolara 
yükselmesi, demokratikleşmenin, aktif dış 
politikanın bir neticesidir. Enflasyonda, 
faizlerde kaydettiğimiz düşüş, ülke içinde 
sağladığımız istikrarın, güven ortamının 
bir neticesidir. Bu süreci kararlı şekilde 
sürdüreceğiz, ülke içinde rekabet ortamını 
hassas şekilde dengeleyerek, Türkiye’nin 
uluslar arası rekabet gücünü artırarak, 
Türkiye’yi, Türkiye ekonomisini büyütme-
ye devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım…

Burada, Türkiye’nin özellikle uluslar 
arası rekabet gücüyle doğrudan ilişkili, 
gündemdeki bir hususa da değinmek 
durumundayım… Bakınız, ithal ettiğimiz 
enerji nedeniyle artan cari açık, uluslar 
arası rekabet gücümüzü doğrudan etkili-
yor. Biz, enerji kaynakları, yer altı zengin-
likleri noktasında zengin bir ülke değiliz, 
uluslar arası rekabette, bu zenginlikle öne 
çıkabilecek bir ülke değiliz. Ama biz, başka 
ülkelerde olmayan, uluslar arası rekabet 
gücümüzü çok ciddi oranda etkileyen 
bir başka kaynağa, genç nüfusa sahibiz. 
Bugün dünya nüfusu hızla yaşlanırken, 
gelişmiş ekonomiler genç nüfus sıkıntısı 
çekerken, biz, genç ve dinamik nüfusu-
muzla çok önemli bir potansiyeli elimizde 
tutuyoruz. Bu genç nüfus, “ne iş olsa yapa-
rım” diyen bir kitle olursa, takdir edersiniz 
ki hiçbir anlam ifade etmez… Biz, eğitimli, 
birikimli, donanımlı, çağı yakından takip 
eden, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir 
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nesli yetiştirmek zorundayız. Eğitimli bir 
genç nüfus, bizi her alanda zirveye taşıya-
caktır ve taşıyor. Bunu gördüğümüz için, 
Türkiye’nin rekabet gücünü eğitimin yük-
selteceğine inandığımız için, eğitimi biz 9 
yıldır en önemli alan olarak görüyor ve en 
büyük yatırımları da bu alanda gerçekleş-
tiriyoruz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Ana 
Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanı önce-
ki gün çıkıyor, Kesintisiz eğitimin bu ülke-
ye hiçbir zararının olmadığını söylüyor… 
Hazreti Mevlana’nın, böyle durumlar için 
söylediği çok güzel ifadeleri var… Diyor ki 
Mevlana: Gözlerini parmaklarınla kapat, 
dünyadan hiç bir şey göremezsin. Sen 
görmüyorsun diye, bu âlem yok değildir… 
Biliyorsunuz, devekuşunun da sorunu bu-
dur… Başını kuma gömer, o kimseyi göre-
mediği için, onu da kimsenin görmediğini 
zanneder. 

Değerli arkadaşlarım, 1996-1997 eğitim 
öğretim yılında, Kesintisiz eğitim uygu-
lamasının hemen öncesinde, Türkiye’de 
meslek lisesi öğrencilerin toplam öğrenci-
ler içindeki oranı, dikkat ediniz, yüzde 46. 
1997-98’de bu oran önce yüzde 45’e düşü-
yor. Her yıl kademe kademe düşüş yaşanı-
yor. 2002’de biz görevi devraldığımızda, 
bu oran yüzde 32,6. Bakın, yüzde 46’dan, 
yüzde 32,6’ya düşüyor. 1996’da 962 bin 
öğrenci Meslek Liselerinde okurken, 6 yıl 
sonra, artan nüfusa rağmen öğrenci sayısı 
906 bine düşmüş. Bizim iktidar dönemi-
mizde, Meslek Liseleriyle ilgili yoğun çaba-
larımız neticesinde bu oranı, yüzde 32,6’yı, 
şu an yüzde 48’e çıkarmış durumdayız. 

Elbette ekonomideki büyüme, sivil toplum 
ve sanayinin katkıları da bu oranı yükselt-
ti. 1’den 100’e kadar saymayı bilen herkes, 
kesintisiz eğitimin, onunla birlikte katsayı 
uygulamasının meslek liselerini adeta 
katlettiğini görür. 20 yıldır Milli Eğitim 
Şuralarında, oranın, yüzde 65 Meslek Li-
sesi, yüzde 35 Genel Lise olması gerektiği 
savunulur. Ancak, kesintisiz eğitim ve kat-
sayı uygulamasıyla, bu oranın yakalanma-
sının mümkün olmadığını da yaşadık ve 
gördük. Kesintisiz eğitim, Türkiye ekono-
misine olduğu kadar, Türkiye’nin rekabet 
gücüne de ağır darbe vurmuştur. 

Bakın biz, bugüne kadar Türkiye’nin hiçbir 
meselesine ideoloji gözlüğüyle bakmadık. 
Biz milletin ihtiyaçlarına baktık, ülkenin 
ihtiyaçlarına baktık ve adımlarımızı ona 
göre attık. Bugün Eğitim Sistemi’nde yap-
tığımız reform, tekrar ediyorum, ideolojik 
değil, pedagojik bir reformdur. Yaptığımız 
düzenleme, Türkiye’nin ihtiyaçlarını, eğiti-
min ve ekonominin ihtiyaçlarını gözeten, 
modern, büyüyen Türkiye’ye denk düşen 
bir düzenlemedir. Kesintisiz eğitimi geti-
renler, kesintisiz eğitime destek verenler 
nasıl bu ülkeye yazık ettilerse, bugün ka-
demeli eğitime karşı çıkanlar da aynı man-
tıkla hareket ediyorlar. Şunu herkes bilsin; 
zorbalıkla gelen bir düzenlemeyi, biz de-
mokrasiyle ortadan kaldırıyoruz. Topla, 
tankla gelen, Sincan’da yürüyen tanklarla 
gelen bir uygulamayı, biz millet iradesiyle, 
Meclis’le düzeltiyoruz. Tüm zorbaca tavır-
lara, uygulanan şiddete, işgale rağmen, biz 
millet iradesini en üstte tutacak, milletin 
talep ve arzularını yerine getirmeye devam 
edeceğiz. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım…

Hükümet olarak, sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz, farkındayız. Piyasaya mü-
dahale etmeden, rekabeti bozmadan, re-
kabetin bozulmasına müsaade etmeden, 
üzerimize düşeni yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Biz yolları açacağız, yolların gü-
venliğini sağlayacağız, üretim, yatırım, is-
tihdam, ihracat için sağlam zemin, güvenli 
zemin inşa edeceğiz. Özel sektörümüz de 
o zeminden ilerleyerek, inşallah bizi 2023 
hedef lerimize, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına ulaştıracak. Biz, bugün 
küresel krizi doğuran vahşi ve acımasız bir 
anlayışla değil, ahlakla, tarihimizden, me-
deniyetimizden miras aldığımız kendi öz 
değerlerimizle büyüyecek, bugün olduğu 
gibi ilerde de tüm dünya için model teşkil 
edeceğiz. 

Büyük balık küçük balığı yutmayacak 
değerli dostlarım… Büyük balık, küçük 
balığa kol kanat gerecek, paylaşacak, bölü-
şecek, küçük balığın elinden tutarak onu 
da büyütecek. Bunu inşallah başaracak, 
bunun mümkün olduğunu göstereceğiz. 
Ben, Rekabet Kurumu’na, böyle bir anlayış 
çerçevesinde, taklitçi değil, yenilikçi, kü-
resel olduğu kadar yerli bir anlayışla daha 
nice başarılı yıllar diliyorum. Rekabet 
Kurumu’nun yönetimine, çalışanlara bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 2012 Reka-
bet Raporu’nun hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenleri kutluyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, TUSKON’un çok değerli 
yöneticileri, değerli mensupları, say-
gıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Türkiye İşadamları ve Sanayi-
ciler Konfederasyonu’nun 4’üncü Genel 
Kurulu’nun, ülkemize, milletimize, eko-
nomimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Bugün bir kez daha, TUSKON 
yönetimini, TUSKON’un tüm üyelerini, 
tüm mensuplarını, Türkiye ekonomisine 

yaptıkları katkılardan, Türkiye’ye verdik-
leri hizmetlerden dolayı yürekten tebrik 
ediyorum. Türkiye’nin 7 coğrafi bölge-
sinde, 81 vilayetinde faaliyet gösteren 
federasyonları ve dernekleri; yurtdışında 
faaliyet gösteren temsilcilikleri, TUSKON 
mensubu işadamlarımızı, Büyük Türkiye 
hedeflerinden, gayretlerinden ve mücade-
lelerinden dolayı kutluyorum. TUSKON’a, 
TUSKON’un tüm mensuplarına, özellikle 
Türkiye’nin adını dünyaya duyurdukla-

TUSKON 4. Genel Kurulu

İstanbul | 31 Mart 2012
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rı, ay yıldızlı bayrağın, bu aziz milletin 
büyüklüğünü en uzak ülkelere, en ücra 
kentlere şerefle taşıdıkları için, şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. 

Evet… TUSKON, bir misyonla yola çıktı… 
TUSKON, sadece para kazanma, sadece 
ticaret yapma misyonuyla değil; Türkiye 
ekonomisini büyütme, ülkeye ve millete 
hizmet etme, Türkiye’nin adını dünyaya 
duyurma misyonuyla yola çıktı. TUSKON, 
hırsı değil kanaati, kazanmayı değil, pay-
laşmayı, sömürmeyi değil, dayanışmayı 
savunarak; savunduğu değerlerin sami-
miyetle arkasında durarak, kendisini 
değil, ülkesini, milletini öne çıkararak 
farklılığını ortaya koydu. En önemlisi de 
TUSKON, sırtını belli çıkar çevrelerine, 
çıkar odaklarına değil, millete dayadı. Kay-
nağını milletten aldı, ilhamını milletten 
aldı, motivasyonunu, ufkunu, misyonunu 
milletten aldı. 

Nasıl ki Mevlana, bir elini göğe açıp, bir 
elini toprağa uzattı, “haktan aldığımı 
halka veriyorum” dediyse, işte TUSKON, 
TUSKON gibi Anadolu evlatları, Anadolu 
kaplanları, haktan aldılar, halkla paylaş-
tılar, halkla birlikte büyüdüler. Nasıl ki 
Mevlana, “pergel misali, bir ayağın burada, 
merkezde olacak, bir ayağınla âlemleri do-
laşacaksın” diye tavsiyede bulunduysa, işte 
Anadolu’nun aslanları da, güçlerini Ana-
dolu topraklarından aldılar, tüm dünyayı 
deveran ettiler. 

Ben, 2010 yılında, TUSKON’un 3’üncü 
Genel Kurulu’nda aynen şu ifadeyi kullan-

mıştım: “Türkiye, sizler gibi işadamları-
nın, gayreti, samimiyeti ve heyecanı saye-
sinde yeniden ufukların efendisi oluyor” 
demiştim. Evet… Silahla değil, baskıyla 
değil, dayatmayla değil, topraklar fethe-
derek değil, Türkiye, artık gönüller fethe-
derek ufukların efendisi oluyor. Türkiye, 
Yeni Zelenda’dan Kanada’ya, Japonya’dan 
Brezilya’ya kadar, 5 kıtada gönüller kaza-
nıyor. Türkiye, başarılı müteahhitleriyle, 
başarılı işadamlarıyla, okullarıyla, öğret-
menleriyle gönüller kazanıyor. Türkiye 
barışa olan katkılarıyla, uzlaşma, diyalog 
çağrılarıyla, dik duruşuyla, hakkı en güçlü 
şekilde müdafaasıyla gönüllerde yer edi-
niyor. Türkiye, güçlü, dirençli, istikrarla 
büyüyen sağlam ekonomisiyle, alan el 
değil, veren el olmasıyla, artık parmakla 
gösteriliyor, takdirle izleniyor. 

Şundan emin olunuz değerli kardeşlerim… 
Türkiye’nin bugün ulaştığı nokta, hiç ama 
hiç tartışmasız, bizzat milletin eseridir. 
Türkiye milletin rotasında yürüyor, Tür-
kiye, milletin çizdiği istikamette ilerliyor, 
Türkiye, bu aziz milletin arzusu, talepleri, 
hedefleri doğrultusunda yükseliyor; işte 
onun için Türkiye büyüyor, işte onun için 
Türkiye başarıyor.  Türkiye’nin işadamları, 
Türkiye’nin kurumları, Türkiye’nin sivil 
toplum örgütleri, sırtlarını millete dayıyor 
ve bu sayede başarıdan başarıya koşuyor. 

Bakın değerli kardeşlerim… Siz, arka-
nıza karanlık güç odaklarını almadınız. 
Siz arkanıza mafyayı, çeteleri, cuntaları 
almadınız. Siz, arkanıza Galata Bankerle-
rini almadınız. Siz arkanıza Hazineyi, siz 
arkanıza kamu bankalarının kaynaklarını 
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almadınız. Siz ideolojiyle yürümediniz. Siz 
dayatmalara, baskılara, engellere boyun 
eğmediniz. Siz arkanıza sadece ve sadece 
milleti aldınız. Siz işte bu nedenle büyük-
sünüz. Siz, arkanıza milleti aldığınız için, 
milletle yürüdüğünüz için büyüksünüz ve 
bu ülkeyi büyütüyorsunuz. 

Şundan emin olunuz… Tıpkı sizler gibi, 
bu hükümet de sadece ve sadece milletle 
yürüyor. Bu hükümet, arkasına karanlık 
güç odaklarını almadı, tam tersine karan-
lık güç odaklarının üzerine gitti ve gidiyor. 
Bu hükümet arkasına mafyayı, çeteleri, 
cuntaları almadı; tam tersine, mafyanın, 
çetelerin, cuntanın üzerine kararlılıkla 
gitti ve gidiyor.  Bu hükümet arkasına ser-
mayeyi almadı; bu hükümet sermayenin, 
seçkinlerin, elitlerin, patronların hüküme-
ti olmadı. Bu hükümet, yetimin hakkını 
gözetti, garip gurebanın, fakir fukaranın 
emanetini gözetti, bu hükümet hazineyi 
boşaltan değil, hazineyi dolduran, kamu 
bankalarını zarara uğratan değil, kamu 
bankalarını kâra geçiren bir hükümet 
oldu. Bu hükümet, Merkez Bankası’nın 
kaynaklarını hortumlayan, milletin para-
sını har vurup harman savuran bir hükü-
met olmadı. Tam tersine bu hükümet, 27 
milyar dolar olarak aldığı Merkez Bankası 
rezervini, bugün 91 milyar dolara yük-
seltti. 23,5 milyar dolar olarak aldığı IMF 
borcunu, 2,3 milyar dolara kadar düşürdü. 
Bu hükümet, arkasına milleti aldı, milletin 
desteğini, milletin gücünü, milletin hayır 
duasını aldı. 

İşte bu sayede her seçimden zaferle çıktı, 
her seçimden birinci çıktı, her seçimden, 

oylarını artırarak çıktı. Sizin de, bizim de 
başarımızın arkasında sadece ve sadece 
millet var. Allah’ın izniyle, bugüne kadar 
milletimizle yürüdüğümüz bu yolda, aynı 
şekilde milletimizle yürümeye devam 
edeceğiz. Bugüne kadar birlikte yürüdü-
ğümüz arkadaşlarımızla, dostlarımızla, 
kardeşlerimizle birlikte yürümeye devam 
edeceğiz. Bugüne kadar hiçbir zaman BEN 
demedik, BİZ dedik… Senlik, benlik kav-
gasına asla müsaade etmeyeceğiz. Fitneye, 
nifaka asla prim vermeyeceğiz. Bugüne 
kadar beraber yürüdüğümüz bu yolda, 
inşallah aynı şekilde beraber yürümeye, 
Türkiye’yi beraber büyütmeye, milletten 
aldığımızı, yine millete vermeye devam 
edeceğiz. 

Şundan emin olunuz değerli kardeşle-
rim… İstanbul’un yoksul mahallelerindeki 
çocukların umudu biziz. Biz, Ankara’daki, 
İzmir’deki, Çankırı’daki, Trabzon’daki 
yoksul çocukların umuduyuz. Bizler, hep 
birlikte, Diyarbakır’ın umuduyuz, Muş’un 
umuduyuz, Van’ın, Bitlis’in, Bingöl’ün 
umuduyuz. Sadece Türkiye’nin değil… Biz-
ler, Somali’nin umuduyuz, Afganistan’ın 
umuduyuz, Filistin’in umuduyuz. Bizler, 
Hama’daki, Humus’taki, Şam’daki, De-
ra’daki, Bab-ı Amr Mahallesindeki masum 
çocukların umuduyuz. Bu umudu söndür-
meyeceğiz, bu umudu köreltmeyeceğiz. 
Umudunu bize bağlamış kitlelere biz 
sırtımızı dönmeyeceğiz. Biz, aziz milleti-
mizi de, yüreği Türkiye’yle birlikte atan 
mazlumları da asla ve asla hayal kırıklığı-
na uğratmayacağız. Türkiye’yi büyüterek, 
Türkiye’yi bölgesinde güçlendirerek, ba-
rışı, kardeşliği, dayanışmayı yücelterek, 
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geçmişte olduğu gibi, gelecekte de inşallah 
büyük bir millet, büyük bir devlet olarak 
anılmaya devam edeceğiz. 

TUSKON’un değerli mensupları, değerli 
kardeşlerim…

Eminim sizler de yakından takip ettiniz… 
Dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir kez 
daha tarih yazdı, bir kez daha, egemenliğin 
millete ait olduğunu, altını kalın çizgilerle 
çizerek teyit etti. 28 Şubat sürecinin son 
izi, dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
hür iradesiyle ortadan kaldırıldı. Dün, Ge-
nel Kurul’da, dayatma değil, faşizan baskı 
değil, tehdit değil, hür irade, millet iradesi, 
demokrasi galip geldi ve millet egemenliği 
bir kez daha anlam kazandı. Statükonun 
tüm direnişine, tüm tahriklerine, tüm 
provokasyonlarına rağmen, dün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde sadece ve sadece 
millet iradesi hükmünü verdi. Köhne bir 
zihniyet, dayatmacı zihniyet, değişime 
direnen zihniyet dün Ankara’da milletten 
gereken cevabı aldı. 

Buradan, bir kez de sizlerin huzurunda, 
hür vicdanlarıyla karar veren, milletin 
sesine kulak verip, milletin arzusu doğrul-
tusunda oy kullanan ve tarih yazan mil-
letvekillerini yürekten tebrik ediyorum. 
Bir kez de sizlerin huzurunda, statükonun 
değil, milletin izinden giden tüm arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. Kesintisiz eği-
tim dayatmasına, 8 yıllık kesintisiz eğitim 
baskısına itiraz eden; itiraz gerekçelerini, 
sokakta cam çerçeve kırarak değil, polise 
taş atarak değil, raporlarıyla, akademik ça-
lışmalarıyla, deneyimleriyle ortaya koyan 

tüm sivil toplum örgütlerine de buradan 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 

Bakın… Ana Muhalefet Partisi, aylardır 
bizim yapacağımız bu düzenlemeye karşı 
çıkıyor… Ama aylardır, bu düzenlemeye 
neden karşı çıktıklarını ifade edebilmiş 
değiller. Komisyonda saatlerce konuştular, 
ama kademeli eğitime neden karşı çıktık-
larını izah etmediler, edemediler. Genel 
Kurul’da konuştular, ama ortaya tek bir 
gerekçe koymadılar, koyamadılar. Grup 
toplantılarında konuştular, mitinglerde 
konuştular, televizyonlarda konuştular 
ama sadra şifa olacak tek bir söz söyleme-
diler, söyleyemediler. Çünkü bunlar, hiçbir 
zaman milletle aynı yöne bakmadılar, hiç-
bir zaman milletin hissiyatını paylaşmadı-
lar. Bunlar, anne babaların feryadını hiçbir 
zaman duymadılar. Bunlar, başörtüsünü 
yasaklamanın ne demek olduğunu bilir-
ler; ama başörtülü olduğu için üniversite 
kapısından geri çevrilmenin ne olduğunu 
bilmezler. Bunlar, ikna odalarını çok ama 
çok iyi bilirler; ama ikna odalarındaki 
genç kızların hissiyatını bilmezler. Bunlar, 
imam hatipleri kapatmanın, Kur’an kurs-
larını yasaklamanın, gençleri milli manevi 
değerlerden uzaklaştırmanın ne olduğunu 
çok iyi bilirler. 

Ama bunlar, çocuğunu istediği okula, is-
tediği kursa gönderemeyen, çocuğuna din 
eğitimi verdiremeyen, çocuğunu Kur’an 
Kursuna gönderemeyen bir annenin, bir 
babanın yürek acısını bilmezler. Allah 
aşkına… Ana Muhalefet Partisi Genel 
Başkanı’nın, Kur’an-ı Kerim hakkındaki 
ifadelerini gördünüz mü, duydunuz mu? 
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Aynen şu ifadeleri kullanıyor… “Kutsal ki-
tabımız hepimizin baş tacımızdır” diyor… 
“Onu evlerimizin en güzel yerine asarız. 
Annelerimiz oyalı kılıflarla süsler, elimize 
besmeleyle alırız” diyor… İşte bunların 
Kur’an anlayışı bu… Bunların din anlayışı 
işte bu… Bunlar, duvarda, kılıfı içinde asılı 
duran kitaptan hiçbir zaman korkmadılar. 
Bunlar, o kitabın okunmasından, okutul-
masından ve anlaşılmasından korktular. 
Tarihleri boyunca, Kur’an-ı Kerim’i bir süs 
olarak, bir dekor olarak, bir hâşâ, tarihi 
eser olarak görmek istediler. Ama iş, onun 
okunmasına, okutulmasına, öğrenilmesi-
ne ve öğretilmesine gelince, bütün yolları 
kapadılar, yolları engellerle döşediler. 

İşte dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
o kapanan yollar açılmış, o yollardaki tüm 
engeller kaldırılmıştır. Kur’an-ı Kerim’i, 
duvarlarda kılıf larının içine hapsetme 
girişimi, dün millet eliyle bozulmuş, bu bo-
zuk zihniyet millet nezdinde bir kez daha 
mahkûm edilmiştir. 1950 yılında, millet, 
nasıl ki Adnan Menderes eliyle ezanına 
kavuştuysa, bugün de millet, bu hükümet 
eliyle dinini tam anlamıyla öğrenme öz-
gürlüğüne kavuşmuştur. 

Değerli kardeşlerim…

Kesintisiz eğitimin faturasını en fazla da 
siz ödediniz, işadamlarımız ödedi. Ke-
sintisiz eğitim, bu ülkenin ekonomisine 
çok ağır bedeller yükledi. Dikkatinizi 
çekiyorum… 1996-1997 eğitim öğretim 
yılında, Türkiye’de meslek lisesi öğren-
cilerin toplam öğrenciler içindeki oranı 
yüzde 46’ydı. 2002’de biz görevi devraldı-

ğımızda, bu oran yüzde 32,6’ya düşmüştü. 
Yüzde 46’dan, yüzde 32,6’ya düştü. Biz, 
Meslek Liseleriyle ilgili yoğun çabalarımız 
neticesinde bu oranı, yüzde 32,6’yı, şu an 
yüzde 48’e çıkarmış durumdayız. İnşallah, 
bu yeni yasayla, oranı yüzde 60’a kadar 
yükselteceğiz. Büyüyen bir ekonominin, 
gelişen bir ekonominin en büyük ihtiyacı 
olan kalifiye elemanları artık çok daha yo-
ğun, çok daha donanımlı şekilde yetiştire-
cek, bu alanda Türkiye’de yeni bir dönemi 
başlatacağız. 

Artık dayatma yok. Artık, eğitimin önünde 
engel yok. 4 yıllık ilkokulu bitiren öğrenci, 
ya da ailesi, istediği tercihi yapacak ve gele-
ceği hür iradesiyle şekillendirecek. 4 yıllık 
Ortaokulu bitiren öğrenci ya da velisi, ter-
cihini yapacak, geleceğini istediği yönde 
şekillendirecek. 4 yıllık liseyi bitiren öğ-
renci, katsayı adaletsizliğine takılmadan, 
üniversite kapılarında çağdışı engellere 
takılmadan geleceği hakkında kendisi ka-
rarını verecek. Kur’an öğrenmek isteyen, 
hiçbir dayatmaya maruz kalmadan öğre-
necek. Peygamberinin hayatını öğrenmek 
isteyen, hiçbir baskıya maruz kalmadan 
bunu öğrenecek. Meslek Lisesine gitmek 
isteyen meslek lisesine, diğer okullara 
gitmek isteyen bu okullara gidip kaydını 
yaptıracak. 

Biz de, 9 yıl boyunca olduğu gibi, eğitimin 
alt yapısını güçlendirmeye, yaygınlaştır-
maya, eğitimi en modern imkânlara ka-
vuşturmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin 
zeki çocukları, zeki ve dinamik evlatları, 
artık dünya çocuklarıyla, eğitimde rekabet 
edebilir bir konuma yükselecek. Bu yasa-
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nın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu yasanın, özellikle de sizlere, 
işadamlarımıza, yatırımcılara, sanayicile-
re hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte, 
birileri gibi ideolojik davranmadığı, aklı, 
bilgiyi ve bilimi tercih ettiği, aklıselimle 
hareket ettiği için TUSKON’a, TUSKON 
gibi diğer kuruluşlara da ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Şunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum de-
ğerli arkadaşlarım… Böyle bir eğitim siste-
miyle 2023 hedefleri artık her zamankin-
den daha da yakınımızda. Böyle, yüreğini 
ortaya koymuş bir işadamı kitlesiyle 2023 
hedefleri artık çok daha ulaşılabilir. İnşal-
lah daha bir gayretle çalışacağız. Azimle 
çalışacağız, sebat edeceğiz, engelleri aşa-
cağız ve inşallah Türkiye’yi, dünyanın en 
büyük 10 ülkesinden biri haline getirece-
ğiz. Ben, bir kez daha TUSKON’un 4’üncü 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. 
TUSKON’un tüm mensuplarına, yöneti-
cilerine, onlarla birlikte, yatırım yapan, 
üreten, çalışan ve çalıştıran, Türkiye’yi bü-
yüten, Türkiye’yi yücelten tüm arkadaşla-
rıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yo-
lunuz, bahtınız açık olsun diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun diyorum. 
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Değerli basın mensupları, ekranları ba-
şında bizi izleyen aziz milletim, değerli 
çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, öncelikle sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. Bugün açıklaya-
cağımız yeni teşvik sisteminin, ülkemize, 
milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Toplantımızın hemen başında şu hususu 
özellikle ifade etmek istiyorum: Bugün 
açıklayacağımız yeni teşvik sistemi, Hü-
kümetimizin uygulamaya koyacağı 4’üncü 
teşvik sistemi olacak. 2003, 2006 ve 2009 
yıllarında da, dönemin ihtiyaçlarını gö-
zeterek teşvik sistemini yenilemiş, ayrıca 
belli dönemlerde kısmi teşvikleri uygula-
maya koymuştuk. Bildiğiniz gibi Türkiye 

Yeni Teşvik Sistemi Basın 
Açıklaması

Ankara | 5 Nisan 2012
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ekonomisi, Hükümetimiz döneminde son 
derece dinamik, güvenli ve istikrarlı bir 
yapı sergiliyor. 2002 sonundan itibaren, 
küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 yılı 
hariç olmak üzere Türkiye ekonomisi sü-
rekli büyüme kaydetti. 230 milyar dolardan 
devraldığımız gayri safi milli hâsıla, 9 yılda 
3 kattan fazla artış göstererek, 2011 sonun-
da 772 milyar dolara yükseldi. 36 milyar 
dolardan devraldığımız ihracat 135 milyar 
dolara; 27 milyar dolardan devraldığımız 
Merkez Bankası rezervi 91 milyar dolara 
ulaştı. Kronik enflasyonda, işsizlik oranla-
rında ve faizlerde tarihi seviyelerde düşüş 
kaydettik. Önceki gün de açıkladım: Avrupa 
Birliği tanımlı borç stokunun milli gelire 
oranı, biz görevi devraldığımızda, yüzde 74 
seviyesindeydi; bugün yüzde 39’a düştü. 
Kamu Net Borç Stoku’nun Milli Gelire ora-
nı da, 2002 yılında yüzde 61,5 iken, bugün 
yüzde 22 oldu. 

Esasen, ekonomideki büyümenin, ekonomi-
nin geldiği noktanın görülmesi açısından, 
yatırımlar özellikle önem arz ediyor. 2002 
yılında, toplam yatırım miktarı 59 milyar 
lira iken, 2011 sonunda bu miktar, yaklaşık 
5 kat artışla 283 milyar lira oldu. Özel sek-
törün yatırımları da, 43 milyar liradan 235 
milyar liraya yükseldi. Yatırımlardaki bu 
ciddi artış, 9 yıldır Türkiye’ye hâkim olan 
güven ve istikrarın bir neticesidir. Bugün 
artık yatırımcı önünü görebiliyor, siyasete 
güveniyor, devlete güveniyor ve ayağını 
yere sağlam basarak ilerliyor. Hiçbir konu-
da yap-boza izin vermiyoruz. Aldığımız ka-
rarların arkasında sağlam duruyor, böylece 
ekonominin tüm aktörlerinin ufuklarını 
net olarak görebilmelerini sağlıyoruz. 

Elbette, bu 9 yıllık süreçte, uygulamaya 
koyduğumuz teşvikler de, yatırımların bu 
oranda artmasına katkı sağladı. Biz, geçmiş 
hükümetler dönemlerinde olduğu gibi, 
belli bölgelere, belli zümrelere, belli çevre-
lere değil, tüm Türkiye’ye hitap edecek bir 
teşvik anlayışını hâkim kıldık. Teşviklerin 
ölü doğmasına mahal vermediğimiz gibi, 
suiistimal edilmesine de asla müsaade et-
medik. 9 yıllık süreçte, günün şartlarına, 
ulusal ve küresel ekonominin seyrine göre, 
teşvik sistemini yeniledik. Yeni ihtiyaçları, 
yeni şartları gözettik, küresel ekonomideki 
gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri ye-
niledik, sürekli müteyakkız olduk ve yeni 
gelişmelere uyum sağladık. Bugün açıkla-
yacağımız teşvik sistemi de, aynı şekilde 
yeni şartların, yeni ihtiyaçların, ulusal ve 
küresel ekonomideki yeni gelişmelerin 
ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir. 
Küresel kriz sürecinde yüzde 8,5 gibi rekor 
bir seviyede büyüyen, krizde işsizliğini 
düşüren, krizde ihracatını artıran, güçlü, 
dirençli, sağlam bir ekonomi için hazırlan-
mış bir teşvik sistemini bugün kamuoyuna 
açıklıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 

2009 yılında uygulamaya koyduğumuz 
teşvik sisteminde çok ciddi başarı kaydet-
tik ve o gün ortaya koyduğumuz hedeflere 
ulaştık. Temmuz 2009’dan bugüne kadar, 
mevcut teşvik uygulaması kapsamında, 
11 bin 382 adet teşvik belgesi düzenlendi. 
Bu belgeler kapsamında, 157 milyar lira 
tutarında yatırım, 375 bin 609 kişilik de 
yeni istihdam öngörüldü. 2009 yılında uy-
gulamaya koyduğumuz mevcut sistem, bir 
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önceki, 2006 yılındaki sisteme göre, belge 
sayısı itibariyle yüzde 17; sabit yatırım tu-
tarı itibariyle de yüzde 73 oranında artışa 
vesile oldu. Mevcut sistemle, yani şu anda 
uygulanan sistemle, özellikle bölgesel 
gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefle-
miştik. Nitekim alınan teşvik belgelerinin 
yüzde 21’i 4’üncü bölgeye, yüzde 33’ü de 
3’üncü bölgeye aittir. Yani teşvik belgele-
rinin yarıdan fazlası, hedeflediğimiz gibi 
daha az gelişmiş bölgelere gitmiştir. En az 
gelişmiş 4’üncü Bölge’de teşvik belgeleri 
yüzde 45; üçüncü bölgede de yüzde 88 
artış kaydetmiştir. Öngörülen sabit yatı-
rım tutarı açısından baktığınızda, mevcut 
sistem, bir öncekine göre, 3’üncü Bölge’de 
sabit yatırımlar yüzde 70; 4’üncü bölge-
de de yüzde 72 artış göstermiştir. Aynı 
şekilde, öngörülen istihdam tutarlarının 
3’üncü bölgede yüzde 10; 4’üncü bölgede 
yüzde 70 oranında arttığı görülmektedir. 
2009 yılından bugüne kadar uygulanan 
teşvik sistemiyle, yüzde 72 gibi büyük bir 
oranda, komple yeni yatırım öngörülmüş, 
burada da hedefimiz gerçekleşmiştir. 

Biz, bu mevcut sistemle, büyük ölçekli yatı-
rımları, özellikle de uluslar arası doğrudan 
yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflemiş-
tik. Sonuçlar incelendiğinde, bunda da 
başarı sağladığımız görülecektir. Sonuç iti-
bariyle, mevcut teşvik sistemi, Türkiye’nin 
tüm bölgelerinde yatırımların arttırılması 
bakımından etkili sonuçlar doğurmuştur. 
Bu nedenle sistemin yapısını temel olarak, 
önümüzdeki dönemde de muhafaza edi-
yoruz, Yeni Teşvik Sistemini de bu temel 
üzerine inşa ediyoruz. 

Değerli dostlarım…

Hükümet olarak, 2023 yılına ilişkin bazı 
çok önemli hedef lerimiz var. İnşallah, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde, 2 trilyon dolar milli gelirle 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmayı hedefliyoruz. 12 Haziran seçimleri 
sonrasında, bu hedefe matuf olarak, idari 
yapıda bazı değişiklikler gerçekleştirdik. 
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreç-
lerinin yani reel ekonominin eşgüdümünü 
sağlamak üzere kurumsal altyapıyı oluş-
turduk ve bu amaçla Ekonomi Bakanlığını 
tesis ettik. Bununla; Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı-
mızın çatısı altında birleşti. Bu değişimin 
ardından, Ekonomi Bakanlığımız hızla 
yeni teşvik sistemi üzerinde çalışmaları 
başlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve YASED 
başta olmak üzere, ilgili bütün sivil top-
lum kuruluşlarıyla, odalarla, birliklerle, 
derneklerle, bireysel yatırımcılarla yoğun 
istişarelerde bulunduk. İlgili tüm bakan-
lıklarımız bu yeni teşvik sisteminin üze-
rinde koordineli şekilde çalıştılar. 

Şimdi sizlere, yeni teşvik sisteminin temel 
hedeflerini açıklamak istiyorum. Öncelik-
le, bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması 
amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan 
ara malı ve ürünlerin ülkemizde yatırım 
ve üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. 
En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım 
desteklerinin artırılmasını; bölgesel geliş-
mişlik farklılıklarının giderilmesini; des-
tek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını; 
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kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi-
ni; teknolojik dönüşümü sağlayacak yük-
sek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatı-
rımların desteklenmesini bu yeni sistemle 
hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda 
oluşturulan yeni teşvik sistemimiz, dört 
ana bileşenden oluşuyor: Genel Teşvik Uy-
gulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, 
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Strate-
jik Yatırımların Teşviki. 

Peki, yeni sistemle, yatırım yapacak olan-
lara, yatırımcılara neler getiriyoruz. Genel 
başlıklarıyla ifade ediyorum; bu yeni sis-
temle, Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna-
sı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndiri-
mi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
(asgari ücret üzerinden), Faiz Desteği, Ya-
tırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği, KDV İadesi Desteği sağlayacağız. 

Söz konusu desteklerin tamamından veya 
bir bölümünden, yatırımın büyüklüğüne, 
bölgesine ve konusuna göre, değişen oran 
ve sürelerde yararlanma imkânı olacak. 
Yeni teşvik sistemiyle, sanayimizin yapısal 
dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik ya-
tırımları özellikle destekleyeceğiz. Böylece, 
ithal etmek zorunda kaldığımız malların 
ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. 
Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatı-
rımcı karar verecek. Bu çerçevede, hangi 
ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar 
aynı desteklerle ve aynı koşullar altında 
desteklenecek. Yeni teşvik sistemiyle, stra-
tejik yatırımlara şu destekleri sağlıyoruz: 
Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için 
gümrük vergisi muafiyeti, makine ve teç-
hizat için ayrıca KDV istisnası, yatırımın 

tamamlanmasını müteakiben 7 yıl süreyle 
sigorta primi işveren hissesi desteği, yapı-
lan yatırım tutarının yüzde 50’sine tekabül 
eden miktarda vergi indirimi imkânı, yatı-
rımcıların kullanacakları yatırım kredileri 
için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği, 
yatırım yeri tahsisi, asgari 500 milyon TL 
tutarındaki yatırımların bina-inşaat harca-
maları için KDV iadesi.

Bu çerçevede ilk defa uygulamaya koyaca-
ğımız KDV iadesi desteği ile yatırımcıla-
rın, yatırım dönemindeki finansman yü-
künü hafifletilmiş olacağız. Şunu özellikle, 
altını çizerek ifade ediyorum: Stratejik ya-
tırımların, birazdan açıklayacağım 6’ıncı 
Bölgede yapılacak olması durumunda, 
biraz önce ifade ettiğim desteklere ilave 
olarak, işçilerin asgari ücretleri üzerinden 
hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği 
de sağlayacağız. Stratejik Yatırımların 
Teşvikiyle, ithalat bağımlılığı bulunan 
ürünlerin Türkiye’de üretilmesini, cari 
açığın da buna bağlı olarak azaltılmasını 
hedef liyoruz. İnanıyorum ki, hem yerli 
yatırımcı, hem uluslar arası yatırımcı, bu 
cazip teşviklerden yararlanacak, bu fırsatı 
en iyi şekilde değerlendirecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Yeni teşvik sisteminde, bazı lokomotif 
sektörleri de destekliyoruz. Bu çerçevede, 
belirli büyüklükteki savunma, havacılık 
ve uzay alanındaki yatırımlar ile otomotiv, 
uzay veya savunma sanayine yönelik test 
merkezleri ve rüzgâr tüneli yatırımları-
nın, yatırım yerine bakılmaksızın, 5’inci 
bölge desteklerinden yararlanmasını geti-
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riyoruz. Özellikli eczacılık ürünleri olan, 
biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan 
ürünleri üretimine yönelik yatırımların, 
yatırım yeri dikkate alınmaksızın, aynı 
şekilde 5’inci bölge desteklerinden yarar-
lanmasını sağlıyoruz. 

Yeni teşvik sisteminde, eğitim yatırımları-
nı da öncelikli olarak destekliyoruz. Özel 
sektör tarafından gerçekleştirilecek olan 
ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi 
ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uy-
gulamaları kapsamında 5’inci bölge des-
teklerinden yararlanacak. Demiryolu ve 
denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına 
yönelik yatırımlar, madencilik yatırımla-
rı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları 
da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5’inci 
bölge desteklerinden yararlanabilecek. 

Değerli basın mensupları, 

Yeni sistemle, 2009 yılından beri uygula-
dığımız “Bölgesel Teşvik Uygulaması”nın 
etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye 
genelinde, yatırım havzalarının oluştu-
rulmasını, sektörler arasında işbirliği ve 
kümelenmenin teşvik edilmesini sağla-
yarak Ar-Ge projelerinin de katkısıyla 
üretim ve ihracatın artacağına inanıyo-
ruz. Bu kapsamda öncelikle, “Bölgesel 
Teşvik Uygulaması”na esas teşkil eden 
bölgesel haritayı yeniden ele aldık. Kal-
kınma Bakanlığımız, “İllerin ve Bölgelerin 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması” çalışmasını yeniledi. Böylece, 
illerimizi, sosyo-ekonomik gelişmişlik dü-
zeyine göre, 6 ayrı bölgede sınıflandırdık. 

Slâytta, hem harita üzerinde, hem liste 
halinde illerimizin hangi bölgede yer aldı-
ğını görüyorsunuz. Böylece, bu yeni teşvik 
uygulamasında, bölgesel sistem yerine, “İl 
Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi”ne geçiyoruz. 

Şurası özellikle önemli: İllerin, bölgesel da-
ğılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK’in peri-
yodik çalışmaları sonucunda elde edilecek 
veriler çerçevesinde gözden geçirilebile-
cek, bir değişim varsa, illerimizin listedeki 
yeri de ona göre değişecektir. Eğer yatırım, 
organize sanayi bölgesinde yapılıyorsa; 
eğer, aynı sektörde faaliyet gösteren en az 
5 yatırımcı bir araya gelip yatırım yapı-
yorsa ve eğer, AR-GE projeleri neticesinde 
geliştirilen ürünün üretimine yönelik bir 
yatırım yapılıyorsa, o zaman yatırımcı, bir 
alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden 
yararlanacak. 

Bu ne demek? Örneğin Çorum, 4’üncü böl-
gede bulunuyor. Eğer yatırımcı, Çorum’da, 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım 
yaparsa, 4’üncü bölgenin değil, 5’inci böl-
genin imkânlarından yararlanacak. Yeni 
sistemde, az gelişmiş illerimize, yani 6’ncı 
bölgede bulunan illerimize yapılacak 
yatırımları, daha avantajlı şekilde destek-
leyeceğiz. Bu illerimizde, asgari sabit yatı-
rım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek 
yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın 
bölgesel desteklerden yararlanacaklar. Bu 
illerde yatırım yapacak olanların,  ödeme-
leri gereken sigorta primi işveren hissesi-
nin asgari ücrete tekabül eden tutarı, 10 
yıl süreyle; yatırımların organize sanayi 
bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl 
süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. 
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Ayrıca, bu illerde gerçekleştirilecek yatı-
rımlarda istihdam edilen işçilerin asgari 
ücretleri üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi stopajına 10 yıl süreyle terkin imkânı 
getiriyoruz. Vergi indirimi desteğini de 
bu bölgede, diğer bölgelere nazaran daha 
yüksek oranlarda uyguluyoruz. Buna göre, 
6’ncı bölgede yatırım yapacak firmaları-
mız, yatırımlarının yüzde 50’sine, organize 
sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar 
için ise yüzde 55’ine tekabül eden tutar ka-
dar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf 
olacaktır. Yine bu bölgelerde gerçekleştiri-
lecek yatırımlar için öngörülen faiz desteği 
tavanlarını yükseltiyoruz. Böylece, bu böl-
gedeki yatırımlara finansman desteği de 
sağlamış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Yeni teşvik sisteminde, mevcut destek 
unsurlarında ve uygulamalarda, etkinliği 
artırıcı bazı değişiklikler de yaptık. Sigorta 
primi işveren hissesinin destek sürelerini, 
bölgeler itibariyle yeniden belirledik; ayrı-
ca, bu destekten yararlanılabilecek azami 
destek tavanlarını da yükselttik. Bunları 
da slaytta görüyorsunuz. Örneğin 6’ncı 
Bölge’de, 31 Aralık 2013 tarihine kadar 
başlanacak yatırımlarda, Sigorta Primi 
Desteği 10 yıl süreyle uygulanacak. Bu 
tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 
bu süre 7 yıl olacak. Kurumlar veya gelir 
vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı 
oranlarını, bölgeler itibariyle yeniden be-
lirledik ve artırdık. Artırılan bu oranlar 
2013 yılı sonuna kadar başlayan yatırım-
lar için geçerli olacak. 

Önemli bir yenilik getiriyoruz: Yatırımcı, 
vergi indirimi desteğini, yatırım döne-
minde tüm faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançlarına da uygulayabilecek. Örneğin, 
Kocaeli’nde yatırımı olan yatırımcı, gidip 
Muş’a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı 
oranının yüzde 80’ini Kocaeli’nden elde 
ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. 
Bu yeni düzenleme, değişen oranlarda 
uygulanacak ve 1’inci bölge haricindeki 
tüm bölgeleri kapsayacak. 3, 4, 5 ve 6’ncı 
bölgelerde uygulanacak faiz desteğinin 
azami destek tutarlarını artırıyoruz. Ör-
neğin, 5’inci bölgede yatırım yapan bir 
yatırımcının, alacağı Türk Lirası kredi için 
5 puan, döviz kredisi için 2 puan faizi dev-
let tarafından ödenecek. Azami faiz destek 
tutarlarını da 500 bin lira ile 900 bin lira 
arasındaki rakamlara kadar yükselttik. 
Sadece 6’ıncı bölgede düzenlenecek teş-
vik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla 
sağlanan istihdam için asgari ücret üze-
rinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 
10 yıl boyunca terkin edilecek. Bunların 
yanında, tersanelerin gemi inşa yatırımla-
rı kapsamında istihdam edilen işçiler için 
ödenmesi gereken sigorta primi, işveren 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kıs-
mı yine devlet tarafından ödenecek. 

Evet değerli arkadaşlarım…

Son derece kapsamlı ve son derece kapsa-
yıcı, taleplere, ihtiyaçlara cevap veren bir 
teşvik sistemini getiriyoruz. Yeni teşvik sis-
temi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere uygulamaya konulacak. 
Elbette, bu kapsamlı sistemin ben burada 
sadece bir özetini, genel hatlarını sizlere 
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aktardım. Yarın, Ekonomi Bakanımız Sa-
yın Zafer Çağlayan bir Basın Toplantısı 
yaparak, sistemin tüm detaylarını açıkla-
yacak. 2023’e yürüyen bir ülke olarak, bu 
yeni teşvik sistemi, inanıyorum ki Türkiye 
genelinde yatırımı daha da özendirecek; 
üretim, istihdam, ihracat noktasında 
Türkiye’yi çok farklı bir boyuta taşıyacak-
tır. Önceki teşvik uygulamalarında olduğu 
gibi, bu teşvik uygulamasında da inşallah 
hedeflerimizi tutturacağız. 

Bütün bunların ötesinde, bölgeler arasın-
daki, iller arasındaki gelişmişlik farklarını 
bu sistemle daha da indireceğiz. Bakın 
biraz önce sizlere, illerimizin sosyo-eko-
nomik durumlarını gösteren bir harita 
gösterdik. Dikkat ederseniz, Doğu ve Gü-
neydoğu illerimiz, blok halinde kahveren-
gine boyanmış durumda. Elbette burada 
on yılların ihmali var. Elbette burada, dev-
letin, hükümetlerin, kurumların, sivil top-
lumun, sanayicinin, yatırımcının ihmali 
var. Ama özellikle son 9 yıl boyunca, bu du-
rumun değişmesinin önündeki en önemli 
engelin de terör ve terör örgütü olduğunu 
da ifade etmek durumundayım. Terör ör-
gütü, bölgeye yatırım gelmemesi, bölgede 
yatırım yapılmaması, dolayısıyla bölgenin 
sorunlarının çözülmemesi için elinden 
geleni yapıyor. Biz, Hükümet olarak tüm 
bu engellemeleri aşıyoruz. Okullarla, en 
modern hastanelerle, yollarla, köprülerle, 
barajlarla, havaalanlarıyla, büyük projeler-
le bölgenin çehresini hızla değiştiriyoruz. 

Her zaman söylüyorum: Bu değişim, 
sadece Hükümetin, sadece devletin giri-
şimleriyle nihai başarıya ulaşmaz. Özel 

sektörün mutlaka ve mutlaka bölgeye 
gelmesi, fedakârlıkta bulunması, hem 
bölgenin imkânlarından yararlanması, 
hem de bölgeye katkı sağlaması gerekiyor. 
Özellikle o bölgenin insanlarının, gelip 
kendi memleketlerine yatırım yapmaları 
gerekiyor. Zira ülkenin bir tarafı yoksul-
luk içindeyken, diğer tarafı kalkınamaz. 
Bir yanda sorun varken, diğer yanda tam 
anlamıyla huzur sağlanamaz. Dolayısıyla, 
farklılıkları bizim bir an önce ortadan kal-
dırmamız, Doğu’yu, Güneydoğu’yu ayağa 
kaldırırken, ülkenin diğer bölgelerini de 
rahatlatmamız gerekiyor. 

Bu teşvik sisteminin, yatırımcıları, hatta 
uluslar arası yatırımcıları artık bölgeye 
daha fazla çekeceğine inanıyorum. Tüm 
Türkiye değişirken, bu bölgenin daha hızlı 
değişip, farkı kapatacağına gönülden ina-
nıyorum. Ben, bu yeni teşvik sisteminin, 
ülkemize, milletimize, yatırımcılarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta Ekono-
mi Bakanlığımız olmak üzere, ilgili tüm 
bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımı, ku-
rumlarımızı ve çalışanlarını yürekten teb-
rik ediyorum. Bu çalışmaya destek veren 
sivil toplum örgütlerine ve yatırımcılara 
da buradan teşekkür ediyorum. 
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Sayın Başkan, çok değerli yönetim kurulu 
üyeleri, değerli genel kurul üyeleri, saygı-
değer katılımcılar, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor; Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
Genel Kurulu’nun, ülkemize, milletimi-
ze, tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, 1863’te Darüşşafaka’yı kuran 

Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşlarını rahmetle 
ve minnetle yâd ediyorum. 150 yıllık süre 
boyunca, bu köklü kuruluşta yöneticilik 
yapmış, öğretmenlik, bakıcılık yapmış, ba-
basını yitirmiş evlatlara kol kanat germiş 
tüm çalışanlara milletçe bir kez daha şük-
ranlarımızı iletiyorum. Bir buçuk asırlık 
süre içinde ve bugün, yardımlarıyla, katkı-
larıyla, destekleriyle Darüşşafaka’yı ayakta 

Darüşşafaka Genel Kurulu

İstanbul | 14 Nisan 2012
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tutmuş, büyütmüş tüm hayırseverlere de 
teşekkür ediyorum. 

Evet… Bugün, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
tüzüğünde gerçekten tarihi nitelikte bir 
değişiklik gerçekleştiriyoruz. Tüzük’te ya-
pacağımız değişiklikle, bugünden itibaren, 
inşallah, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
artık sadece babasını kaybetmiş vatan 
evlatlarına değil; babası veya annesinden 
her ikisini veya herhangi birini kaybetmiş 
çocuklarımıza da kapılarını açacak. Yine 
yapacağımız değişiklikle, Tüzüğün 2’inci 
maddesindeki Türk ve İslam olma şartını, 
“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” olarak 
değiştiriyor, Cemiyetin kapsama alanını 
böylece genişletiyoruz. Ayrıca, yine 2’inci 
maddedeki değişiklikle, Darüşşafaka Eği-
tim Kurumları’nın vizyon ve misyonunu 
da çağın gereklerine uygun bir düzeye 
yükseltiyoruz. Gerçekleşecek bu tüzük 
değişikliğinin şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbaka-
nı olarak, Cemiyetin Başkanı sıfatıyla, böy-
le tarihi nitelikte bir değişikliğe şahitlik 
ediyor olmaktan büyük gurur ve heyecan 
duyduğumu da burada ifade etmek istiyo-
rum. 

Değerli dostlar…

D a r ü ş ş a f a k a ,  k u r u m s a l  a n l a m d a , 
Türkiye’de alanında bir çığır açmış, bu 
alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmiş, 
örnek teşkil etmiş bir kuruluşumuz. Bizim, 
toplum olarak, millet olarak, yüzyılların, 
hatta bin yılların içinden süzülerek gel-
miş dayanışma kültürümüz; 1863 yılında 
Darüşşafaka’da kurumsal bir kimliğe bü-

ründü. Türkiye’de, yetimlerin, öksüzlerin, 
yoksulların ve yolda kalmışların elinden 
tutmak isteyen her oluşum, her kuruluş, 
kendisine Darüşşafaka’yı, Darüşşafaka’nın 
tecrübesini örnek olarak, model olarak 
aldı. İşte o nedenle, Darüşşafaka, hem bu 
ülkenin, hem de bu milletin gözbebeği bir 
kuruluştur. 

Toplumsal dayanışmamızda bu kadar 
önemli bir yer edinen Darüşşafaka, tak-
dir edersiniz ki, toplumsal değişimde de 
aynı derecede sorumluluk üstlenmek du-
rumundadır. 1971 yılında, Darüşşafaka, 
sadece yetim erkekleri değil, yetim kızları 
da çatısı altına kabul ederek, toplumdaki 
değişime, dünyadaki gelişmelere paralel 
bir düzenlemeyi gerçekleştirmişti. Ancak, 
sadece yetimlerin, sadece Türk ve İslam 
olanların kabulü gibi, Darüşşafaka’nın 
özüne, ruhuna, misyonuna paralel düşme-
yen bir durum vardı. Elbette, kurulduğu 
yıllarda, sadece yetimlerin, sadece Türk 
ve İslam olanların kabulü bir ihtiyaçtı. 
Zira ordumuz onlarca cephede mücadele 
ediyor, vatan savunmasında yüz binlerce 
Mehmetçiğimiz şehit düşüyordu. Hemen 
her gün, Anadolu’nun yoksul köylerine 
mektuplar ulaşıyor, hemen her gün çocuk-
lar yetim kaldıklarını öğreniyorlardı. 

150 yıl önce tamamen bir gereklilikten, bir 
ihtiyaçtan hâsıl olan; esasen, hedef kitleyi 
mümkün olduğunca daraltarak, kaliteli 
hizmet vermeyi sağlayan şartlar, bugün 
artık geride kalmış durumda. Bugün çok 
şükür, imkânlarımız arttı, ekonomimiz bü-
yüdü, sosyal politikalarımız tarihte hiçbir 
dönemde görülmemiş ölçüde yaygınlaştı. 
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Bugün biz devlet olarak, hedef kitleyi 
daraltmanın değil, mümkün olduğunca 
genişletmenin, 81 vilayete, 780 bin kilo-
metrekare üzerindeki her ihtiyaç sahibine 
ulaşmanın mücadelesi ve gayreti içindeyiz. 
Bakınız… Sadece şu son 9 yılda, Türkiye 
genelinde, vatandaşımıza ulaştırdığımız 
toplam sosyal yardım miktarı yaklaşık 16 
milyar liraya ulaştı. Zengin fakir demeden, 
tüm öğrencilerimize ders kitaplarını üc-
retsiz dağıttık ve dağıtıyoruz. Şartlı nakit 
transferiyle, ihtiyaç sahibi öğrenci aile-
lerine nakit yardım ulaştırıyoruz. Sağlık 
yardımlarıyla, özürlü ihtiyaç yardımlarıy-
la, gıda, yakacak, barınma yardımlarıyla, 
sosyal hizmet projeleriyle ihtiyaç sahibini 
buluyor, devlet olarak elinden tutuyoruz. 

Vatandaş arasında hiçbir ayrıma gitmi-
yoruz… Bizim için ölçü, ihtiyaç sahibi 
olmaktır. Bugünün dünyasında, bugünün 
Türkiye’sinde, yetim ve öksüz ayrımı artık 
kabul edilemez. Annesini kaybeden öksüz 
çocuk, babasını kaybeden yetim çocukla 
aynı yerde durabiliyor ve ihtiyaçlar nok-
tasında aynı kaderi paylaşabiliyor. İşte bu 
nedenle, biz artık Darüşşafaka’da, yetim 
ve öksüz diye bir ayrımın yapılmasının 
uygun olmadığını düşünüyor ve Tüzük’ten 
bu ayrımı kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlığı üst kimliğinde buluşmuş 
herkes, hem devletin, hem de devlet ku-
rumlarının karşısında her yönüyle eşittir. 
Özellikle, çocuklar arasında din ve etnik 
köken bakımından bir ayrıma gidilmesine 
müsaade edemeyiz. Tüzük’ten, artık bunu 
çıkartıyor, Darüşşafaka’yı özüne ve ruhu-
na yaraşır bir vizyona kavuşturuyoruz. 

Değerli dostlarım…

Her zaman ifade ediyoruz: Çocuklar bizim 
istikbalimiz, çocuklar bizim umudumuz… 
Biz, çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha 
müreffeh ve daha aydınlık bir Türkiye’yi 
miras bırakmak, emanet etmek zorunda-
yız. Çocuklarımızın eğitimlerini, sağlık-
larını, istihdamlarını ve güvenliklerini 
düşündüğümüz kadar, onların sıcak, şef-
kat ve sevgi dolu bir çatı altında yetişme-
lerini de büyük bir hassasiyetle gözetmek 
durumundayız. Bakın ben bu yaşımda, 
çocuk sahibi, torun sahibi olduğum halde, 
yüreğimin derinliklerinde, öksüzlüğün ve 
yetimliğin sızısını taşıyorum. Bu sızının, 
masum çocukların küçük yüreğinde ne 
büyük bir yük olduğunu hissedebiliyor, bu 
sızıyı anlayabiliyorum. 

Bu akşam da, Hazreti Peygamberimizin 
Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ka-
tılacağız. Biz, arkasından yürüdüğü pey-
gamberi yetim ve öksüz olan bir dinin, 
bir ümmetin mensuplarıyız. Yetimlerine, 
öksüzlerine sahip çıkmayan bir toplum, 
çürüyen bir toplumdur. Yetimlerine, 
öksüzlerine, kimsesizlerine kol kanat 
germeyen bir devlet, vazifesini yerine ge-
tirmeyen bir devlettir. Biz, yetimlerimize, 
öksüzlerimize sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Onların, anne baba hasretini bir neb-
ze olsun dindirmek için var gücümüzle, 
hatta imkânlarımızı zorlayarak mücadele 
vereceğiz. Kimsesizlere sahip çıkma nok-
tasında, Darüşşafaka, ülkemizin ve mil-
letimizin gurur duyduğu bir kuruluştur. 
Darüşşafaka’yı, bu ülkenin medarı iftiharı 
olarak, bir iyilik, bir sevgi ve şefkat timsali 
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olarak yaşatmaya, büyütmeye aynı şekilde 
devam edeceğiz. 

Ben, Genel Kurulumuzun, yapacağımız 
Tüzük değişikliğinin hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Darüşşafaka’nın yönetimi-
ne, tüm üyelerine, tüm hayırseverlere bir 
kez daha şükranlarımı sunuyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
heyetinizi saygıyla selamlıyor; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 92’inci Kuruluş 
Yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın 
tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını en samimi duygula-

rımla kutluyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa 
Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve ida-
re eden ilk Meclis’teki tüm milletvekil-
lerini bu vesileyle bir kez daha rahmetle 
ve minnetle yâd ediyorum. 23 Nisan 

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan 
Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2012
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1920’den bugüne, Türkiye’nin istiklali, 
istikbali ve hürriyeti için emek sarf etmiş, 
ter dökmüş, bu çatı altında millet için hiz-
met üretmiş tüm parlamenterlere ülkem, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bu anlamlı günde, Ulus’taki tarihi binada, 
Meclis’in ilk celsesinde yapılan ilk konuş-
mayı da güzel bir hatıra olarak burada 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Büyük 
Millet Meclisi’nin ilk Geçici Başkanı, Si-
nop Mebusu Şerif Bey, 23 Nisan 1920’deki 
ilk oturumda, ilk konuşmada şunları ifa-
de etmişti: “Tam bağımsızlık ile yaşamak 
kesin azminde olan, ezelden beri hür ve 
bağımsız milletimiz, esareti şiddetle ve 
katiyyetle reddetmiş ve derhal vekillerini 
toplayarak meclis-i alinizi vücuda getir-
miştir. Bu yüce Meclis’in, Allah’ın yardı-
mıyla, milletimizin içerde ve dışarda tam 
bağımsızlığı dâhilinde mukadderatını 
bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını 
bütün cihana ilan ediyor, geçici başkan 
sıfatıyla Büyük Millet Meclisi’ni açıyo-
rum…”

Evet… 23 Nisan 1920’de, Türkiye’ye ol-
duğu kadar tüm dünyaya da Ankara’da 
Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı duyurul-
muş; o tarihten itibaren de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu ülkenin ve bu milletin 
tam bağımsızlığının zemini olmuştur. 
İlk Meclis,  tıpkı bugün olduğu gibi, 
Türkiye’nin tüm renklerini, tüm dokula-
rını, tüm farklılıklarını, tek bir ruh, tek 
bir ideal, tek bir çatı altında toplamıştır. 
Bu ülke üzerinde yaşayan, varlığını idame 
ettiren, bu topraklar üzerinde nefes alıp 
veren her bir ferdi temsilen, ilk Meclis’te, 

diline, etnik kökenine, mezhebine bakıl-
maksızın bir ortak heyecan oluşturulmuş-
tur. 

Şunu altını çizerek ifade etmek duru-
mundayım: Kurtuluş Savaşımızı sevk ve 
idare eden, Kurtuluş Savaşımızı zaferle 
sonuçlandıran ilk Meclis, hiç kuşkusuz, 
başarısını, herkesi kucaklayan, herkesi 
aynı heyecan etraf ında toplayan ya-
pısından almıştır. İlk Meclis, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kuruluş tablosunu ve 
kuruluş felsefesini, tartışmaya mahal 
bırakmayacak derecede ortaya koyan bir 
Meclis’tir. Cumhuriyetimizi kuran, dün-
yaya varlığımızı ilan eden, o Cumhuriyeti 
büyüten güç, işte o ilk Meclis’teki ruh ve 
heyecandır. 92 yıllık süreçte, zaman za-
man Meclis’in iradesi ortadan kaldırılmış, 
milli irade kesintiye uğratılmış, zaman 
zaman hâkimiyeti milliye ve siyasi ikti-
darlar baskı altına alınmak istenmiştir. 

Ancak, şunu çok büyük bir memnuniyetle 
ifade etmeliyim ki; tıpkı 23 Nisan 1920’de 
olduğu gibi, bugün, bu yüce Meclis, millet 
iradesini, demokrasiyi en güçlü şekilde sa-
vunan bir yapıya kavuşmuştur. Bu Meclis, 
darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, 
darbelerle artık hesaplaşan bir Meclis’tir. 
Bu Meclis, iradesine, işleyişine, ruhuna 
yönelik her türlü saldırıya göğüs gerecek, 
millet iradesini namusu bilerek koruyup 
kollayacak bir Meclis’tir. Gücünü millet-
ten alan, milletimiz kadar güçlü olan bu 
Meclis, yürütme ve yargı erkleriyle birlik-
te, 92 yıl önce olduğu gibi bugün de tam 
istiklalimizin ve aydınlık istikbalimizin 
teminatıdır. 
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Burada şu hususu özellikle vurgulamak 
istiyorum… Ankara’da, Ulus’taki tarihi 
binada, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet 
Meclisi, İstanbul’un, yani dönemin hü-
kümet ve Meclisi’nin çalıştığı merkezin 
işgali üzerine toplanmıştır. Büyük Millet 
Meclisi, ülkenin ve milletin istiklali için 
teşekkül etmiştir. Meclis’e yönelik her 
türlü girişim ve müdahale, hiç kuşkusuz, 
bu ülkenin istiklaline yönelik bir girişim 
ve müdahale anlamına gelecektir. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ni yok saymaya 
yönelik her girişim, istiklalimizi hedef 
alan, istikbalimizi karatan bir anlam taşı-
yacaktır. İstanbul’u ve Türkiye’nin diğer 
şehirlerini istila edenler, Büyük Millet 
Meclisi ve aziz milletimizden nasıl cevap-
larını aldılarsa, milli iradeye ve demok-
ratik rejime kastedenler de, er ya da geç, 
Meclis’ten, milletten ve yargıdan gereken 
cevabı alacaktır ve almaktadır. 

Bizler, içinde bulunduğumuz süre içinde, 
bu Meclis’e yönelik hiçbir müdahaleye ve 
müdahale planına göz yummadık, müsa-
maha göstermedik. İnanıyorum ki, bizden 
sonra gelenler, çocuklarımız ve gençleri-
miz de, aynen bizim gibi Meclis’in büyük-
lüğüne halel getirmeyecek, geçmişte ta-
lihsizce yaşandığı gibi, Meclis’e müdahale 
edilmesine göz yummayacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı za-
manda, millet olarak bir arada yaşama 
azim ve kararlılığımızın teminatıdır. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, bir inanç veya 
mezhep grubunun, bir etnik kökenin tem-

silcisi değil; Türkiye Cumhuriyeti sınırla-
rı içinde yaşayan 75 milyonun temsilcisi-
dir. İlk Meclis’te ortaya konan manzara ve 
felsefe son derece açıktır. Bu ülkenin her 
bir ferdi, her türlü farklılığıyla beraber bu 
ülkenin tartışmasız şekilde birinci sınıf 
vatandaşıdır. Esasen, bugünümüzü oldu-
ğu kadar, istikbalimizi de teminat altına 
alacak anlayış işte budur. 

Yüzyıllar boyunca aynı topraklarda bir 
arada yaşayan toplum kesimleri arasında 
ayrışmayı veya ayrımcılığı körüklemek, 
bunu tahrik etmek, Meclis’in ruhuna ol-
duğu kadar, milletin kardeşliğine ve has-
sasiyetlerine de kastetmek anlamını taşır. 
Vatanımıza ve milletimize yönelik her 
türlü terör faaliyetini, birlik ve kardeşli-
ğimize yönelik her türlü fitne girişimini, 
istiklalimize yönelik saldırı olarak görür, 
ne pahasına olursa olsun savunuruz. An-
cak, milletin fertleri arasında, bölgeler, 
şehirler arasında farklı muameleyi de 
aynı şekilde şiddetle reddederiz. 

Bu topraklar üzerinde nifak tohumları 
yeşertmek isteyenler bilsinler ki, ektikleri 
tohum hiçbir zaman filize dönmeyecek, 
dönemeyecektir. Bu topraklar üzerinde 
hesabı olan çevrelere maşalık yapanlar, 
kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. 
Sorunlarımızı çözerek, ihtiyaçları karşıla-
yarak, kardeşliğimizi daha da yücelterek 
geleceğe hep birlikte yürümeye devam 
edeceğiz. Demokratik siyaseti, her türlü 
sorunun çözüm zemini olarak görerek 
güçlendirmeye, diyalog ve uzlaşı kültürü-
nü geliştirmeye devam edeceğiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyanın 
tüm ülkelerine, tüm milletlerine karşı 
samimi ve dostane bir yaklaşım içindedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıpkı bu 
aziz millet gibi, dostu için dost; düşmanı 
için ise bir azamettir. Başta komşularımız 
olmak üzere, bölgemizde ve dünyada, ba-
rıştan, huzur ve istikrardan, dayanışma 
ve paylaşmadan başka hiçbir emelimizin 
olmadığını, dostumuz da, düşmanımız da 
çok iyi bilmelidir. Dış politikamız, elbette 
ki barış temeli üzerine inşa edilmiştir. An-
cak, kendi halkına zulmeden, kardeşleri-
mize kasteden, halklara baskı uygulayan, 
özgürlükleri kısıtlayan hiçbir yönetime 
karşı sessiz ve tepkisiz kalamayacağımız 
da açıktır. Türkiye Cumhuriyeti ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, kendi ulusal 
menfaatlerini en yüksek hassasiyetle 
korumakla birlikte; vicdani, insani ve ev-
rensel değerleri her türlü siyasi hesabın 
üzerinde tutar. Hiçbir ülkenin toprağında 
gözümüzün olmadığını, hiçbir ülkenin 
iç işlerine karışmayacağımızı herkes bil-
melidir. Ama, yine barış adına, vicdan 
ve insani değerle adına, kardeş halklara 
yapılan saldırılara ve zulümlere de sessiz 
kalmayacağımız, tepkisiz kalmayacağı-
mız aynı şekilde bilinmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Son 9,5 yılda yaklaşık 3 kat büyüttü-
ğümüz, rekor seviyede büyüme hızını 
yakaladığımız, her alanda yatırımları 
yoğunlaştırdığımız ülkemizi el birliğiyle 
daha da büyütmeye ve yüceltmeye devam 

edeceğiz. Güçlü ekonomisiyle, aktif ve 
barışçıl dış politikasıyla, kardeşlik, huzur, 
istikrar ve güvenlik içindeki aziz milleti-
mizin, Türkiye’nin sembolü olan ay yıl-
dızlı bayrağımız, inşallah daha bir onurla, 
daha bir gururla, şanla ve şerefle dalga-
lanmaya devam edecektir. Çocuklarımıza 
çok daha parlak bir gelecek emanet etme-
nin kararlılığı içinde olduğumuzu, bu he-
def peşinde umut yüklü olduğumuzu vur-
gulayarak sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, 
şehit ve gazilerimizi, bu Meclis’te görev 
yapmış bütün siyasetçilerimizi şükranla 
anıyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dün-
ya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı kutluyor, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Divan Başkanı, MÜSİAD’ın çok 
değerli Başkanı, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, çok değerli katılımcılar, sevgili 
kardeşlerim, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyor; Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği’nin 21’inci Olağan Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. MÜSİAD’ın 
değerli Başkanına, değerli yönetim kurulu 
üyelerine; bugüne kadar MÜSİAD çatısı 

altında hizmet vermiş, mücadele yürüt-
müş tüm kardeşlerime, bu genel kurul ve-
silesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. 
MÜSİAD Yöneticilerinden ve üyelerinden 
ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle, 
minnetle yadediyorum. MÜSİAD’a, MÜ-
SİAD üyelerine, son dönemde çeşitli vesi-
lelerle birkaç hususta şükranlarımı ifade 
etmiştim. Bugün, bu buluşma fırsatıyla, ru 

MÜSİAD 21. Genel Kurulu

İstanbul | 28 Nisan 2012
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be ru o şükran ifadelerimi tekrarlamaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. 

Öncelikle, 2011 yılında, Türkiye ekonomi-
si yüzde 8,5 gibi çok yüksek bir büyüme 
oranı kaydetti. Türkiye, Çin’den sonra dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Bu 
başarının kazanılmasına, Türkiye’yi bu se-
viyelere ulaştırmasına, bu yüksek büyüme 
oranına katkı sağladıkları için MÜSİAD’a 
ve üyelerine şahsım, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. MÜSİAD, ku-
rulduğu günden itibaren, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde, sivilleşmesinde, 
hak ve özgürlüklerin, demokratik stan-
dartların ilerletilmesinde her zaman dik, 
onurlu, ilkeli bir duruş sergiledi. MÜSİAD 
ve üyelerine, özgürlüğün, hakkın ve huku-
kun yanında sarsılmadan durdukları için 
yine şahsım, ülkem ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Yine MÜSİAD, 30 
Mart’ta çıkarmış olduğumuz kademeli eği-
tim sistemine, yaptığımız eğitim reformu-
na da en başından itibaren çok güçlü bir 
şekilde destek verdi.  Kesintisiz eğitimin 
acısını yaşamış, zararını görmüş; bundan 
dolayı da bizim kademeli eğitim reformu-
muzu var gücüyle desteklemiş, bu reforma 
sahip çıkmış olan tüm MÜSİAD camiasına 
da yine bu vesileyle teşekkür ediyorum. 

Burada şu hususun altını çizmek duru-
mundayım… Biz, 75 milyonun hükü-
metiyiz. Bu hükümet, sadece kendisine 
oy verenlerin değil, 75 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının hükümetidir. 
Biz, bu ülkenin fertleri arasında ayrım yap-
madığımız gibi, bu ülkenin kurumları, bu 
ülkenin sivil toplum örgütleri, dernekleri, 

vakıfları arasında da asla ve asla bir ayrı-
ma gitmeyiz. Hiçbir sivil toplum örgütünü, 
hiçbir dernek ve vakfı, diğerlerinden ayrı 
tutmaz, aralarında asla bir ayrımcılık yap-
mayız. Ancak, sivil toplum örgütlerinin, 
dernek ve vakıf ların, demokratikleşme 
noktasında, milletin talepleri ve tercihleri 
noktasında ortaya koydukları tavrı mille-
timiz de, milletimizle birlikte bizler de çok 
yakından izliyoruz. 

MÜSİAD, her zaman milletin yanında 
oldu, milli iradenin ve demokratikleşme-
nin tarafında yer aldı. MÜSİAD, statüko-
nun değil, sırtını devlete dayamış serma-
yenin değil, her zaman milletin tarafında 
oldu. MÜSİAD, 34 şubesi, 8 temsilciliğiyle, 
6 bine yakın üyesiyle milletin örgütü ol-
duğu kadar, 46 farklı ülkedeki 119 irtibat 
noktasıyla, 17 milyar dolarlık ihracatıyla, 
Türkiye’nin aynı zamanda dünyaya açılan 
penceresi oldu. MÜSİAD’a, Türk Bayrağı-
nın asaletini tüm dünyada onurla ve şeref-
le dalgalandırdığı için de ayrıca teşekkür 
ediyor, ayrıca şükranlarımı iletiyorum. 
Ben, MÜSİAD’ın bu seviyelere nasıl gel-
diğini, nasıl ulaştığını çok iyi biliyorum. 
MÜSİAD’ın, bugünlere gelene kadar, hangi 
çileleri çektiğini, hangi badireleri atlattığı-
nı, hangi engelleri aştığını, yıldırmalara, 
baskılara nasıl göğüs gerdiğini çok ama 
çok iyi biliyorum. 

Statükocular ve sırtını devlete dayayan ser-
maye çevreleri, Anadolu’nun genç, dina-
mik, cevval işadamlarını, sadece ve sadece 
bayi olarak görmek istedi. Onlar, buzdola-
bı, çamaşır makinesi, fırın, otomobil satan, 
tüp gaz bayiliği yapan işadamlarından, 
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esnaftan asla rahatsızlık duymadılar. Ama 
ne zamanki, Anadolu sermayesi gücünü 
birleştirdi, Anadolu sermayesi heyecanı-
nı, coşkusunu, ideallerini hayata geçirdi, 
işte o zaman Anadolu’nun aslanlarından, 
Anadolu’nun kaplanlarından korkmaya 
başladılar. Ben artık fırın satmayacağım, 
ben fırın üreteceğim diyen, ben fırın ihraç 
edeceğim diyen işadamı, hesapları alt üst 
etti. Ben Kayseri’ye, Çorum’a, Konya’ya, 
Denizli’ye, Gaziantep’e hapsolmayacağım, 
ben New York’a, Sidney’e, Pekin’e, Bişkek’e, 
Paris’e, Londra’ya açılacağım diyen Anado-
lulu işadamı, bütün planları bozdu. 

Hiç kimse kusura bakmasın: 28 Şubat, 
aynı zamanda Anadolu’nun işte bu başarılı 
işadamlarına karşı yapılmış bir müdaha-
ledir. 28 Şubat, MÜSİAD’a, MÜSİAD’ın 
üyelerine karşı, o üyeler gibi nice başarılı 
işadamının kolunu kanadını kırmak için 
yapılmış bir müdahaledir. Biz siyasetçi-
yiz… Biz, müdahalelerin siyasi yönüyle, 
sosyal yönüyle daha fazla ilgiliyiz. Ancak, 
müdahalelerin, ekonomik gerekçeleri ve 
ekonomik sonuçları, en az siyasi sonuçlar 
kadar, en az sosyal sonuçlar kadar önemli-
dir ve bunlar, artık tartışılmak zorundadır. 
Bugüne kadar, müdahalelerden, kimler, 
hangi rantı sağlamıştır? Müdahaleler 
kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Müda-
haleler, kimlerin önünü kesmiş, kimlerin 
ocağını söndürmüş, kimlerin kepengini 
kapatmış, kimleri de palazlandırmıştır? 

Bütün bunların artık Türkiye’de sorgu-
lanması gerekiyor. MÜSİAD, 28 Şubat’ın 
hedeflerinden biri olurken, başka birileri 
neden 28 Şubat’a aleni destek verdi? O ma-

lum 5’li çete, 28 Şubat sürecinde nasıl oldu 
da, hangi gerekçeyle askeri müdahaleye 
çanak tuttu, askeri müdahalenin parçası 
haline geldi? Her konuda söz söyleyenler, 
her konuda siyaseti baskı altına almak 
isteyenler, nasıl oldu da, 28 Şubat’ta, 27 
Nisan’da çıtlarını dahi çıkarmadılar? Ba-
kın; 1997 yılında, MÜSİAD’ın üye sayısı 
2 bin 825… 2002 yılına gelindiğinde, üye 
sayısı 1.800’e gerilemiş… Neden? Çünkü 
cadı avı yaşanıyor.  Cadı avı mağdurları 
görmek isteyenler, 28 Şubat sürecine bak-
sınlar, MÜSİAD’a baksınlar, MÜSİAD gibi 
Anadolu’nun, Trakya’nın, kendi yağıyla 
kavrulan işadamlarına baksınlar. ‘Yeşil 
Sermaye’ deyip etiketlediler… ‘İrticacı Ser-
maye’ deyip yaftaladılar… Şirketleri, kamu 
ihalelerine, özelleştirme ihalelerine alma-
dılar. Kamu ve özel sektör bankalarından 
kredi kullanmalarını engellediler. Belli 
şirketlere, belli firmalara, keyfice vergi 
cezası, keyfice sigorta cezası kesildi. Teş-
vikler, keyfi bir şekilde iptal edildi. O kadar 
ki, şirketler, firmalar, ürünler kara listeye 
alındı; gazetelerde çarşaf çarşaf firma 
listeleri yayınlandı. Belli ürünlerin belli 
marketlere girmesi, belli yerlerde satılma-
sı yasaklandı. İzmir’de, bir kebapçıyı, köfte 
satan masum bir vatandaşı listeye aldılar, 
firmanın ismini gazetede yayınladılar ve 
bu vatandaşın ekmeğiyle oynadılar. 

Anadolu’da bunlar yaşanırken, her ne 
hikmetse, İstanbul’da büyük firmaların 
yönetimlerinde ekonominin e’sini bilme-
yen enteresan isimler, enteresan emekli 
vatandaşlar görev aldılar. İşte bütün bun-
lar olurken, bütün bunlar yaşanırken, 
Anadolu’nun her karışında cadı avı yapı-
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lırken, siyasetin merkezi Ankara sustuğu 
kadar, iş dünyasının merkezi İstanbul da 
maalesef susmuştur. Bugün eğitim me-
selesinde statükoyu savunanlar, eğitim 
meselesinde kaplan kesilenler, bugün 
demokrasiyi hatırlayanlar, 28 Şubat’ta ma-
alesef suspus olmuş, ellerini ovuşturmuş-
tur. Türkiye’nin bu acı manzarayı, bu acı 
tabloyu tekrar yaşamaması için, işte bizim 
cesaretle bunları sorgulamamız gerekiyor. 

Gençler bunları tekrar yaşamasın diye, ço-
cuklar böyle bir Türkiye’de yaşamasın diye, 
bizim bu süreçleri çok güçlü şekilde, cesa-
retle, kararlılıkla sorgulamamız, hakkımızı 
aramamız, o günlerin de hesabını, hukuk 
yoluyla sormamız gerekiyor. ‘İntikam’ ve 
‘cadı avı’ söylemleriyle konuyu saptıranlara 
aldırmadan biz 28 Şubat’ı da, 12 Eylül’ü 
de, 27 Mayıs’ı da sorgulayacak, tarihin bu 
karanlık dönemlerini inşallah hep birlikte 
aydınlatacağız. Bakın, CHP Genel Başkanı, 
28 Şubat’la ilgili yargının ilk tasarrufunda, 
‘intikam’ kelimesini telaffuz etti. Ardından, 
kamuoyundan, kendi tabanından gelen 
tepkiyle çark etti, “Ben darbelere karşıyım” 
dedi. Yargının son tasarrufları karşısında, 
yeniden çark etti, yeniden ‘intikam’ dedi, 
‘cadı avı’ dedi… Neden? Çünkü diyeti var… 
28 Şubatçılara borcu var… 28 Şubat’ta ken-
disini SSK koltuğuna yeniden oturtanlara 
karşı diyet borcu var. 

15 yıl önce 28 Şubat’ı yapanlar, bugün en 
azından yaptıklarının arkasında durmak 
gibi bir tutarlı duruş içindeler. Ama 28 
Şubat’ın bürokratı, bugün de CHP’nin Ge-
nel Başkanı olan zat, bırakınız 15 yılı, 15 
gün içinde tam 3 kere çark etme becerisini 

göstermiştir. Biliyorsunuz, televizyon ka-
nallarında, ekranın altından borsa verileri, 
ekonomik veriler akar ve onlar saniye sani-
ye güncellenir… Böyle giderse, CHP Genel 
Başkanı’nın o anki duruşunu, tavrını göste-
ren veri bantları yayınlanmaya başlanacak. 
CHP Genel Başkanı şu an demokrat, şimdi 
darbesever, şu anda Ergenekon’un avukatı, 
şimdi Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor, şu 
saatte başörtüsünü savunuyor, şu saatte 
katsayı uygulamasının değiştirilmesini des-
tekliyor. Çıkıyor, 28 Şubat müdahalesi, 27 
Nisan bildirisi AK Parti’yi güçlendirmiştir, 
AK Parti’nin işine gelmiştir diyor… Zulüm 
karşısında, onurunuzla, şerefinizle dik 
durursanız, kaybetmezsiniz, kazanırsınız; 
onlar, işte bunu hiçbir zaman anlamadı ve 
anlamayacak. 27 Mayıs müdahalesi karşı-
sında CHP dik dursaydı, milletin nezdin-
deki yeri bugün çok farklı olurdu. 28 Şubat 
karşısında, 27 Nisan bildirisi karşısında 
CHP dik durabilseydi, bugün millet nez-
dinde itibarı çok farklı olurdu. Ama hiçbir 
zaman dik durmadılar; müdahaleler karşı-
sında eğildiler, müdahalelere alkış tuttular 
ve işte onun için de milletim bunlara tek 
başına iktidar vermedi ve vermeyecek. 27 
Mayıs’ta bunu anlamadılar, bugün de bunu 
anlamış değiller. 27 Mayıs’ta nasıl ikircikli 
bir tutum sergiledilerse, işte bugün de, bir 
milim sapma göstermeden aynı ikircikli, 
aynı samimiyetsiz tavrı sergiliyorlar. Çünkü 
bunların zihniyetleri hiç değişmedi. 

Bakın burada, şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum… Son günlerde, Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin tarihine ilişkin son 
derece önemli belgeler açıkladık. Dersim 
katliamıyla ilgili belgeler açıkladık. Kürt 
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meselesine ilişkin belgeler açıkladık. Ki-
tapların yasaklanması, camilerin satılması, 
kapatılması, ahır haline getirilmesiyle ilgili 
belgeler açıkladık. Biz, CHP tarihini, gün-
dem oluşturmak, gündemi başka yerlere 
çekmek için değil, değişmeyen, bugün de 
varlığını idame ettiren bir zihniyeti deşifre 
etmek amacıyla gündeme getiriyoruz. Bu-
gün, Türkiye’nin hangi kronik meselesine 
bakarsanız, altında 1940’lı yılların baskıcı 
rejimini görürsünüz. Kürt meselesinin 
temelinde tek parti CHP yönetimi vardır. 
Azınlıklar meselesinin temelinde, tek parti 
CHP yönetimi vardır. Sivilleşme, özgür-
leşme, demokratikleşme meselelerinin 
temelinde, tek parti CHP yönetimi vardır. 
Dine, inanca, inanç özgürlüğüne yönelik 
kısıtlamaların altında, aynı şekilde bu CHP 
zihniyeti vardır. Ekonomik meselelerin te-
melinde de işte o zihniyetin etkisi vardır. Bu 
zihniyetle hesaplaşılmadığı, bu zihniyetle 
yüzleşilmediği sürece, Türkiye kronik me-
selelerini çözemez. Bugün hala, 27 Mayıs’ın 
ilerici bir darbe olduğunu savunanlar var. 
Bugün hala, Dersim katliamını savunanlar 
var. Bugün, kitap yasaklamalarını meşru-
laştırmaya çalışan, camilerin kapatılma-
sını, satılmasını inkâr eden, bu gerçeği 
sulandırmaya çalışan bir zihniyet var. Tıpkı 
1940’larda olduğu gibi, tıpkı 28 Şubat sü-
recinde olduğu gibi, bugün de devşirme, 
sahte ve sahtekâr din adamlarıyla toplum 
ve inanç mühendisliği yapmaya çalışan bir 
zihniyet var. Bugün hala, başörtüsü yasağı-
nı savunan, katsayı uygulamasını savunan, 
kesintisiz eğitime karşı çıkıp bunu Anayasa 
Mahkemesi’ne götüren, yasakçı, baskıcı, 
inanç düşmanı bir zihniyet var. 

Bu zihniyeti deşifre etmek, bizim boynu-
muzun borcudur. Bu zihniyeti milletimize, 
genç nesillere her fırsatta hatırlatmak, 
bizim millete borcumuzdur. 28 Şubat sü-
recinde, bizim de, sizlerin de neler yaşadı-
ğını bir biz biliyoruz, bir de Allah biliyor… 
Eğer bunu yapanlar, bunun mimarları, 
bunun mühendisleri, bunun kuklaları, 
piyonları deşifre olmazsa, eğer bunlardan 
hesap sorulmazsa, aynı felaketi biliniz 
ki çocuklarımız da yaşayacaktır. Eğer, 28 
Şubat sürecinde, emirle, talimatla yazı 
yazanlar, psikolojik operasyonlara ruhla-
rını satanlar deşifre olmazsa, biliniz ki ilk 
fırsatta bunlar, bu ülkenin aydınlık gelece-
ğini yeniden karartmak isteyecektir. 

İşte onun için dik durduk, dik duruyoruz. 
Allah’ın izniyle eğilmeyecek, bükülme-
yecek, çocuklarımızın yakamıza yapışıp, 
“bize böyle bir Türkiye mi miras bıraktı-
nız?” demesine asla mahal vermeyeceğiz. 
Siyasette, hukukta, ekonomide, dış politi-
kada, jakobenlerin, seçkinlerin, elitlerin 
egemenliği artık sona ermiştir. Bugün ar-
tık, egemenlik, belli zümrelerin değil, ba-
ronların değil, Galata Bankerleri’nin değil, 
komitacıların, çetelerin, mafyanın, cunta-
nın değil, kayıtsız ve şartsız, milletindir. 

Burada şunu da vurgulamak durumunda-
yım değerli kardeşlerim… Türkiye’de, han-
gi müdahale dönemine bakarsanız bakın, 
en büyük darbeyi ekonominin aldığını gö-
rürsünüz… 1960 müdahalesi demokrasiyi 
kesintiye uğrattığı kadar, ekonomide, tela-
fisi yıllar alacak yaralar açmıştır. 1971’de, 
1980’de Türkiye ekonomisi aynı şekilde 
ağır darbe almıştır. Her müdahalede bü-
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yüme hızı yavaşlamış, faizler yükselmiş, 
özellikle yatırımlar on yıllar boyunca erte-
lenmiştir. 28 Şubat’ın hemen ertesinde ge-
len ekonomik krizler, bir gecede Türkiye’yi 
yoksullaştırmış, Türkiye’nin tüm kaynak-
larını bir gece içinde tüketmiştir. 

Bakın, 26 Nisan 2007 Perşembe günü, Bor-
sa rekor kırıyor, 48 bin 33 puana ulaşıyor. 
27 Nisan Cuma gecesi malum bildiri ya-
yınlanıyor. 1 Mayıs’ta Borsa 43 bin 528 pu-
andan kapanıyor. Toplam kayıp yüzde 9,4. 
Hisseleri işlem gören şirketlerin piyasa 
değeri, o 3 gün içinde 20 milyar dolar azalı-
yor. Dolar, 1,32 liradan, 1,39 liraya yükseli-
yor. Bono bileşik faizi, 3 gün içinde, yüzde 
18,4’ten, yüzde 19,5’e çıkıyor. 1 puanlık 
faiz artışının Türkiye’ye yıllık faturası ne 
biliyor musunuz? 2 milyar lira… Bitmedi… 
Üst üste 4 yıl yüzde 5’in üzerinde büyüyen 
Türkiye ekonomisi, 2007 yılının 3’üncü 
çeyreğinde fren yapıyor, yüzde 2 büyüme 
gerçekleşiyor. Yüzde 4 hedeflediğimiz enf-
lasyon, o yıl yüzde 8’e çıkıyor. 

Allah aşkına soruyorum: Buna kimin, ne 
hakkı var? Türkiye’ye bu bedeli, bu fatura-
yı ödetmeye kimin ne hakkı var? Bir bildi-
rinin, Türkiye’ye sadece, bakın sadece faiz 
maliyeti 2 milyar lira… Kimin cebinden 
çıkıyor bu para? Bu faturayı kim ödüyor? 
Siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz, millet 
ödüyor. İşte bu bedeller ödenmesin diye, 
demokrasiye sahip çıkacağız, özgürlüklere 
sahip çıkacağız, reformlara sahip çıkaca-
ğız ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bundan 
rahatsız olanlar var ve bundan sonra da 
olacak… On yıllar boyunca, sırtını statüko-
ya dayayan, buradan nemalananlar bun-

dan rahatsızlar ve rahatsız olmaya devam 
edecekler. Ama biz, onlara aldırmadan, 
bu ülkenin fertleri, bu ülkenin işadamları, 
sermayedarları arasında asla ayrımcılık 
yapmadan bu süreci inşallah hep birlikte 
2023’e taşıyacağız. Bu millet, iradesine her 
zaman sahip çıktı ve inşallah sahip çık-
maya devam edecek. Hükümet olarak biz, 
millet iradesine her zaman sahip çıktık ve 
çıkmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde işa-
damlarının, sanayicilerin, esnafın, tücca-
rın, ihracatçının da hem milli iradeye, hem 
istikrara sahip çıkması, bunu en güçlü 
şekilde savunmasını bekliyoruz. MÜSİAD 
tavrını, biz bu ülkenin tüm işadamlarında, 
tüm iş çevrelerinde artık görmek istiyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Burada, işadamlarımızın, yatırımcıları-
mızın özellikle dikkatlerini çekmek iste-
diğim bir başka husus var… Bakınız, 30 
yıldır Türkiye terörle mücadele ediyor. 
Terörün, Türkiye’ye çok ağır maliyeti oldu. 
Gencecik çocuklarımızı kaybettik, ocaklar 
söndü, aileler parçalandı, çok büyük acı-
lar yaşandı. Siyaset aynı şekilde terörden 
doğrudan etkilendi. On yıllar boyunca, 
terör üzerinden Türkiye’de siyaset mühen-
disliği yapıldı. Sosyal hayat, dış politika 
aynı şekilde terörden zarar gördü. Bütün 
bunlarla birlikte, Türkiye ekonomisi de 
terörden çok büyük zarar gördü, çok ağır 
maliyet ödedi ve ne yazık ki ödemeye de 
devam ediyor. Bir hesaplamaya göre, terö-
rün Türkiye’ye sadece maddi maliyeti 350 
milyar dolar oldu. Hükümet olarak, 9,5 
yıldır, bir yandan terörle kararlı şekilde 
mücadele ederken, diğer yandan da terö-
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rün istismar ettiği zemini kurutmak için 
yoğun bir gayret içinde olduk. 

Demokratik haklardan kültürel haklara, 
dış politikadan ekonomiye kadar her 
alanda, bu sorunun çözümü için samimi 
çaba sarf ettik ve sarf ediyoruz. Biz, devlet 
olarak, her türlü imkânla bölgedeyiz… 
Demokratik ve kültürel hakları genişlete-
rek oradaki vatandaşımızın arasındayız. 
Doktorumuzla, mühendisimizle, öğretme-
nimizle, okullarımızla, hastanelerimizle, 
bölünmüş yollarımızla oradayız. Havali-
manlarıyla, barajlarla, toplu konut şanti-
yeleriyle Doğu ve Güneydoğu’dayız. Kamu 
hizmetlerinin sağlıklı, kaliteli, yaygın 
şekilde verilmesiyle, ambulanslarımızla, 
jet ambulanslarımızla, paletli ambulansla-
rımızla bölgedeyiz. Yeni açtığımız üniver-
sitelerle, yeni dersliklerle, bilişim teknoloji 
sınıflarıyla biz bölgedeyiz, bölge halkının 
hizmetindeyiz. 9, 5 yıl boyunca, bölgeye, 
35 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 
Başta GAP ve DAP olmak üzere, büyük 
projelerimize, büyük yatırımlara süratle 
devam ediyoruz. 

Ancak, ben her zaman söylüyorum, sadece 
kamunun imkânlarıyla, sadece kamunun 
mücadelesiyle, bu sorunun kalıcı olarak 
çözümü mümkün değildir. Özel sektörü-
müzün, yatırımcının, girişimcinin, ihra-
catçının, biraz da fedakârlıkta bulunarak, 
bölgeyi kapsama alanına alması, bölgeyle 
ilgilenmesi, artık bir sorumluluk haline 
dönüşmüştür. Biz, sizler için yolları açı-
yoruz, yeni yollar yapıyoruz, engelleri 
yollardan temizliyoruz. Sizlerin bölgeye 
gidebilmesi için, biz, kamu olarak önceden 

gidiyor ve zemini hazırlıyoruz. Özel sektö-
rümüzün, bu yollardan geçerek, kamuyu 
takip ederek bölgeye ulaşmasını, bölgede-
ki en büyük sorun olan işsizlikle ve yoksul-
lukla mücadelede kamuya destek olmasını 
özellikle istiyoruz. 

Son açıkladığımız Teşvik Uygulaması, 
Türkiye geneli için olduğu kadar, Doğu 
ve Güneydoğu illerimiz için de, bugüne 
kadar verilen teşviklerin çok çok üzerinde 
destekleri içeriyor. 5’inci ve 6’ıncı bölgeler-
de yapılacak yatırımları çok güçlü şekilde 
destekliyoruz. Vergi indirimlerinden si-
gorta primlerinin ödenmesine, yer tahsi-
sinden kredi kolaylıklarına kadar birçok 
kalemde yatırımcıya çok cazip imkânlar 
sunuyoruz. İşadamlarımızın bu imkânları, 
bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek-
lerine, bölgeye daha güçlü, daha yaygın 
şekilde yatırım yapacaklarına inanıyoruz. 

Bakın, terör meselesinde, hem saldırılara, 
hem de tahriklere asla ve asla boyun eğ-
meyeceğiz. Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesini başlattığımız andan itibaren, bu 
meseleyi çözmek için çok samimi şekil-
de irade beyan ettiğimiz andan itibaren, 
dikkat edin, hem terör saldırıları, hem de 
tahrikler ciddi şekilde yoğunlaştı. Bizim, 
çözüm konusundaki kararlı duruşumuz 
karşısında, PKK ve onun uzantısı olan 
siyasi parti, çok ciddi şekilde bir tahrik, 
provokasyon ve nifak sürecini başlattı. 
Adeta, bu meselenin çözülmemesi için, el-
lerinden ne geliyorsa onu ortaya koydular, 
engellemek için ellerinden geleni de yap-
maya devam ediyorlar. Biz, bu meseleyi, 
PKK’ya ve uzantılarına rağmen çözeceğiz. 
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Her zaman ifade ediyorum… Benim Kürt 
kökenli kardeşlerimin temsilcisi BDP de-
ğildir. AK Parti’nin bölgeden aldığı, Kürt 
kardeşlerimden aldığı oy, BDP’nin aldığı 
oyun çok çok üzerindedir. BDP bu sürece 
katkı vermek isterse, çözümde olumlu rol 
oynamak isterse, biz kendilerinden isti-
fade ederiz. Ama BDP, bugün yaptığı gibi 
tahriklere devam ederse, bugün yaptığı 
gibi, toplumun farklı kesimleri arasına ni-
fak sokma girişimlerine devam ederse, en 
önemlisi de, terör örgütüyle arasına mesa-
fe koymazsa, kaybeden kendisi olur. Şunu 
da buradan açık açık söylüyorum: PKK’yı 
bir terör örgütü olarak tanımayanlar, 
PKK’nın tüm kanlı eylemlerinde suç ortak-
lığı içindedir. PKK’yı, kanlı bir terör örgütü 
olarak değil, silahlı halk hareketi olarak 
tanımlayanlar, terörü, kanı acıyı meşru-
laştırmak gibi çok büyük bir gafletin, çok 
büyük bir yanılgının içindedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gidip, orada PKK’yı 
silahlı halk hareketi olarak nitelendiren-
ler, bugüne kadar PKK’nın uyuşturucu 
ticaretindeki rolünü görmezden geldiler. 
Bu beyefendiler, PKK’nın kendi mensup-
larına, özellikle kızlara, çocuklara, hatta 
kendi örgüt yöneticilerine yaptığı vahşeti 
görmezden geldiler. 

Aklıselim sahibi hiç kimse, kanlı, taşeron 
bir cinayet örgütünü silahlı halk hareketi 
olarak tanımlayamaz. BDP, meselenin çö-
zümü için bugüne kadar hiç iyi bir sınav 
vermedi. Tam tersine BDP, çözüm yaklaş-
tıkça, çözüm için kararlı adımlar atıldıkça, 
süreci tıkamak, gerginleştirmek için, tah-
rik siyasetini, nifak siyasetini yaygınlaştır-
mak için elinden geleni yaptı. Benim Kürt 

kökenli kardeşim şunu görsün: BDP, Doğu 
ve Güneydoğu’nun CHP’si olmak için çok 
gayret gösteriyor. BDP, CHP’nin izinden 
giderek, bölgeyi faşizan bir baskı altına 
almak için elinden geleni yapıyor. Bakın 
şu anda, devletin tüm kurumları, tüm gü-
venlik birimleri, tüm istihbarat birimleri, 
bugüne kadar hiç olmadığı şekilde tam bir 
uyum ve koordinasyon içinde çalışıyorlar. 
Aynı şekilde devlet, bölgeye, bölge insa-
nımıza, kucaklayıcı, koruyucu, gözetici, 
şefkatli bir tavırla yaklaşıyor. PKK’nın tüm 
tehditlerine rağmen, BDP milletvekilleri-
nin tahriklerine, kışkırtmalarına rağmen, 
oradaki kamu görevlilerimiz sabırla işleri-
ni yapıyorlar. 

Biz, 9,5 yıl boyunca meydanı terör örgü-
tüne ve yandaşlarına bırakmadık, bundan 
sonra da asla bırakmayacağız. Terör örgü-
tü ve yandaşlarının kendi şahsi çıkarları, 
kendi ikballeri uğruna yürüttükleri kış-
kırtmalara asla boyun eğmedik, bundan 
sonra da eğmeyeceğiz. Milletim bize bu 
meseleyi çöz dedi, Kürt kardeşlerim bize 
bu meseleyi çöz dedi ve biz, her ne pahası-
na olursa olsun, daima bu meseleyi çözme 
gayreti içinde olacağız. Bakın bu meselede 
gerçekten süreç içinde hep yalnız bırakıl-
dık. MHP ve CHP, BDP ile aynı hizada dur-
du, aynı çizgide buluştu, aynı dili kullandı, 
ama bizimle, yani çözümle hiçbir zaman 
aynı safta buluşmadı. 12 Eylül Halkoyla-
masında, CHP, MHP, BDP zımni bir ittifak 
yaparken, biz milletle aynı hizada durduk. 
12 Haziran’da, BDP, MHP’ye destek ver-
mekten kaçınmazken, Hakkâri’de CHP’ye 
şov yaptırırken, biz milletimizle birlikte 
olduk. 
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Medya, tüm uyarılarımıza, tüm ikazlarımı-
za rağmen, terörle mücadele konusunda, 
Kürt meselesi konusunda maalesef gerekli 
hassasiyeti göstermedi ve göstermiyor. 
Buna rağmen, biz, gerekirse tek başımıza 
bu süreci götürür, samimi gayretlerimizi 
ortaya koyarız. Biz bu yola milletle çık-
tık, milletle yürüyoruz ve milletimizle 
yürümeye devam ediyoruz. Eğer, samimi 
şekilde, art niyetsiz, ön kabulsüz şekilde 
bize destek vermek, bu süreçte yer almak 
isteyen çıkarsa, kapımız ardına kadar 
açık. Ama kendi ikbalini, kendi makamını, 
kendi çıkarını düşünüp, akan kana seyirci 
kalanlara inat, biz akan kanı durdurmak, 
acıyı, gözyaşını dindirmek için milletimiz-
le beraber kararlılıkla, cesaretle yürürüz. 

Ben, bu süreçte, bu yolda, MÜSİAD’ın 
bizimle birlikte olduğuna yürekten ina-
nıyorum. MÜSİAD’ın, dün olduğu gibi, 
bugün de, yarın da bize yol arkadaşlığı 
yapacağına, bize destek olacağına, katkı 
sağlayacağına yürekten inanıyorum. Biz 
28 Şubat’tan başımız dik çıktık. Biz, 27 Ni-
san karşısında onurlu bir duruş sergiledik. 
İnşallah, Kürt meselesini de aynı şekilde, 
cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle ve bir-
likte çözeceğiz. 

Türkiye, eski Türkiye değil sevgili kar-
deşlerim… İleri demokratik standartlara 
sahip, bölgesinde güçlü, ekonomisiyle 
büyük, istikbali aydınlık bir Türkiye’yi hep 
birlikte inşa ediyoruz. Türkiye’yi prangala-
rından, safralarından, ağırlıklarından kur-
tarıyor, yürüyen değil, koşan bir Türkiye 
bina ediyoruz. Bizimle, yani milletle aynı 
vizyonu paylaştığınız için sizlere teşekkür 

ediyorum. Genel Kurulunuzun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Allah yolunuzu, 
bahtınızı açık etsin, Allah yar ve yardım-
cınız olsun diyor, tüm MÜSİAD camiasını 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Hırvatistan Devlet Eski Başkanı Sayın Me-
siç,  Karadağ Eski Cumhurbaşkanı Sayın 
Cukanoviç, Sırbistan Eski Başbakanı Sayın 
Jivkoviç, Arnavutluk Eski Başbakanı Sayın 
Meta, çok değerli direktörler, saygıdeğer 
büyükelçiler, değerli akademisyenler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Ulus-
lararası Ortadoğu ve Balkan Çalışmaları 
Enstitüsü’ne, bu anlamlı ödülü şahsıma 

tevdi ettikleri için en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ödül törenini katılımlarıyla 
onurlandıran çok değerli devlet adamla-
rına, enstitünün değerli yöneticilerine, 
akademisyenlere, tüm hanımefendi ve 
beyefendilere de bu vesileyle teşekkür 
ediyorum. Yine, konuşmamın hemen 
başında, bana ve heyetime gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı, başta Başba-

Ifimes “Son On Yılın Dünya 
Şahsiyeti” Ödül Töreni

Bled, Slovenya | 7 Mayıs 2012
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kan Sayın Yanşa olmak üzere, tüm Sloven 
makamlarına, şahsım, heyetim ve ülkem 
adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

“Son On Yılın Dünya Şahsiyeti Ödülü”nü 
almak, benim için gerçekten büyük bir 
gurur vesilesi. Ancak, bu ödülü, dost bir 
ülkenin, Slovenya’nın bu seçkin enstitü-
sünden alıyor olmaktan, dost ülkelerin 
devlet adamlarının katılımıyla alıyor 
olmaktan da büyük memnuniyet duydu-
ğumu, büyük heyecan duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. İnanıyor ve umuyorum 
ki, bu anlamlı ödül, Slovenya ile Türkiye 
arasındaki dostluk köprüsünü daha da 
güçlendirecek, işbirliğimizin, diyaloğumu-
zun, ortak hedef ve ideallerimizin bir nişa-
nesi olduğu kadar, halklarımız arasında da 
dayanışmanın vesilesi olacaktır. 

Değerli katılımcılar, çok değerli dostla-
rım…

Hep birlikte içinde bulunduğumuz bu coğ-
rafya, tarih boyunca ne yazık ki çok büyük 
acılara, büyük trajedilere sahne oldu. Sa-
dece son 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda değil; 
tarihin bilinen tüm dönemlerinde, maale-
sef bu coğrafya, kan, gözyaşı ve çatışmayla 
birlikte anıldı. Türkiye dâhil, bölgedeki 
her ülkenin, acı tecrübelerden ve trajik 
hadiselerden geçerek bugünlere ulaştığını 
hepimiz biliyoruz. Ben, şu noktayı gerçek-
ten enteresan buluyorum… Tarihin hemen 
her döneminde, çatışmalar, savaşlar sona 
erip, ülkeler ve halklar birbirleriyle ileti-
şime geçtiğinde, bu bölgenin, aslında ne 
kadar renkli, coşkulu, keyifli, uyumlu bir 
bölge olduğu da ortaya çıktı. Politikacıla-

rın ve orduların kenara çekildiği, halklar 
arasındaki duvarların yıkıldığı dönemler-
de, Balkan halklarının birbirini tamamla-
yan, birbirini renklendiren, birbirini anla-
yan ve çok kolay birbirine uyum sağlayan 
insanlar olduklarını gördük ve yaşadık. 

Bu coğrafya üzerinde, ülkelerimiz, bayrak-
larımız, dillerimiz farklı olabilir… Tarihle-
rimiz farklı süreçlerden geçmiş olabilir… 
Her birimizin, kendimize has kültürü, 
kendimize özgü medeniyet tasavvuru ola-
bilir… Ama Balkan ülkelerinin fertleri bir 
araya geldiğinde, birbirleriyle konuşmaya, 
iletişim kurmaya başladığında, hiç yaban-
cılık çekmediklerini, aralarındaki binlerce 
yıllık dostluğun anında kendisini belli 
ettiğini görüyoruz. Aslında, bir Türk’ün, 
bir Yunan’ın, Arnavut’un, Makedon’un, 
Sırp’ın, Karadağlı’nın, Boşnak’ın, Hırvat’ın 
ve Sloven’in, dil farklılıklarını, şivelerini, 
inanç farklılıklarını ortadan kaldırdığı-
nızda, birbirinden hiç ama hiç farkları 
olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Ortaklığı-
mız, sadece tarihimiz değil. Ortaklığımız, 
Balkanların ve Akdeniz’in halkları olarak 
sadece ortak reflekslerimiz, ortak tepki-
lerimiz değil… Bizler, mutfaklarıyla, mü-
zikleriyle, ağıtları ve ezgileriyle, sevinçleri 
ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek 
yürek olmuş milletleriz. Şunu burada sa-
mimiyetle ifade etmek durumundayım… 

Aramızdaki farklılıklar, aramızdaki or-
taklıklar karşısında gerçekten önemsene-
meyecek kadar azdır. Aramızda, tarihin 
tüm dönemleri boyunca ortaya çıkan 
anlaşmazlıklar, inanın, dostluklarımız 
karşısında çok ama çok kısadır. Tarihin acı 
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dönemlerine değil, tatlı dönemlerine bak-
tığımızda, önümüze umut veren bir tablo 
çıkacağına en ufak bir şüphe yoktur. Ben, 
tarihi unutalım demiyorum… Tarih, bir 
ibret vesikası olarak, yanlışlarımızı ortaya 
koyacak son derece anlamlı bir derstir. 
Tarihin verdiği dersleri okuyarak, politi-
kacılar, bilim insanları, sanatçıların öncü-
lüğünde tarihin hatalarını telafi ederek, 
bugün artık geleceğe bakmak zorundayız. 

Bakınız değerli dostlarım… Bugün, Av-
rupa denildiğinde, Avrupa Birliği denil-
diğinde, yarım asır önce yaşanmış kanlı 
savaş ve çatışmalar değil, dünyanın ve 
tarihin en güçlü birlikteliği akla geliyor. 
Ortadoğu’da bunu başarmak elbette müm-
kün. Kafkasya’da bunu başarmak elbette 
mümkün. Afrika’da bunu başarmak müm-
kün. Ama en çok da, Balkanlar’da bunu 
başarmak mümkün. Tarihe değil, geleceğe 
odaklandığımızda, ön yargıları, ön kabul-
leri ortadan kaldırdığımızda, farklılıkları 
değil, ortaklıkları öne çıkardığımızda, ina-
nıyorum ki, çok farklı bir Balkan coğrafya-
sı ortaya çıkacak, acı ve gözyaşıyla değil, 
refah, barış ve huzurla anılan bir bölge 
inşa edilecektir. 

Değerli dostlarım… 

1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığına seçilmemin ardından, 
okuduğum bir şiir nedeniyle mahkûm 
edildim ve hapiste yattım. Ardından, 14 
Ağustos 2001’de, yol arkadaşlarımızla 
birlikte partimizi kurarak, Türkiye’nin 
idaresine talip olduk. Çok kısa süre içinde 
örgütlendik, kısa süre içerisinde mille-

timize kendimizi anlattık ve partimizin 
kuruluşundan sadece 15 ay sonra tek ba-
şımıza iktidara geldik. Dış politikada, önü-
müze son derece sade, basit, anlaşılır ve 
gerçekleşmesi mümkün bir hedef koyduk; 
dedik ki, sıfır sorun… Başta komşularımız 
olmak üzere tüm ülkelerle aramızdaki so-
runları tek tek masaya yatırdık, işbirliğini 
geliştirmenin yollarını aradık. Gördük ki, 
kimileri on yıllardır, hatta kimileri asırlar-
dır devam eden sorunlar, aslında, bizim 
Türklerin deyimiyle, incir çekirdeğini dol-
durmayacak sorunlardı… Birçok sorunun, 
bir çözüm yöntemi olarak çözümsüzlüğe 
mahkûm edildiğini gördük. Birçok soru-
nun, iletişimsizlikten, diyalogsuzluktan 
kaynaklandığını fark ettik. Aynı şekilde, 
birçok sorunun, kendi ülkemize bir mali-
yet yüklediği kadar, muhatabımıza da bir 
maliyet yüklediğini müşahede ettik. 

Önyargıları, ön kabulleri, kalıplaşmış 
bahaneleri, statik gerekçeleri elimizin 
tersiyle ittik ve cesaretle, kararlılıkla bu 
sorunların üzerine gittik. Kıbrıs mesele-
sinde, çözümü zorlayan taraf biz olduk. 
Ermenistan’la çözümü zorlayan taraf biz 
olduk. Yunanistan’la sorunları masaya 
yatırıp, diyalogla sorunları çözüm yoluna 
koyduk. Romanya ile Bulgaristan ile Rus-
ya, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ile yani 
tüm komşularımızla aramızdaki küçük 
ya da büyük meseleleri birlikte masaya 
yatırdık, birlikte çözümler aradık. Hiçbir 
sorunun kördüğüm olmasına, çözüm-
süzlüğe mahkûm edilmesine müsaade 
etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış 
politikada umutsuzluğa asla inanmadık 
ve inanmıyoruz. Komşularımızın, içerde 
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yaşadıkları sorunları nedeniyle zaman 
zaman diyalog ortamı kesilse de, sorunla-
rın zamanla ortadan kalkacağına, işbirliği 
sürecinin kaldığı yerden devam edeceğine 
her zaman inandık ve inanıyoruz. Çözüme 
zorlayan, sıfır sorunu hedefleyen, aktif dış 
politikanın bize ne kazandırdığını sadece 
şu bir kaç örnekle somutlaştırmak istiyo-
rum. 

Bakın, 2002 sonunda, görevi devraldı-
ğımızda, Türkiye’nin ihracatı 36 milyar 
dolardı. Bugün, 135 milyar dolar ihracat 
rakamına ulaşmış durumdayız. Milli geli-
rimiz 230 milyar dolardı, bugün 772 mil-
yar dolar milli gelire ulaşmış durumdayız. 
Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 10 yıl 
önce 13 milyon kişi iken, şu anda 31 mil-
yon kişiyi aşmış durumdayız. Aynı şekilde, 
turizm gelirimiz 8.5 milyar dolarken, şu 
anda 23 milyar dolara ulaşmış durumda-
yız. 10 yıl içinde, Türkiye’nin hemen tüm 
ekonomik göstergelerinde, en az üç katlık 
bir artış kaydettik. Şu anda, küresel finans 
krizi karşısında çok sağlam duran bir Tür-
kiye ekonomisi var. Kriz sürecinde dahi, 
yüzde 8.5 büyüme kaydederek, dünyada 
Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduk. 
Avrupa’ya yapılan ihracatta düşüş yaşa-
nırken, Asya’ya, Afrika’ya, Ortadoğu’ya ih-
racatını artıran, genel ihracat rakamlarını 
muhafaza eden, hatta yükselten bir ülke 
olduk. 

İşte bu gelişme, hiç ama hiç şüphesiz, aktif 
bir dış politikanın neticesidir. Bu gelişme, 
dostluğun, dayanışmanın, diyaloğun ege-
men olduğu bir dış politikanın neticesidir. 
Biz, sadece kendimiz büyümekle, sadece 

kendi refah seviyemizi artırmakla kalma-
dık, bölgemizde işbirliği yaptığımız ülke-
lerle de birlikte büyüdük, birlikte refah ar-
tışı kaydettik. Geçmişine takılıp kalan bir 
Türkiye olsaydı, inanın bunu başaramazdı. 
Tarihte yaşanan acıları her gün, ama her 
gün içinde büyüten bir Türkiye olsaydı, 
inanın bu gerçekleşmezdi. Komşu bazı 
ülkelerde yaşanan hadiseler karşısında ta-
kındığımız tavır, Irak’la, Suriye’yle, İsrail’le 
yaşanan gerginlikler zaman zaman içerde 
muhalefet tarafından, zaman zaman ulus-
lar arası platformlarda eleştiri konusu ya-
pılıyor. Biz, bölgede barışı savunduğumuz, 
bölgede istikrarı, refahı, huzuru, hakkı ve 
hukuku savunduğumuz için, altını çizerek 
ifade ediyorum, geçici olarak bu sorunla-
rı yaşıyoruz. Bu ülkelere istikrar hâkim 
olduğunda, bu ülkeler, bölgenin barış ve 
istikrarı için adımlar atmaya başladığında, 
bu ülkeler kendi halklarının çağrılarına 
karşılık vermeye başladığında, Türkiye hiç 
çekinmeden gerekeni yapacak, gereken 
adımları atacaktır. 

Bakın, Avrupa Birliği ile katılım müzake-
releri, bizim Hükümetimiz döneminde 
başlatılmıştır. Gereken kriterleri çok hızlı 
şekilde sağladık, müzakere için tarih aldık, 
o tarihte de müzakereleri başlattık. Süreç 
içinde, müzakereleri kararlılıkla yürüten, 
sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren 
ülke de biz olduk. Ama açık söylüyorum, 
süreci yavaşlatan, süreci yokuşa süren, 
zorlaştıran taraf asla ve asla biz olmadık.  
Ne yazık ki, Avrupa Birliği içindeki kimi 
ülkelerin, açık söylüyorum, ırkçı, ayrım-
cı ve popülist yaklaşımları neticesinde, 
süreç yavaşlamakla kalmadı, Avrupa 
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değerleri sorgulanır hale geldi. Hiç kim-
se kusura bakmasın; Norveç’te yaşanan 
hadise, sıradan bir adli vakanın ötesinde-
dir. Almanya’da zaman zaman yaşanan 
hadiseler aynı şekilde. Fransa’da, seçim 
öncesi ortaya konan tavırlar hakeza… 
Sorumsuz, öngörüsüz, vizyonsuz liderlik, 
Avrupa değerlerini maalesef törpüler bir 
hal almıştır. Biz yine de umudumuzu kay-
betmiyoruz. Biz yine de, kararlı şekilde Av-
rupa Birliği’ni bir hedef olarak muhafaza 
ediyor, süreci kararlılıkla devam ettiriyo-
ruz. Balkanlardaki dost ülkelerin, Avrupa 
Birliği’ne entegrasyon süreçlerini de aynı 
şekilde gönülden destekliyoruz. Sadece 
Türkiye’yi değil, Balkan ülkelerini de içine 
alan bir Avrupa zayıflamayacak, tam ter-
sine güç kazanacak, değer kazanacak, en 
önemlisi de renk kazanacaktır. 

Değerli dostlarım… 

Geçmişte her ne yaşanmış olursa olsun, 
gelecek hepimiz için umut vadediyor. Bu-
gün bu enstitüde bana, son 10 yılın Dünya 
Şahsiyeti Ödülü veriliyor. Ama ben, son 10 
yılın bana verdiği heyecanla, aslında önü-
müzdeki 10 yılın umudunu taşıyorum. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde, Türkiye’nin de, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgelerin 
de değişeceğine, daha huzurlu, daha mü-
reffeh bölgelerin oluşacağına inanıyorum. 
Vizyon sahibi liderlerle, Balkanlar, inanı-
yorum ki makûs talihini kıracak, bir barış 
ve huzur bölgesi olarak dünyadaki haklı 
yerini alacaktır. Ben, bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, bir kez daha bana bu 
ödülü tevdi eden, Slovenya Uluslararası Or-
tadoğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü’ne 

teşekkür ediyorum. Enstitü’ye, yönetici-
lerine, değerli çalışanlarına başarılar dili-
yorum. Bu anlamlı ödül törenine katılan 
değerli devlet adamlarına şükranlarımı 
sunuyorum. Ödülün, Slovenya ile Türkiye 
arasında, Balkanlar ile Türkiye arasında 
bir dostluk ve dayanışma nişanesi olaca-
ğına yürekten inanıyor, hepinize teşekkür 
ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli misafirler, değerli katılımcılar, 
değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; Türkiye Yatırım Da-
nışma Konseyi 7. Toplantısının ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza 
katılan çok değerli dostlarımıza hoş gel-

diniz diyorum.  Bu yıl aramıza ilk defa 
katılan üyelerimizle birlikte tüm katılımcı-
lara ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

2004 yılından bugüne düzenli olarak ger-
çekleştirdiğimiz Türkiye Yatırım Danışma 

Türkiye Yatırım Danışma 
Konseyi 7. Toplantısı

İstanbul | 11 Mayıs 2012
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Konseyi Toplantıları, ülkemizde yatırım 
ortamının iyileşmesine çok önemli katkı-
lar sağladı. Şunu büyük bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum: Türkiye, 2002-
2011 yılları arasında, 9 yılda, toplam 110,5 
milyar dolar uluslar arası doğrudan yatı-
rım çekti. 2002 ve öncesinde, Türkiye’nin 
çekebildiği uluslar arası doğrudan yatırım 
miktarı, birkaç istisna dışında 1 milyar 
doları aşabilmiş değildi. Biz, 2007 yılında 
22 milyar dolar ile bu noktada gerçekten 
tarihi bir seviye yakaladık. 2008 ve son-
rasında, küresel ekonomik kriz nedeniyle 
tüm dünyada uluslar arası yatırımlarda 
önemli miktarda azalma oldu. Ancak Tür-
kiye, 2008 yılında 18.5 milyar dolar; 2009 
yılında 8.4 milyar dolar, 2010 yılında 9 
milyar dolar ve 2011 yılında 16 milyar do-
lar uluslar arası yatırım çekmeyi başardı. 

UNCTAD, Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu gelişmekte olan ülkeler için bir 
tahminde bulunmuş, 2011 yılında yatı-
rımların yüzde 18.5 düzeyinde artacağını 
öngörmüştü. Türkiye, bu tahminin kat 
kat üzerine çıkarak, 2011 yılında uluslar 
arası doğrudan yatırımlarını tam yüzde 
76 oranında artırdı. OECD ülkelerinde 
doğrudan yatırımlar yüzde 18; Avrupa’da 
yüzde 30 oranında artarken, dikkat ediniz, 
Türkiye’de doğrudan yatırımlar yüzde 
76 oranında artmıştır. Türkiye, çektiği 
doğrudan yatırımlar itibariyle, 34 OECD 
ülkesi arasında 16’ıncı sırada iken, 2011 
yılında iki sıra yükselerek 14’üncü sıraya 
yerleşmiştir. Böylece, Türkiye, 2006-2008 
arasındaki tarihi seviyelerini dahi geride 
bırakmıştır. 

Küresel kriz sürecinde Türkiye’nin göster-
diği başarı, sizlerin de yakından izlediği 
gibi, sadece doğrudan yatırımlarını ar-
tırmasından ibaret değildir. Türkiye eko-
nomisi, 2011 yılında yüzde 8.5 büyüme 
başarısını göstererek, dünyada Çin’den 
sonra en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. 
2002’de 230 milyar olarak devraldığımız 
milli gelir, 2011 yılında 772 milyar dolara 
yükselmiş; 3 bin 500 dolar olan kişi başı 
milli gelir ise, yaklaşık 3 kat artışla 10 
bin 444 dolar olmuştur. Satın Alma Gücü 
Paritesi’ne göre kişi başına milli gelir ise, 
2002 yılında 8 bin 700 dolar iken, 2011 
yılında 16 bin 500 dolar olarak gerçekleş-
miştir. Aynı şekilde Türkiye’nin ihracatı, 
2002 yılındaki 36 milyar dolardan, bugün 
135 milyar dolara ulaştı ve halen de art-
maya devam ediyor. Burada yine önemli 
bir veriyi de aktarmak istiyorum: Türkiye, 
son 2 yıl içinde, yani küresel krizin en ağır 
seyrettiği bir süreçte, istihdamını 3.5 mil-
yon kişi artırmıştır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü ILO’nun verilerine göre, Türkiye, 
dünyada istihdamını en hızlı artıran, işsiz-
liğini en hızlı düşüren ülke olmuştur. 

Değerli Konsey üyeleri, değerli katılımcı-
lar…

2002 yılından itibaren ekonomide ve fi-
nans sisteminde oluşturduğumuz sağlam 
yapı, kamu maliyesinde sağlanan iyileş-
meler ve titizlikle uyguladığımız yapısal 
reformlar Türkiye’nin rekabet gücünü hız-
la artırıyor. Ekonomimizin büyüme per-
formansını artırarak sürdürmesi ve cari 
açığın azaltılabilmesi için yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracat politikaları arasında 
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bütünlüğü titizlikle muhafaza etmeye de-
vam edeceğiz. İstikrar ve güvenden asla 
taviz vermeden, tedbiri elden bırakmadan, 
yere sağlam basarak geleceğe ilerleyeceğiz. 
Esasen, Türkiye’nin disiplin konusunda 
yere ne kadar sağlam bastığı, 12 Haziran 
2011 seçimleri öncesinde çok net olarak 
bir kez daha görülmüştür. 9.5 yıldır her 
seçim ve her halkoylamasında yaptığımız 
gibi, 12 Haziran 2011 seçimlerinde de mali 
disiplinden asla taviz vermedik, popülist 
politikalara asla tevessül etmedik. Küresel 
krizin ciddi etkisi altında olan bazı Avrupa 
ülkelerinde, yaklaşan seçimler nedeniyle 
popülist uygulamalar yapılırken, tedbirler 
geciktirilirken, Türkiye popülizme asla ve 
asla prim vermemiştir. 

Burada şunu bir kez daha açık açık ifade 
etmek durumundayım… Rekor seviyede 
büyüyen, dış ticaretini artıran, işsizliğini 
rekor seviyede düşüren, istikrar ve gü-
venden asla taviz vermeyen bir ülkenin, 
bazı uluslar arası kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından farklı şekillerde 
değerlendirilmesi, bizim anlayışla karşıla-
yabileceğimiz bir durum değildir. Hiç kim-
se kusura bakmasın, biz çok tabii olarak 
burada art niyet ararız. Daha önceleri de 
ifade ettim… Uluslar arası derecelendirme 
kuruluşlarının bu objektif olmayan tavır-
ları artık ekonomi çevrelerince de ciddi şe-
kilde tartışılmalıdır. Büyüyen, gelişen, çok 
başarılı performans sergileyen bir ülkeyi, 
soru işaretlerine, kuşkulara, tereddütlere 
maruz bırakmak, yatırım akışını engelle-
yecek değerlendirmeler yapmak, takdir 
edersiniz ki bu kadar kolay olmamalıdır. 

Türkiye, 2023 yılı için önüne çok büyük 
hedef ler koymuştur ve bugünden, bu 
hedeflere doğru kararlılıkla ilerleyen bir 
ülkedir. 2023 hedefleri, sadece partimizin, 
sadece Hükümetimizin hedefleri olmak-
tan çıkmış, artık milli hedefler haline gel-
miştir. Biz, hakkımızda yapılan haksız ve 
mesnetsiz değerlendirmelere kulak asma-
dan, karalama kampanyalarına aldırma-
dan yolumuzda ilerleyecek, 2023 yılında 
da 2 trilyon dolar milli geliriyle dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olan bir 
Türkiye’yi inşa edeceğiz. 

 Değerli Konsey üyeleri... 

Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek 
için sürekli atılım ve reform içindeyiz. 
Şunu tekrar etmek isterim ki, yıllık olarak 
yapılan Yatırım Danışma Konseyi Toplan-
tıları, yatırım ortamının iyileşmesine eşsiz 
katkılar sağladı. 7 toplantının tamamına 
katıldım, Konsey üyelerini dikkatle dinle-
dim, notlarımı aldım. Bakan arkadaşlarım, 
bürokrat arkadaşlarımız aynı şekilde not-
larını aldılar ve buradaki önerileri büyük 
bir titizlikle hayata geçirme çabası içinde 
olduk. Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu gibi çok önemli uluslar arası kuru-
luşlarımızın yöneticilerinin katkılarından 
da Konsey toplantıları sayesinde etkin 
bir şekilde yararlandık. Sizlerin önerileri 
doğrultusunda yaptığımız çalışmaları, 
kaydettiğimiz gelişmeleri, düzenli olarak 
İlerleme Raporlarıyla takip ediyor, kamuo-
yu ile paylaşıyoruz. 

Sizlere dağıttığımız İlerleme Raporların-
da, son 1 yılda kaydettiğimiz gelişmeleri 
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göreceksiniz. Örneğin, geçtiğimiz yıl 2023 
İhracat Stratejisini açıkladık ve ülke olarak 
önümüze 500 milyar dolar ihracat hedefi-
ni koyduk. Yatırım-üretim-istihdam-ihra-
cat politikalarımız arasında bütünlüğün 
sağlanması ve ihracatta emek-yoğun tek-
nolojiden bilgi-yoğun teknolojiye geçişin 
sağlanması amacıyla yeni teşvik sistemi-
mizi açıkladık. Yeni teşvik sistemimiz ile, 
stratejik sektörlerde yatırımların artma-
sını; ithalata bağımlı olduğumuz ürünle-
rin üretiminin Türkiye’de yapılmasının 
desteklenmesini, cari açığın gerilemesine 
katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. 

Y i n e  2 0 1 1  y ı l ı n d a ,  Tü r k  T i c a r e t 
Kanunu’nu Türk Borçlar Kanunu’nu çı-
kardık. Türkiye’nin bir enerji koridoru 
haline getirilmesi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artırılması, 
ulaşım altyapısının geliştirilmesi, hızlı 
tren projelerinin tamamlanması gibi çalış-
malar hızla devam etti ve ediyor. İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve 
Eylem Planı kapsamında önemli adım-
lar attık. “Çağrı üzerine çalışma”, “evden 
çalışma” ve “uzaktan çalışma” gibi esnek 
çalışma modellerini yasal dayanağa kavuş-
turduk. ARGE harcamalarının Milli Gelir 
içindeki payının 2023 yılına kadar yüzde 
3’e çıkarmayı hedefliyoruz. Son dönemde 
ARGE harcamalarının artış hızına ivme 
kazandırarak bu alanda 2002’ye göre 3 kat 
artış sağladık. 

Bunlar, İlerleme Raporu’ndan aktardığım 
sadece birkaç örnek… Yatırım ortamını 
iyileştirmek için, kararlı adımlar atmaya, 
reformları tereddütsüz hayata geçirmeye 

devam edeceğiz. Bugün aramızda bulunan 
üyelerimizden bazıları, örneğin Coca-Cola, 
Vodafone gibi, Uluslararası Finans Kuru-
mu gibi çeşitli uluslar arası kuruluşlar, 
bölgesel yönetim merkezlerini İstanbul’a 
taşımış durumdalar. İstanbul, artık çok 
uluslu firmaların Doğu Avrupa, Orta Asya, 
Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki operas-
yonlarını yönettiği bir merkez konumuna 
geliyor. 

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin böl-
gesel yatırım merkezi olarak potansiyelini 
güçlendirmek ve İstanbul’u uluslar arası 
bir finans merkezi yapmanın yanı sıra 
aynı zamanda bölgesel yönetim merkezi 
haline getirmeye yönelik çalışmalarımızı 
hızlandıracağız. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca 
olduğu gibi, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda 
da siz değerli konsey üyelerinin öneri, eleş-
tiri ve katkılarını almayı sürdüreceğiz. Ben 
bir kez daha, 7.’sini gerçekleştirdiğimiz 
Yatırım Danışma Konseyine katılan tüm 
misafirlerimize ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Konsey’in çalış-
malarında yer alan, katkı veren, emek ve-
ren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyor, 
Konsey toplantısının başarılı geçmesini 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Baş-
kanı, muhalefet partilerinin değerli Genel 
Başkanları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği-
mizin Sayın Başkanı ve çok değerli üyeleri, 

saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; toprağı alın terleriyle yoğura-
rak üretime, ürüne dönüştüren, en hayati 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 

Kutlama Programı

Ankara | 14 Mayıs 2012
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ihtiyaçlarımızı karşılayan bütün çiftçile-
rimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyo-
rum. 

Konuşmamın hemen başında, dün elim 
bir trafik kazasında kaybettiğimiz, 22. ve 
23. dönem Trabzon Milletvekilimiz Mus-
tafa Cumhur’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dili-
yorum.  Aynı trafik kazasında yaralanan 
diğer arkadaşlarımıza acil şifalar temenni 
ediyorum. 

Âşık Veysel’in, o derin irfanıyla, gönül 
gözüyle ifade ettiği gibi, aslında insanoğlu 
olarak bizim sadık yârimiz kara topraktır: 

“Dost dost diye nicesine sarıldım, 

Benim sâdık yârim kara topraktır, 

Beyhude dolandım boşa yoruldum, 

Benim sâdık yârim kara topraktır, 

Havaya bakarsam hava alırım, 

Toprağa bakarsam dua alırım, 

Topraktan ayrılırsam nerde kalırım, 

Benim sadık yârim kara topraktır. ”

Evet, Yüce Mevla bizi topraktan yaratmıştı, 
bu dünyadaki hayatımızı toprağın üzerin-
de, ondan elde ettiğimiz nimetlerle sür-
dürüyoruz, öldüğümüzde de toprağa geri 
dönüyoruz.  Toprak olmazsa, bu dünyada 
kalacak yer bulamayacağımız gibi, öteki 
âleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz 
olmayacak.  Bunun için toprağa her ba-
kımdan hak ettiği değeri vermek zorunda-
yız.  Biz toprağa ve toprakla beraber, onu 
hepimiz için işleyen, berekete dönüştüren 

çiftçimize, bütün imkânlarımızı, bütün gü-
cümüzü kullanarak sahip çıkıyoruz. 

Türkiye’nin en büyük gücü kendi kendine 
yetecek bir tarımsal üretim potansiyeline 
sahip olmasıdır. Bu potansiyel geçmişte 
tam olarak kullanılamamış olsa da, böyle 
bir imkâna sahip olduğumuz bilmek dahi 
bize güven veren bir husus olarak akılla-
rımızda yer etmiştir. Biz hükümetlerimiz 
döneminde Türkiye’yi her alanda büyü-
türken, güçlendirirken, en başta gelen ön-
celiklerimiz arasında tarım vardı. Tarımı 
stratejik bir sektör olarak gördük ve bütün 
adımlarımızı buna göre attık. Böylece, Ta-
rımsal Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılamızı 2002 
yılındaki 23.7 milyar dolar düzeyinden, 
2011 yılında, yüzde 165’lik bir artışla 62.7 
milyar dolara ulaştırdık. Tarım sektörün-
deki kişi başına geliri 2002 yılındaki 1000 
dolar seviyesinden, 2011 yılında 3 bin 
653 dolara yükselttik. Genel ihracatımız-
la birlikte tarım ürünleri ihracatımızı da 
oldukça yüksek düzeylere çıkardık. 2002 
yılında 3 milyar dolar olan tarım ürünleri 
ihracatımız 2011 yılında, yüzde 282’lik bir 
artışla 15.3 milyar dolara yükseldi. Bütün 
bu gelişmeler sonunda Türkiye, Tarımsal 
Ekonomik Büyüklük bakımından 2002 
yılında dünyada 11’inci, Avrupa’da 4’üncü 
sırada iken, 2010 yılında dünyada 7’incili-
ğe, Avrupa’da birinciliğe yükseldi. 

Elbette bu sonuçlar kendi kendine ortaya 
çıkmadı değerli arkadaşlarım… Geçtiğimiz 
9.5 yıl boyunca tarımda yapısal bir dönü-
şüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün yasal 
altyapısını kurmak için 13 kanun çıkardık. 
Kaliteyi, sağlığı, verimliliği ve kırsal kalkın-
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mayı esas alan 52 yeni destek uygulamasını 
hayata geçirdik. Üreticilerimize, 2003-2012 
döneminde 46 milyar 400 milyon lira nakit 
tarımsal destek ödemesi yaptık. 2002 yılın-
da çiftçilerimize 1 milyar 868 milyon lira 
tarımsal destek ödemesi yapılmışken, 2011 
yılında biz bu rakamı yüzde 274’lük bir 
artışla, 7 milyar 100 milyon liraya ulaştır-
dık.  Destek ödemelerini, yılın ilk yarısında 
yaparak çiftçimizin mağduriyetine meydan 
vermedik. Tarımsal girdilerin en önemli 
destekleri bizim dönemlerimizde verilme-
ye başlandı. Örneğin, mazot desteğini 2003 
yılında, kimyevi gübre desteğini doğrudan 
çiftçiye ödemeyi 2005 yılında, sertifikalı 
tohum ve fide kullanma desteğini 2005 yı-
lında, sulamaya faizsiz kredi ve hibe deste-
ğini 2006 yılında, makine-ekipmana yüzde 
50 hibe desteğini 2007 yılında ilk defa biz 
başlattık. Tarımsal kredilerin 2002 yılında 
yıllık yüzde 59 olan faiz oranlarını 2011 
yılında sulama ve hayvancılıkta sıfıra, di-
ğer alanlarda yüzde 5’e düşürdük. Nitekim 
2002 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından kullandırılan ta-
rımsal kredilerin bakiyesi 529 milyon lira 
iken, 2011 yılında bu rakam 22.3 milyar 
liraya çıktı. 

Sulama yatırımlarına özel bir önem vere-
rek, bu alanda 718 milyar lira faizsiz kredi 
kullandırdık. Böylece 73 bin çiftçimizin, 2 
milyon 700 bin dekar alanı basınçlı sulama 
sistemi ile sulayabilmesini sağladık. Hü-
kümetlerimiz döneminde DSİ aracılığıyla, 
büyük bölümü sulama amaçlı 1128 tesisi 
tamamlayarak hizmete sunduk. 11 milyon 
dekar alanı sulamaya açarak, sulanan arazi 
miktarını 55 milyon dekara ulaştırdık. 2 

milyon 250 bin dekar araziyi taşkından 
koruyarak, 2 milyon hektara yakın alanı 
ağaçlandırarak, toprağımızın ellerimizin 
arasından kaybolup gitmesini, zarar gör-
mesini engelledik. Hayvancılık alanında 
ise Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera-
tifleri aracılığıyla 2010 yılı Ağustosundan 
2011 yılı sonuna kadar 6 milyar 322 milyon 
lira faizsiz kredi kullandırdık. Çiftçimize 
kredi kullandırmak elbette önemlidir. Ama 
daha önemli olan çiftçimizin bu krediyi 
geri ödeyebilmesini sağlayacak ekonomik 
dinamizmi oluşturabilmektir. 2002 yılında 
Ziraat Bankası kredilerinin geri dönüş ora-
nı yüzde 38. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kredi dönüş oranı yüzde 71 düzeyindeydi. 
2011 yılında bu oranlar yüzde 98, yüzde 99 
seviyesine çıkmıştır. 

Görüldüğü gibi, çiftçimiz, aldığı krediyi 
üretimini artırmada kullandığı ve kazan-
dığı için bunların geri dönüşünde sıkıntı 
yaşanmıyor. Hayvancılık da özel önem 
verdiğimiz alanlardan biri. Hayvancılığa 
verilen destek 2002 yılında 83 milyon lira 
iken, bu rakamı 2012 yılında 2 milyar 100 
milyon lira düzeyine çıkartıyoruz. Hay-
vancılık desteklerinin toplam destekler 
içindeki payını da 2002 yılındaki yüzde 4 
seviyesinden 2012 yılında yüzde 28’e yük-
seltiyoruz. 2003 yılından bu yılın Mart ayı 
başına kadar hayvancılığa verdiğimiz nakit 
destek tutarı 7 milyar 900 milyon lirayı bul-
du. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliği yapanlara 2010 yılından itibaren sıfır 
faizli 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisi 
vermeye başladık. Bugüne kadar 111 bin ki-
şiye 5 milyar 900 milyon lira, bu kapsamda 
kredi kullandırdık. 
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Ülkemizdeki tarım sektörünün en önemli 
yapısal sıkıntılarından biri de işletme-
lerin küçük ve parçalı araziler şeklinde 
olmasıdır. Bunun için arazi toplulaştırma 
çalışmalarına sürat verdik. 1961 yılından 
2002 yılına kadar geçen 41 yıllık dönemde 
toplam 450 bin hektar alanda toplulaştır-
ma yapılabilmişti. Biz, 2003-2011 arasında 
1 milyon 291 bin hektar alanda toplulaş-
tırma gerçekleştirdik. Hedefimiz 2023 
yılına kadar, ülkemizde toplulaştırılabile-
cek toplam alan olan 14 milyon hektarın 
tamamında bu uygulamayı yapıp bitir-
mektir. 2006 yılında başlattığımız Kırsal 
Kalkınma Hamlesiyle, bugüne kadar 4 bin 
76 tarıma dayalı sanayi tesisi yapılmasını 
sağladık. 42 bin yeni istihdam oluşturan 
bu tesisler için 600 milyon lira hibe deste-
ği verdik. Yine bu kapsamda, 625 milyon 
lira hibe ile 160 binin üzerinde makine-
ekipman desteği sağladık. Böylece tarımda 
teknoloji kullanımını artırırken, makine 
imalat sektörünü de canlı tutmuş olduk. 
2015 yılına kadar 30 bin yeni istihdam 
oluşturan 3 bin yeni tarımsal tesise daha 
destek vereceğiz. İhtiyaç doğrultusunda 
makine-ekipman desteğini de devam etti-
receğiz. 

Tarımsal Kalkınma Kooperatif lerine ilk 
kez faizsiz kredi imkânını da biz getirdik. 
Bugüne kadar 1.838 kooperatif projesine 1 
milyar 800 milyon lira kredi tahsis ettik. Bu 
projelerle 178 bin çiftçi ailesini destekleye-
rek iş sahibi olmalarını temin ettik. Çiftçi-
lerimizin eğitimi, önem verdiğimiz bir di-
ğer alan. Sadece son üç yılda çiftçilerimize, 
sponsor desteği ile 1 milyon 100 bin ücret-
siz kitap dağıttık. Dünyada kendi alanında 

bir ilk olan internet üzerinden ulaşılan 
WEB Tarım Televizyonunu kurduk. Çiftçi-
lerimizin günün 24 saati faydalanabildik-
leri bu internet sitesinde 300 eğitim filmi 
bulunuyor. Tarımsal danışmanlık hizmeti 
satın alan çiftçilerimize ve işletmelerimize 
de 600 liralık bir destek sağlıyoruz. “Köye 
ve köylüye hizmet, mahallinde olmalıdır” 
anlayışından hareketle, 2007 yılından 
bugüne kadar, bu amaca dönük olarak 
görev yapan 7 bin 500 personel istihdam 
ettik.  Biz, bütün bunları yeterli görmedi-
ğimiz için 2023 yılı için çok daha büyük 
hedefler belirledik. Amacımız, 23.7 milyar 
dolardan 62 milyar dolara çıkardığımız 
tarımsal milli gelirimizi 2023 yılında 150 
milyar dolara ulaştırmak. Tarım ürünleri 
ihracatımızı 3 milyar dolardan 15.3 milyar 
dolara getirmiştik; bunu da 2023 yılında 
40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Tarımsal ekonomik büyüklük açısından 
da, zaten Avrupa’da birinciliğe yükseldik, 
2023 yılında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına 
girmeyi planlıyoruz. 

Değerli dostlar... 

Biz, ülkemizin imkânlarını, ülkemizden 
değerlerini, ülkemizin üretimini daima 
kendi insanımızın hizmetine vermenin, 
kendi insanımız için kullanmanın gayreti 
içinde olduk. Bu doğrultuda çok önemli 
bir çalışmayı da 2 Mayıs tarihi itibariyle 
başlattık. Türkiye’nin; ilçe, belde ve köy-
leriyle 81 vilayetinde, 32 bin 600 okulu-
muzda, her gün 7 milyon 200 bin adet süt 
dağıtıyoruz. Sütün çocuklarımızın gelişi-
mindeki önemi hepimizin malumu. Biz, 
imkânı olan-olmayan ayrımı yapmadan, 
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sadece aileleri tarafından sağlık açısından 
süt içmesinde sakıncası olduğu bildirilen-
ler hariç, bütün çocuklarımızı bu uygula-
maya dâhil ettik. Böyle kapsamlı ve büyük 
bir projeyi, organizasyonda ciddi hiçbir 
aksaklık yaşanmadan başarıyla gerçekleş-
tirdik. 

Projenin ilk günlerinde toplam 7 milyon 
200 bin çocuğumuzdan küçük bir bölü-
münde, süte karşı hassasiyetten kaynak-
lanan rahatsızlıklar ortaya çıktı. Bunlara 
da derhal sağlık kuruluşlarımızda gerekli 
müdahaleler yapıldı ve tedavileri gerçek-
leştirildi. Bunun üzerine, Sağlık Bakan-
lığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız gerekli 
çalışmaları gerçekleştirdiler, tetkikleri 
yaptılar. Sonuçta, yaşanan sıkıntıların gıda 
zehirlenmesinden kaynaklanmadığı, yani 
sütlerle ilgili herhangi bir sorun bulun-
madığı ortaya çıktı. Buradan bir kez daha 
bütün çocuklarımıza, bütün velilerimize 
sesleniyor ve okullarda dağıtılan sütleri 
gönül rahatlığıyla içmelerini istiyorum. 
Böylesine kapsamlı bir projede ortaya 
çıkan ve toplam içinde çok az sayıda olan 
öğrencilerimizin rahatsızlanması konusu-
nu sorumsuzca istismar etmek isteyenleri 
dikkate almamalarını rica ediyorum. 

Olayın önünü-arkasını anlama zahmetine 
girmeden, araştırıp soruşturmadan, dok-
torların değerlendirmelerini, tahlilleri, 
raporları görmeden ön yargıyla söylenen 
sözler, kimseyi tereddüde sürüklemesin. 
Çünkü bu, çocuklarımızın gelişimini ilgi-
lendiren, sağlıklı, güçlü nesiller yetişmesi-
ne katkı sağlayacak bir projedir. Okullarda 

süt verdiğimiz her bir çocuğumuzu kendi 
öz evladımız olarak görüyor, her aşamada 
bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Nitekim 
ilk günlerde yaşanan bu sorunlar, süte 
hassasiyeti olan çocuklarımızın durumları 
ortaya çıktığı için, daha sonraki günlerde 
ortadan kalkmıştır. Meselenin gıda zehir-
lenmesinden kaynaklanmadığı anlaşılır-
ken, bu olay üzerinden sergilenen fırsat-
çılık da bütün milletimiz tarafından gayet 
açık şekilde görülmüş oldu. 

Biz kez daha ifade ediyorum: Süt meselesi, 
istismar edilmeyecek, siyaset malzemesi 
olarak kullanılmayacak kadar önemli bir 
konudur. Çocuklarımız söz konusu oldu-
ğunda, onların sağlığı, geleceği söz konusu 
olduğunda, diğer her şey bizim için ikinci 
plandadır. Bunun aksini düşünebilen, ak-
sini iddia edebilen bir anlayış, hiç kusura 
bakmayın, bizim tasvip edebileceğimiz 
bir anlayış değildir. Bizim, bu projeyle asıl 
amacımız çocuklarımızın sağlıklı beslen-
meleri, sütün faydalarından azami derece 
istifade edebilmeleridir. Bununla birlikte 
elbette bu proje, hayvancılık sektöründe, 
yem sektöründe, tarımda da önemli bir 
canlanmaya yol açıyor. Okullarda süt dağı-
tımını, aynı zamanda tarım ve hayvancılık 
sektörü için dolaylı bir destek projesi ola-
rak ifade edebiliriz. Böylesine çok yönlü 
faydaları olan bu projeyi, inşallah plan-
ladığımız şekilde sürdürecek ve sonuca 
ulaştıracağız. 

Değerli arkadaşlar... 

Geçmişe baktığımızda, devletler ve mil-
letler için kriz dönemlerinde ikamesi en 
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zor olan hususun, yiyecek temini, yani 
tarım olduğunu görüyoruz. Doğal afetler, 
kıtlıklar gibi insanların elinde olmayan 
durumlar için alınabilecek tedbirler sınırlı 
da olsa, insanların bizatihi kendilerinden 
kaynaklanan krizler için güçlü bir tarım-
sal üretim altyapısı kurulması mümkün. 
Biz bu ülkenin insanları olarak Kurtuluş 
Savaşı yıllarındaki sıkıntıları da, daha 
sonraki dönemlerde çoğu basiretsizlikten, 
beceriksizlikten kaynaklanan acı hatırala-
rı da biliyoruz. Sulanabilir araziler, arazi 
toplulaştırması, makine-ekipman gibi 
tarımsal üretimin hayati derecede önemli 
konularında 9. 5 yıl öncesine kadar gelebil-
diğimiz yerler ortada. İnşallah 2023 hedef-
lerimizi hayata geçirdiğimizde, Türkiye, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan ancak 
100 yıl sonra, en az yarım asır önce ulaş-
mamız gereken noktaya gelebilmiş olacak. 

Türkiye, çok uzun bir dönem, sadece elin-
deki muazzam insan gücünü değil, tarım 
potansiyelini ne yapacağını bilemez halde 
öylece kalakalmıştır. Hep sanayileşme 
konusundaki gecikmemizden söz edilir. 
Oysa asıl geri kalmışlığı, asıl gecikmeyi 
tarımda yaşadık. Geçmişte sık sık ifade 
edilen “Kendi kendini besleyebilen ülke” 
sözünün, aslında bir aforizmadan ibaret 
olduğunu, sadece bir potansiyeli anlattı-
ğını bugün artık biliyoruz. Toprak, emek 
vermeden, alın teri dökmeden, gerekli 
altyapıyı kurmadan, gerekli yatırımı yap-
madan sizi doyurmaz; ondan beklediğinizi 
vermez. Biz, tarım sektörüne, çiftçileri-
mize sağladığımız desteklerle, toprağa 
işte o bizden beklediği emeği veriyoruz. 
Toprak da bereketini, bolluğunu, ürününü 

ülkemizden esirgemiyor; ziyadesiyle kar-
şılığını veriyor. Çiftçi kardeşlerimize bir 
kez daha emeklerinden, alın terlerinden, 
ülkemize ve milletimize kazandırdıkla-
rınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüzü bir kez 
daha kutluyorum. Hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın Divan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çok değerli Başkanı, değerli yö-
neticileri, Oda ve Borsalarımızın değerli 
başkan ve yöneticileri, iş dünyamızın de-
ğerli mensupları, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 67’nci 
Genel Kurulu’nun, ülkemiz, milletimiz ve 
ekonomimiz için hayırlara vesile olması-

nı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu 
Genel Kurul vesilesiyle, bir kez daha, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Sayın 
Başkan ve ekibine, Türkiye genelindeki 
tüm oda, borsa, birlik başkan ve yönetici-
lerine, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine 
verdiğiniz eşsiz katkılardan dolayı şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Sadece ekonomiye değil; 

TOBB 67. Genel Kurulu

Ankara | 20 Mayıs 2012
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, de-
mokratikleşmeye verdikleri katkıdan, 
eğitime, bilime, sanata, dayanışma ve kar-
deşliğin pekişmesine verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle son 
dönemde, yeni Anayasa çalışmaları çerçe-
vesinde TOBB’un katkılarını, çalışma ve 
araştırmalarını dikkatle izlediğimizi, tak-
dirle izlediğimizi belirtmek istiyorum. Yeni 
Anayasanın oluşmasına verdiğiniz samimi 
katkılardan ve çabalarınızdan dolayı sizleri 
kutluyor, teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlarım…

9 yıllık Başbakanlığım süresince, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurul-
larına katılmaya büyük özen gösterdim. 
Zira biliyorum ki, reel sektörün kalbi bura-
da, işte bu salonda, bu genel kurulda atıyor. 
Türkiye ekonomisi, neredeyse bir bütün 
olarak, coşkusuyla, başarılarıyla, sevinçle-
riyle; aynı zamanda eksiklikleri ve sorunla-
rıyla işte bu genel kurula yansıyor. Bu genel 
kurullarda, Türkiye’nin gerek ekonomide, 
gerek diğer alanlarda yalın, somut, gerçek 
bir fotoğrafı çekiliyor. Biz, 9.5 yıl boyun-
ca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
gerçekten çok samimi, başarılı ve herkese 
örnek teşkil edecek bir koordinasyon, iş-
birliği ve istişare içinde çalıştık. İnşallah, 
bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Gerek Sayın Başkanla, gerek yönetimle, 
gerekse tek tek Anadolu’daki oda ve bor-
salarımızla, birliklerimizle, her fırsatta bir 
araya geldik, sorunları istişare ettik, ortak 
çözüm yolları ürettik. TOBB’un genel ku-

rulları vesilesiyle de, ortak atmosferi, ortak 
heyecanı, genel psikolojiyi görme, anlama 
fırsatımız oldu. Burada bir kere şu hususu 
altını çizerek ifade etmekte fayda görüyo-
rum… Biz, Hükümet olarak, Türkiye’nin 
ekonomik sorunlarına daima gerçekçi 
şekilde baktık, değerlendirmelerinizi bu 
doğrultuda yaptık. Ekonominin gerçekle-
rinden kopuk bir pembe tablo çizmenin, 
herkes için yanıltıcı, aldatıcı olacağını çok 
iyi biliyoruz. Sorunları görmeyen, duyma-
yan, sorun yokmuş gibi davranan, sorun-
ları, gerçek sahipleriyle istişare etmeyen 
bir hükümetin, hizmet üretemeyeceğine, 
politika üretemeyeceğine, Türkiye’yi büyü-
temeyeceğine inandık ve inanıyoruz. 

Bakın biz, Türkiye’de ilk kez, oyunu artıra-
rak 3’üncü kez iktidara gelmiş bir partiyiz. 
Elde ettiğimiz başarı, bizi, Allah korusun, 
kibre, şımarıklığa, gurura, tepeden bakma-
ya, rehavete sevk edecek bir başarı değildir. 
Tam tersine biz, çalışarak, inanarak, mil-
letimize güvenerek, bu yolda sizlerle, bu 
yolda milletimizle yürüyerek bugünlere 
geldik. Bizi, milletimizin buraya getirdiği-
nin, burada milletimizin emanetini taşı-
dığımızın her an farkındayız. Dolayısıyla, 
3’üncü iktidar dönemimiz de hizmetle, 
eserle, yatırımla dolu dolu geçecek. 3’üncü 
hizmet dönemimizde de, hiçbir alanda 
geri adım atmadan, hiçbir alanda rehavete 
kapılmadan ileriye doğru yürümeye, hatta 
koşmaya devam edeceğiz. 

Geride bıraktığımız 9.5 yılın boş geçme-
diğini, Türkiye’nin her alanda çok büyük 
değişimlere sahne olduğunu eminim ki 
milletimizden çok daha yakından izleyebi-
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lenler sizlersiniz. Benim, Başbakan olarak 
TOBB’un katıldığım ilk genel kurulu ile 
bugün katıldığımız gene kurul arasında, 
konuşulan sorunlar arasında çok ciddi 
farklar olduğunu eminim ki sizler de takdir 
ediyorsunuz. 9.5 yıl boyunca, sorunları siz-
lerle birlikte tespit ettik, sorunlara birlikte 
kafa yorduk ve birlikte çözümler ürettik. 
Yeni sorunlar çıktıkça, üzerlerine birlikte 
gittik. Biz, birlikte, sadece sorunlarla uğ-
raşmadık; Türkiye’yi birlikte büyütmek, 
Türkiye’yi daha fazla demokrasiye, daha 
fazla refaha, daha fazla huzura kavuştur-
mak için de aynı şekilde mücadele verdik. 

Şunu samimiyetle ifade ediyorum… Ben, 
bu yolda, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin değerli mensuplarıyla yürüyor 
olmaktan gerçekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. İnşallah, önümüzdeki dönem-
de de, 2023 hedeflerini yakalamak üzere, 
hep birlikte olmaya, birlikte yürümeye, 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başlat-
tığımız reformları tamamlayacağız. Yeni 
reformların hazırlıklarını yapacak, bu re-
formları birlikte hayata geçireceğiz. Ortaya 
sorunlar çıkarsa, geçmişte olduğu gibi yine 
birlikte bu sorunların üzerine gidecek ve 
beraber çözeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Belki bu salondaki herkes, belki çocukları-
nız, belki torunlarınız, bisiklete binmiştir, 
bisikletin nasıl bir araç olduğunu hepiniz 
bilirsiniz. Pedalı çevirdiğiniz, direksiyonu 
kontrol ettiğiniz sürece, frenleriniz sağlam 
olduğu sürece, iki teker üzerinde kalır ve 
ilerlersiniz. Ama pedalı çevirmeyi bıraktı-

ğınız anda bisiklet durmaya başlar ve ar-
dından dengesini kaybeder. Son 9.5 yıl, sü-
rekli pedal çevirmenin bizim için ne kadar 
hayati olduğunu gösterdi. Geçmişte dönem 
dönem yaşadık. Kimi zaman ülkede pedal 
çevrilmez oldu, kimi zaman direksiyon 
kontrolü kaybedildi, kimi zaman frenler 
tutmadı, bisiklet duvara tosladı. Ciddi ma-
nada enerji kaybı yaşadık, nakit kaybı ya-
şadık; ülkenin durduğu, durakladığı, mola 
verdiği dönemlerde, yarıştan, rekabetten 
ciddi şekilde geride kaldık. Bizim bugün 
artık böyle bir lüksümüz yok. Biz, hem 
geçmişin o kayıplarını telafi etmek, hem 
de bununla yetinmeyip, önümüzdekileri 
geçmek zorundayız. 

Hepimiz, böyle bir güce, yeteneğe, biriki-
me, tecrübeye sahip olduğumuzu biliyoruz. 
Bugün hamdolsun Türkiye artık kendisine 
güveniyor, kendisine inanıyor. Türkiye, 
bugün, başardıklarıyla övünmek yerine, 
çok daha fazlasını başaracağına yürekten 
inanıyor. Burada bir kere, demokrasi pe-
dalını, 9.5 yıl boyunca olduğu gibi, bugün 
ve bundan sonra da asla yavaşlatmadan çe-
virmek zorundayız. Türkiye’nin itici gücü 
demokrasidir. Türkiye’yi geleceğe taşıya-
cak olan, büyütecek olan, 2023 hedeflerine 
ulaştıracak olan, hiç kuşkusuz, tıkır tıkır iş-
leyen, kusursuz işleyen, ileri standartlarda 
işleyen bir demokrasidir. Ben, daha önce, 
MÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda da ifade 
ettim… Demokrasi kesintiye uğradığında, 
evet, birileri bundan çıkar sağladı. Demok-
rasinin kesintiye uğramasından rant elde 
edenler oldu. Anti demokratik dönemler-
de, işini büyütenler, kazancını artıranlar, 
işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. 
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Ama bu bir avuç seçkin büyürken, bu bir 
avuç seçkinin işleri tıkırında giderken, 
Türkiye’de geriye kalanların tamamı yok-
sullaştı, işsiz kaldı, çarklar durdu, kepenk-
ler kapandı. Gazetelerde çarşaf çarşaf belli 
markalar karalanırken, bazı imtiyazlılar, 
pazarda rakipsiz kaldılar, tek kaldılar, tekel 
oldular. 

Bakın; şurası çok ama çok enteresandır. 28 
Şubat döneminde, bazı sivil toplum kuru-
luşlarının yöneticileri de yapılan haksızlığa, 
hukuksuzluğa, anti demokratik girişimlere 
maalesef aleni destek vermiştir. Düşüne-
biliyor musunuz? Dönemin en soldaki işçi 
örgütü ile en büyük işveren örgütü, hiçbir 
konuda anlaşamazken, uzlaşamazken, o dö-
nemin hükümetine, o dönemin meclisine 
karşı işbirliği yapmıştır, ittifak yapmıştır. 
Örgütler böyle bir tavır takınırken, gerek 28 
Şubat’ın olduğu yıllarda, gerek arkasından 
gelen tarihimizin en büyük krizlerinde, fa-
turayı ödeyen TOBB’un mensupları, üyeleri 
olmuştur; işçiler olmuştur, esnaf olmuştur, 
memurlar, işverenler olmuştur. 2000 ve 
2001 krizlerinde, Türkiye varını, yoğunu, 
her şeyini, hatta geleceğe dair ümitlerini 
kaybetti. O krizlerden doğan faturayı, biz, 
bizim iktidarlarımız döneminde de ödedik 
ve yapılan borçlanmalar daha yeni, 2010 
yılında tamamlandı. 

İşte en güzel örnek IMF borcu… 2002 yılın-
da, biz hükümeti, önceki hükümetten 23.5 
milyar dolar IMF borcuyla devraldık. 9.5 
yıllık iktidarımız döneminde, biz bu bor-
cu ödedik. Burada bir müjdeyi de bir kez 
daha sizlerle paylaşmak istiyorum: Bu 23.5 
milyar dolar olarak devraldığımız borç, 

artık ilk kez 2 milyar doların altına indi 
ve şu anda 1.9 milyar dolar oldu. İnşallah, 
önümüzdeki sene Nisan ayında da bu bor-
cu sıfırlamış olacağız. En önemlisi de biz, 
inşallah, ne bizden sonraki hükümetlere, 
ne bizden sonraki nesillere, milletimize, 
ülkemize, asla ve asla böyle bir fatura yük-
lemeyecek, böyle bir bedel bırakmayacağız. 
Sağlam bir ekonomik yapı için, güçlü, istik-
rarla büyüyen bir ekonomi için, demokrasi-
yi güçlendirdik, güçlendirmeye de devam 
edeceğiz. 

9.5 yıl boyunca, demokrasi güçlendikçe, 
ekonomi güç kazandı.  Demokrasi güçlen-
dikçe, sadece belli kesimler, belli zümreler, 
belli bölgeler değil, Türkiye’nin tamamı 
kazandı. Hukuk güçlendikçe ekonomi bü-
yüdü. Mafyalar, çeteler devre dışı kaldıkça 
ekonomi büyüdü. Demokrasi güçlendikçe, 
ekonomi büyüdü. En küçük bir geriye gidiş, 
bütün bu kazanımların heba olmasına ne-
den olur ki, biz, geriye gidişe, durmaya ve 
duraklamaya müsaade etmeyeceğiz. Ben, 
işverenlerimizin, iş dünyamızın, reel sektö-
rün de, artık demokrasiye çok sıkı şekilde 
sahip çıktığını görüyorum ve bundan da ge-
lecek adına umut duyuyorum. İnşallah yeni 
bir Anayasa ile, hem ulaştığımız seviyeleri 
daha güçlü şekilde muhafaza etmeye, hem 
de gelecekteki hedeflerimize daha kararlı 
şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. 

Değerli dostlar…

Yeni bir Anayasa konusunda bizim, parti 
olarak da, hükümet olarak da hiçbir ön yar-
gımız yok. Elbette, ülkenin ve milletin sınır-
ları bizim sınırlarımızdır; ama bu sınırlar 
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dairesinde, huzuru, barışı, refahı, dayanış-
mayı ve kardeşliği pekiştirmek isteyen her 
adımın yanında oluruz, arkasında oluruz. 
Dayatma ile yapılan reformların, dayatma 
ile yapılan anayasaların Türkiye’ye fayda 
sağlamadığını, tam tersine zarar getirdiği-
ni hep birlikte gördük ve yaşadık. Yeni bir 
anayasa için oluşan fırsatın, hiçbir şekilde, 
dayatma ile zorlama ile heba edilmesini 
istemeyiz. 12 Haziran seçimlerinin hemen 
akşamı, biz yeni Anayasa ile ilgili çalışma-
ları zaten başlatmıştık. Aradan yaklaşık 1 
sene geçti ve gerçekten yeni Anayasa için şu 
anda dahi çok ciddi bir birikim oluştu. 

Bizim partimizde ilgili kurullarımız ça-
lışmaya devam ediyor; Meclis grubumuz, 
Meclis’teki komisyon, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı aynı şekilde çalışmaya 
devam ediyor. Başta TOBB olmak üzere, si-
vil toplum örgütleri bu noktada çok anlamlı 
ve kapsamlı çalışmalar yaptılar. Burada 2 
hususun altını özellikle çizmek durumun-
dayım… Birincisi, biz, parti olarak, yeni 
Anayasa çalışmalarında masadan kalkan 
taraf asla olmayacağız. İkincisi, sürecin ki-
litlenmesine, bütün bu sarf edilen enerjinin 
heba edilmesine de göz yummayacağız. 
Uzlaşma, herkesin heybesindekini karşı ta-
rafa dayatması değildir. Uzlaşma, tarafların 
birbirine doğru adım atması, atabilmesidir. 
Uzlaşma, ortak bir noktada buluşabilmek-
tir, farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıka-
rabilmektir. Hiç kimsenin, hiçbir güruhun 
zihnindekini, heybesindekini bütün bir 
millete dayatmasına, böyle bir girişimin içi-
ne girmesine rıza göstermeyiz, ama sürecin 
kilitlenmesine de müsaade etmeyiz. 

Bakın biz, en başından beri, sivil, özgür-
lükçü, demokratik bir anayasa diyoruz. Bu 
sıfatlar, bu kavramlar, ne kişiden kişiye, ne 
partiden partiye değişen, ne de sınır çizile-
cek kavramlar değil. Ben sivil, özgürlükçü, 
demokratik bir Anayasa yazabileceğimize 
inanıyor, bunun umudunu taşıyorum. Şu 
ana kadar oluşan manzara, oluşan ortak he-
yecan da esasen bunun bir ifadesidir. İnşal-
lah, Anayasa için oluşan güzel manzarayı 
bozmadan, Anayasa için oluşan heyecanın 
heba olmasına izin vermeden, bu süreci 
mutlu bir sona ulaştıracağız. 2023 hedefle-
rimiz, altını çizerek ifade ediyorum, sadece 
ve sadece yeni bir Anayasayla mümkün 
olabilir… Mevcut Anayasayla, özgürlükleri 
genişleten değil, daraltan bir anayasayla, 
ama’larla, ancak’larla dolu bir Anayasayla, 
2023 hedefleri yakalanamaz, Türkiye dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden biri ola-
maz. Biz, hep birlikte, Türkiye’nin ayağına 
pranga olan, Türkiye’yi adeta paçasından 
tutup aşağı çeken tüm bu engelleri kaldı-
racak, ufku daha da genişletecek, görüş 
alanını daha da aydınlatacağız. 

Değerli dostlarım…

Burada, Türkiye’nin halen en önemli mese-
lelerinden biri olan terör meselesine de de-
ğinmek durumundayım. Zira tıpkı demok-
rasi gibi, terör de, sadece belli bir bölgeyi, 
sadece belli kesimleri değil, Türkiye’nin 
tamamını ilgilendiren, tamamını huzursuz 
eden bir sorun. Yaklaşık 30 yıldır bu sorunu 
yaşıyoruz. Gerek yanlış teşhis, gerek yanlış 
yöntemler nedeniyle, iktidarı devraldığı-
mızda, yıllar içinde küçülen değil, büyüyen 
bir terör olgusuyla karşılaştık. Öncelikle, 
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teşhis noktasında, dar kalıplara, sloganla-
ra, ön yargılara kapılmadan, gerektiğinde 
eleştirimizi, gerektiğinde ülke olarak öze-
leştirimizi yaparak, temellere inmeye ça-
lıştık. Sorun nereden geliyor, nasıl başladı, 
nasıl ilerledi ve nasıl terör boyutuna ulaştı? 
Sorun, bir mağduriyetin telafisi talebinden 
çıkarak, nasıl istismar boyutuna ulaştı? 
Bunları, samimi şekilde, ön yargısız şekilde 
konuştuk ve konuşuyoruz. 

2002 yılında konuşulmayan, konuşulama-
yan mevzuları gündeme taşıdık. Telaffuzu 
dahi mümkün olmayan kavramlar üzerin-
deki gölgeyi kaldırdık. Siyasetin ve diplo-
masinin dilinin ötesinde, soğuk bir devlet 
diliyle değil, kardeşliğin diliyle meseleye 
yaklaştık. İnkâr politikalarını çok kararlı 
şekilde reddederken, eşzamanlı olarak, 
bölgeye yönelik ihmali de telafi etmenin 
çabası içinde olduk. Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde, Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük kamu yatırımlarını gerçekleştirdik. 
İller, bölgeler arasındaki eşitsizliği orta-
dan kaldırmak için, eğitim, sağlık, adalet, 
emniyet hizmetlerinin bölgeye yaygın ve 
kaliteli şekilde ulaşması için yoğun yatırım 
yaptık. Yine eş zamanlı olarak, kültürel ve 
demokratik alandaki reformları cesaretle 
uyguladık. Sadece sorunu değil, sadece 
sorunu ortaya çıkaran sebepleri değil; kar-
deşliğimizin önündeki engelleri, kardeşli-
ğimize yönelik tehditleri de dikkate alarak, 
çok kapsamlı bir çözüm sürecini başlattık. 

Şimdi burada bir benzetmeyi sizlerle pay-
laşmak istiyorum… Bakınız, birileri gitmiş, 
Kuzey Irak’ta, Kandil Dağı’nda bir taşeron-
luk ofisi açmış. Bu taşeronluk ofisinde, ne 

yazık ki, kanla alışveriş yapılıyor, canla alış-
veriş yapılıyor. Oradan sadece, belli kişiler, 
belli gruplar da değil, bakın altını çizerek 
söylüyorum, Türkiye’ye karşı hasmane 
tutumu olan belli ülkeler, belli odaklar da 
gidiyor, kan karşılığı, can karşılığı alışve-
riş yapıyorlar. Kan akıtarak, can alarak 
ticaret yapan bu taşeronluk ofisi sahipleri, 
ticaretlerini zarara uğratacak her faaliyetin 
önünde durmaya çalışıyorlar. Böyle kârlı 
bir işyeri varken, sahipleri orayı niye kapat-
sın? Böyle her işe uygun taşeron bir firma 
varken, o firmayı kiralayanlar, o firmanın 
faaliyetlerine niye engel olsun?

Türkiye’de, adının başında “milletveki-
li” sıfatı olanlar, adının başında “Genel 
Başkan” sıfatı olanlar, pervasızca çıkıp, 
dağdaki gençleri teşvik edebiliyor. Neden? 
Çünkü onlar da işte o taşeronluk ofisinden 
besleniyor, onlar da oradan nemalanıyor. 
Kürt kökenli kardeşlerimin çocukları 
dağda ölürken, bizim gençlerimiz, polisi-
miz, askerimiz şehit olurken, bu baronlar 
semirdikçe semiriyor. İşte geçtiğimiz 
günlerde, bir gazetede, çok enteresan bir 
fotoğraf yayınlandı. Deyim yerindeyse, 
ofisin önünde hatıra fotoğrafı çektirmişler. 
10 yıl önce çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafta 
19 kişi var. 13’ü çatışmalarda ölmüş, 1’i 
kayıp, 1’i yakalanmış. Sadece taşeronluk 
ofisinin sahibi hayatta. Peki, Allah aşkına 
BDP bunu sorgulamayacak mı? Susmaya 
devam mı edecek? Uyuşturucu ticaretine 
ses çıkaramazlar. Örgüt içi infazlara ses 
çıkaramazlar. Örgütün faili meçhullerine 
ses çıkaramazlar. Tacizlere, tecavüzlere, 
mağarada katledilen kızlara ses çıkaramaz-
lar. Ama çıkarlar, utanmadan, sıkılmadan, 
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“dağa çıkan PKK’lı teslim olmasın” deme 
pervasızlığını, sorumsuzluğunu sergilerler. 

Şunu burada samimiyetle ifade etmek 
durumundayım. Bu kanlı örgütün de, bu 
kanlı örgütün gölgesindeki siyasetçinin 
de, bunların niyetlerinin de görülmesi 
için, Türkiye maalesef gönül birliği için-
de bir yaklaşım sergileyemedi. Siyasetçi 
sergileyemedi, medya sergileyemedi, sivil 
toplum böyle bir gönül birliği içinde hare-
ket sergileyemedi. Daha düne kadar Kürt 
meselesini inkâr edenler, bugün son derece 
muğlak biçimde toplumsal uzlaşmadan 
söz ediyorlar. Peki, nedir toplumsal uzlaş-
ma? Toplumsal uzlaşma, Hakkâri’ye gidip, 
Türk bayrakları olmaksızın miting yapmak 
mı? Toplumsal uzlaşmadan kastınız,  istis-
mar mı? Toplumsal uzlaşma, acı ölümler 
üzerinden istismar siyaseti yürütmek mi? 
Toplumsal uzlaşma kan üzerinden oy dev-
şirmeye çalışmak mı? Toplumsal uzlaşma, 
Anayasa değişikliği halkoylamasında HA-
YIR oyu kullanmak mı? 

Aynı şekilde, medyaya bakıyorsunuz, terö-
rün ekmeğine yağ sürecek, teröre oksijen 
sağlayacak, terörün propagandasını yapa-
cak bir tavır sergileniyor. Bu ülkenin, bu 
milletin birliği, kardeşliği bir tarafa itiliyor, 
bakıyorsunuz, farklı odakların, farklı çev-
relerin operasyonları, bizzat bizim medya-
mız tarafından yürütülüyor. Bakın tüm bu 
operasyonlara karşı tek yürek olmak zo-
rundayız; sağduyulu olmak zorundayız. Bu 
ülke üzerinde operasyon yapmak, ameliyat 
yapmak isteyenlere karşı tek yürek olmak 
zorundayız. Hiç kimse umutsuzluğa kapıl-
masın. Hiç kimse yeis içinde, ümitsizlik 

içinde olmasın. Çok mesafe kat ettik, inşal-
lah, azimle, kararlılıkla yolumuza devam 
edecek, Allah’ın izniyle terör meselesini 
de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. 
Bunu da hep birlikte yapacağız, bunu da 
sizlerle birlikte başaracağız. 

Burada, Doğu, Güneydoğu illerimizden 
gelen arkadaşlarımız var. Onlar da bizim 
gayretlerimizi görsünler, samimiyetimizi 
görsünler, bizim çabamızı anlasınlar. Van, 
Hakkâri, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, 
Elazığ, Ağrı… Bu illerin hepsinde büyük 
potansiyel var. Bu illerimiz, üretimle, is-
tihdamla, ihracatla, turizmle, uluslar arası 
yatırımlarla kalkınabilecek büyük potansi-
yele sahipler. Korkuyu, tedirginliği, şüphe-
yi ortadan kaldırdığımız anda, bu şehirleri-
mizin çehresi değişecek. Gaziantep değişti, 
değişiyor. Şanlıurfa, değişti, değişiyor. Mar-
din, değişti, değişiyor. Diğer illerimiz, 
üniversiteleriyle, okullarıyla, yurtlarıyla, 
hastaneleri, toplu konutlarıyla değişti, 
değişiyor. Sıra bugün artık reel sektörde, 
sıra sizde. Çıkardığımız teşvik paketinin, 
özellikle Doğu ve Güney Doğu illerimiz için 
yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Bunu 
başaracak olan da hiç kuşkusuz sizlersiniz 
ve sizlerden bu noktada gerçekten müjdeli 
haberler bekliyorum. 

Değerli dostlar…

Türkiye’de, Türkiye ekonomisinde gerçek-
ten güzel ve olumlu gelişmeler yaşanıyor. 
Çok iyi bir ivme yakaladık, yere sağlam 
bastık, tedbirli davrandık, disiplinli dav-
randık. Ancak biz, artık dünyaya entegre 
olmuş, dünya ticaretine entegre olmuş bir 
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ülkeyiz. Bugün bizim ihracatımızın yakla-
şık yüzde 45’i Avrupa Birliği’ne üye ülkele-
re yapılıyor, yine son 8-9 yıldır Türkiye’ye 
giren doğrudan uluslar arası sermayenin 
yüzde 85’i Avrupa Birliği ülkelerinden 
geliyor. Bankacılık sistemimizin en çok 
entegre olduğu, en çok finans ilişkisinin 
bulunduğu bölge yine Avrupa Birliği. 

Şimdi dünya, özellikle de Avrupa Birliği, 
2008’den itibaren, son derece pahalı, son 
derece maliyetli bir krizin içinden geçiyor. 
Avrupa’da, şu anda, 2’inci Dünya Savaşı’nın 
maliyetinden daha büyük bir maliyet orta-
ya çıkıyor. Avrupa’da bütçe açıkları artıyor, 
finans sektörünü ayağa kaldırabilmek için 
gerçekten çok büyük maliyetli operasyon-
lar yapılıyor. 2008’den bu yana şöyle bir 
baktığımızda maalesef şu ana kadar krizin 
köküne inip yapısal anlamda uygun adım-
ların, köklü adımların henüz atılamadığını 
görüyoruz.  ABD’de, Japonya’da kriz ağır 
seyretmeye devam ediyor; avro bölgesinde, 
3.5 yıldır kriz olmasına rağmen, hala kök-
lü, kararlı adımlar atılamıyor. Sorunları 
çözmek yerine, şu anda Avrupa, sorunları, 
işte Yunanistan’da olduğu gibi, ötelemeye 
çalışıyor. Seçim süreçlerinin, bunun getir-
diği popülist politikaların, durumu daha 
da derinleştirdiğini, krizin boyutunu daha 
da genişlettiğini görüyoruz. 

Çok şükür, krizin başında teğet geçecek 
dedik, kriz Türkiye’yi teğet geçti. Ancak, 
bu, rehavet içinde olmamız anlamına 
gelmiyor. Biz tedbiri, disiplini asla elden 
bırakmıyoruz. Avrupa’daki krizin Türkiye 
üzerindeki etkisini minimum seviyede tut-
mak için tedbirleri kararlılıkla uyguluyo-

ruz. Biz kriz öncesinde bankacılık sistemi-
mizle ilgili köklü reformlar gerçekleştirdik, 
düzenleme ve denetleme yapımızı çok iyi 
şekilde çalıştırdık. 2008 krizi geldiğinde, 
bütün dünyada bankacılık sektöründe cid-
di sorunlar varken Türkiye’de bir problem 
yaşamadık. Yine bu krizden önce bizim 
bütçe açığımız düşmüş,  kamu borç sto-
kumuz çok düşük seviyelere inmişti ve bu 
da bizi krize karşı ciddi manada korunaklı 
hale getirdi. 

Burada birkaç göstergeyi sizlerle paylaş-
mak isterim. Bakın, Türkiye’de toplam yatı-
rımlar, kamu artı özel sektör, 2002 yılında 
74 milyar lira seviyesindeydi. 2008 yılında 
biz bu rakamı 189 milyar liraya çıkardık. 
2009’da, krizin etkisiyle 161 milyar liraya 
geriledik, ancak, 2011’de, güvenin etkisiyle 
toplam yatırım miktarı rekor bir seviyeye, 
283 milyar liraya çıktı. 2002’de, 36 milyon 
metrekare için inşaat ruhsatı verilmişti, 
2011’de 124 milyon metrekare için inşaat 
ruhsatı verildi. Önemli bir refah göstergesi 
olarak, 2002’de 91 bin adet otomobil satıl-
mışken, 2011’de tüm zamanların rekorunu 
kırdık, 594 bin adet otomobil satıldı. İşsiz-
likte gerçekten çok başarılı bir seyir izli-
yoruz. Küresel krize rağmen 2011’i yüzde 
9.8 işsizlik oranıyla kapattık ve işsizliği son 
yılların en iyi oranlarına çektik. Kamu Net 
Borç Stoku noktasında dünyada takdirle iz-
lenen bir performans sergiliyoruz. 2002’de 
gayri safi milli hâsılanın yüzde 61.5’i borç 
iken, bugün oran, yüzde 22.4’e kadar ge-
rilemiş durumda. Yurtiçi kredilerde yine 
rekor seviyedeyiz. 2002’de 22 milyar lira 
ticari kredi kullanılmıştı, şu anda 360 mil-
yar lira ticari kredi kullanılmış durumda. 
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İhracatta, turizmde, borçlanma vadelerin-
de, faizlerde son 9.5 yılda elde ettiğimiz 
seviyeleri aşmaya, kendi rekorlarımızı ta-
zelemeye devam ediyoruz. 

Burada, sıkça sözü edilen, esasında 9.5 yıl-
dır sürekli bir tehdit unsuru gibi sunulan 
cari açığa da kısaca değinmek isterim. Bir 
kere en kötü rakamlar geride kaldı değerli 
arkadaşlarım… Her yıl cari açık rakamları-
nın aşağı doğru seyredeceğini ifade etmiş-
tik, bu öngörümüz de gerçekleşiyor. Aylık 
değerlendirmeler yanıltıcı olabilir; zaman 
zaman inişler, çıkışlar olabilir; ama yıllık 
bazda cari açık öngördüğümüz gibi geriye 
doğru gidiyor. Yeni teşvik sisteminin cari 
açık üzerinde olumlu etkisinin olmasına 
özellikle önem gösterdik. Teşvik sistemiyle 
yatırımlar ilerledikçe, bir müddet sonra 
olumlu etkilerini de inşallah birlikte göre-
ceğiz. Tabii, burada en önemli faktör enerji 
fiyatları… Cari açığı büyüten en önemli 
kalem de biliyorsunuz enerji fiyatları. Biz, 
Orta Vadeli Programa, petrol fiyatı varsa-
yımı olarak 110 dolar yazmıştık. Şu anda 
fiyatlar 120-130 dolar arasında seyredi-
yor. Ancak, fiyatlardaki bu artışa rağmen, 
cari açıkta düşme eğilimi devam ediyor. 
Enerjide, petrol fiyatlarında olağanüstü bir 
artış olmazsa, 2012’de de cari açık düşme 
eğilimini sürdürecek. Olumsuz senaryolar 
karşısında da tedbirlerimiz var ve geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da tedbirleri ka-
rarlılıkla uygularız. 

Değerli arkadaşlar, TOBB’un çok değerli 
mensupları…

Türkiye, her alanda başarılı sonuçlar aldığı 
çok önemli bir süreçten geçiyor. Bizim dışı-
mızda, dünyada, komşularımızda, ekono-
mik, siyasi çalkantılar olabilir, gel-gitler ya-
şanabilir, inişler, çıkışlar olabilir… Bir kere 
biz, artık özgüven içinde olacağız… Biz, en 
kötü zamanlardan bugünlere geldik… Biz, 
acı tecrübeler yaşayarak, ama tüm badi-
releri sabırla, metanetle, dirayetle aşarak 
bugünlere ulaştık. Çok şükür özgüvenimiz 
var, kendimize inancımız var, kendimize 
özgü çıkış yollarımız, çözümlerimiz var. 
Biz, köklü bir tarihin, köklü bir medeniye-
tin mirası üzerindeyiz ve bu eşsiz mirasla, 
önümüze çıkacak her engeli de Allah’ın 
izniyle aşacak, emin adımlarla geleceğe 
yürümeye devam edeceğiz. Hiç hız kesmi-
yoruz… Yavaşlamadan, rehavete kapılma-
dan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan 
geleceğe yürüyoruz. Dev yatırımlarımız, 
ulaştırmada, enerjide, konutta, eğitimde, 
her alanda muhteşem yatırımlarımız aynı 
şekilde ivme kaybetmeden devam ediyor. 
Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın, 
birlikte çalışacak ve 21’inci yüzyılı bir Tür-
kiye Yüzyılı haline birlikte getireceğiz. 

Bu inançla, bu güvenle, ben bir kez daha 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
67’inci Genel Kurulu’na başarılar diliyo-
rum. Türkiye’ye kattıklarınız, kazandırdık-
larınız için sizlere bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Aydınlık yarınlara hep birlikte, 
coşkuyla, heyecanla, el ele, omuz omuza 
yürümek umuduyla, hepinizi selamlıyor, 
Allah yar ve yardımcınız olsun diyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; Türkiye İhracat-
çılar Meclisi ev sahipliğinde gerçekleşen 
bu toplantı dizisine başarılar diliyorum. 
Ekonomi Bakanlığımıza, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’ne, Executıon Partners’a; 
başta değerli misafirimiz Robert Kaplan 

olmak üzere tüm katılımcılara, katkı ve-
renlere şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün ayrıca, bu toplantı vesilesiyle, İhra-
catın Şampiyonlarına, 2011 yılında en faz-
la ihracat yapan firmalara da TİM’in ödül-
lerini takdim edeceğiz. Bu arkadaşlarımızı, 
bu firmalarımızı şimdiden kutluyorum. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi - 
Execution Partners Toplantısı

Ankara | 28 Mayıs 2012
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Gerek en fazla ihracat yapan firmalarımı-
za, gerek Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
üyelerine, gerekse Türkiye genelinde üre-
ten, istihdam sağlayan, ihracat yapan tüm 
kardeşlerimize, şahsım, ülkem ve milletim 
adına kalpten şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli dostlarım…

Biliyorsunuz, Hükümet olarak bir süre 
önce 2023 vizyonumuzu, 2023 hedefleri-
mizi açıkladık, bu hedefleri detaylandır-
dık, hatta bazı hedeflerimizi takvime, bir 
programa bağladık ve şu anda da kararlı 
şekilde 2023’e doğru ilerliyoruz. 2023 
için ihracatta hedefimizi 500 milyar dolar 
olarak koymuştuk. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, bu hedefi benimsedi, bu hedefin 
gerçeğe dönüşebileceğine inandı ve ger-
çekten çok başarılı, örnek bir stratejiyi, yol 
haritasını hazırlayarak kamuoyuna açık-
ladı. Buradan, bir kez daha TİM’e, TİM’in 
Sayın Başkan ve yöneticilerine, tüm men-
suplarına, 500 milyar dolar ihracat hedefi-
ne inandıkları, bunu gerçekleştirmek için 
yoğun şekilde çaba sarf ettikleri için de 
ayrıca teşekkür ediyorum.  

Bakınız; 2002 yılında Türkiye’nin toplam 
ihracatı 36 milyar dolardı. 2011’de 135 
milyar dolara ulaştık. 9 senede ihracat, 
3.75 kat, yani yaklaşık 4 kat arttı. Üstelik 
bu artış, tarihin en maliyetli krizinin ya-
şandığı, küresel ekonomik krizin devam 
ettiği bir döneme rağmen sağlandı. Bizim, 
en fazla ihracat yaptığımız bölge Avrupa 
bölgesi ve Avrupa’da ağır seyreden kri-
ze rağmen, biz 135 milyar dolar gibi bir 
rekoru elde ettik. 9 yılda 4 kat artış sağ-

ladık, önümüzde, 2023 için 11 yıl var. 11 
yılda bir 4 kat daha artış sağladığımızda, 
Allah’ın izniyle biz 500 milyar doların da 
üzerine çıkarız. Aynı durum, milli geliri-
miz için de geçerli… 230 milyar dolardan 
aldığımız milli geliri, 2011 sonunda 772 
milyar dolara yükselttik. Türkiye’yi yılda 
ortalama yüzde 5 oranında büyüttük ve 
milli geliri 3.3 kat artırdık. Şimdi, önü-
müzdeki 11 sene boyunca, aynı hızla, aynı 
istikrarla, aynı güvenle yolumuza devam 
edersek, yine Allah’ın izniyle, 2 trilyon do-
ları çok ama çok rahat yakalarız. 

Önemli olan inanmak… Önemli olan, öz-
güven sahibi olabilmek… Türkiye nereler-
den hangi seviyelere geldi, bunu görürsek, 
bunu anlarsak, çok daha yüksek zirvelere 
ulaşacağımızı da görürüz, anlarız. Tabii, 
burada temkini elden bırakmak gibi bir 
lüksümüz yok… Şu gerçeği de görmek 
durumundayız… Bakın biz, enf lasyonu 
2002’de yüzde 30’dan devraldık, yüzde 
6.4’e kadar indirdik, küresel krizin etki-
siyle 2011’i yüzde 10’la kapattık… Enflas-
yonu, üç haneli, iki haneli oranlardan tek 
haneli oranlara indirmek elbette zordur. 
Ama tek haneli oranlara indirdikten sonra, 
bunu daha da aşağılara çekmek, çok daha 
zordur, çok daha fazla dikkat, çok daha 
fazla gayret gerektirir. İhracatı 9 yılda 3 kat 
artırdık, önümüzdeki 11 yılda nasıl olsa 
bir 3 kat daha artar deme lüksümüz yok… 
Çünkü bu noktadan sonra rekabet daha da 
ağırlaşıyor. Bu noktadan sonra, yarış daha 
bir heyecanlanıyor. Geleneksel yöntemler, 
babadan kalma usuller yeterli olmuyor; 
artık bu noktadan sonra, yeni mecralar, 
yeni usuller, yeni yöntemler bulmamız 
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gerekiyor. Daha fazla marka oluşturarak, 
daha fazla ülkeye açılarak, kapsama alanı-
nı daha da genişleterek, bizim heyecanla 
bu işi sürdürmemiz gerekiyor. 

Bu konuda gerçekten gurur duyduğumuz, 
göğsümüzü kabartan bir girişimci ruhu-
muz, girişimci işadamlarımız var. Hangi 
kıtada, hangi ülkeye gitsem, orada mutlaka 
Türkiye’den bir işadamı, bir ihracatçı, bir 
müteahhit görüyorum. Hangi ülkeye git-
sem, inanın, o ülkenin başkanları, başba-
kanları, bakanları tarafından, Türkiye’nin 
işadamlarının övüldüğüne şahit oluyor, 
bundan ülkem ve milletim adına büyük 
gurur duyuyorum. Öncelikle bu heyecanı 
hiç kaybetmeyeceğiz… Bu coşkuyu, bu gay-
reti, bu azmi asla yitirmeyeceğiz. Biz, aktif, 
barışçı dış politikamızla, sizler için yolları 
açmaya, yolları temizlemeye, sınırları es-
netmeye, vizeleri kaldırmaya devam ede-
ceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da, TIR’ların geçiş sorunlarından 
karne sıkıntılarına, müteahhitlerimizin 
alacaklarından, girecekleri ihalelere kadar 
her alanda, küçük büyük demeden sizin 
için ülkeler ziyaret etmeye devam edece-
ğiz. İnşallah, sizler de açılan bu yollardan, 
açılan bu kapılardan, sınırlardan geçerek, 
gururumuz, yüz akımız olmaya devam 
edeceksiniz. 

Değerli dostlarım…

Önümüzde gerçekten zor bir süreç var… 
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, gelenek-
sel yöntemleri aşmak, değişime çok hızlı 
şekilde uyum sağlamak zorundayız. Biz 
şunu çok iyi biliyoruz… İşadamlarının, 

tek başına gayretleri, tek başına çabaları, 
mücadeleleri, başarı için yeterli olmuyor, 
olamıyor. Bürokrasinin, işadamlarının 
hızına uyum sağlaması, değişimine adapte 
olması gerekiyor. Aynı şekilde siyasetin, 
işadamlarıyla aynı vizyonu taşıması ge-
rekiyor. Yasamanın, yargının, özellikle 
yasaların ve Anayasa’nın, işadamlarıyla 
birlikte, 2023 vizyonuna uygun bir şekle, 
uygun bir ruha bürünmesi gerekiyor. 9.5 
yıldır, bu konuda gerçekten çok önemli 
adımlar attık… Türkiye’nin büyümesinin 
önündeki engelleri tek tek kaldırmak için 
gerçekten azimli bir mücadele verdik. Av-
rupa Birliği’nden demokratikleşmeye, dış 
politikadan iç politikaya kadar her alanda 
reformlar gerçekleştirdik. Vergi yükleri-
ni azalttık, sigorta primlerini düşürdük, 
zamanın şartlarına göre, teşvik uygula-
malarını yeniledik. En önemlisi, ekonomi 
için, sanayici, tüccar, yatırımcı, girişimci 
için, ihracatçı için son derece önemli olan, 
istikrar ve güven ortamını çok sağlam bir 
zemin üzerinde yeniden inşa ettik. 

Çetelerle mücadele ettik. Cuntayla, maf-
yayla mücadele ettik. İstikrarı hedef alan, 
güven ortamını hedef alan her ne tehdit 
varsa, korkmadan, yılmadan, cesaretle 
üzerlerine gittik. Bakın daha önce, gerek 
MÜSİAD’ın, gerek Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin Genel Kurullarında 
da ifade ettim… Demokrasinin kesintiye 
uğradığı her dönemin ardından, çok ağır 
ekonomik krizler geldi ve Türkiye’nin tüm 
birikimlerini sildi süpürdü. 27 Mayıs, 12 
Mart, 12 Eylül, 28 Şubat sonrasında, Türki-
ye ekonomisi daraldı, enflasyon yükseldi, 
faizler fırladı ve bunun faturası da sizlere, 
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bizlere, bütün milletimize çıkarıldı. Bu 
müdahale dönemlerinde köşeyi dönenler, 
işleri tıkırında gidenler, statükoyu koru-
maya, statükoyu desteklemeye devam 
ettiler. Ama kendilerinin dışındakileri gör-
mediler, kendileri dışındaki işadamlarını 
görmediler, görmek istemediler. Birileri 
ceplerini külliyetli biçimde doldururken, 
milletin çoğunluğu, krizlerin faturasını 
ödemek zorunda bırakıldı. 

İşte biz, artık böyle bir Türkiye’yi geride 
bıraktık. İstikrar çok önemli dedik, güven 
çok önemli dedik ve bu iki unsurun bozul-
maması için çok büyük bir hassasiyetle 
yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Bu 
istikrara, bu güvene işadamlarımız da sa-
hip çıktığı müddetçe, inşallah biz bu acıla-
rı tekrar yaşamayacak, millete tekrar ağır 
faturalar ödetilmesine göz yummayacağız. 
9.5 yıl boyunca önemli reformlar yaptık… 
Bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Ama 
şartlar elverdikçe, imkânlar arttıkça, biz 
de bunları süreçlere samimiyetle yansı-
tıyoruz. Bakın son açıkladığımız teşvik 
uygulaması, büyüyen, güçlü Türkiye’nin, 
2023’e yürüyen, 500 milyar dolar ihracata 
yürüyen bir Türkiye’nin teşvik uygulama-
sıdır. Türkiye büyüdükçe, biz de teşvikleri 
büyütüyoruz. Milli gelir arttıkça, ihracat 
arttıkça, biz de teşvikin alanını genişletiyo-
ruz. Teşvikte, ihracatı, özellikle de stratejik 
yatırımlardaki ihracatı önemsiyor, artık 
bu alanlara daha fazla destek veriyoruz. 
Önceki teşvik uygulamasından gerçekten 
çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu uygu-
lamadan da inşallah aynı sonuçları elde 
edecek, daha büyük teşviklerle, daha güçlü 

desteklerle sizlerin yanında olmayı sürdü-
receğiz. 

Değerli dostlarım…

Ya s a m a n ı n ,  y a r g ı n ı n ,  y a s a l a r  v e 
Anayasa’nın, bütün milletimiz için olduğu 
kadar, işadamlarımız, ihracatçılarımız için 
önemini biliyoruz… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni çok yoğun şekilde çalıştırıyor, 
bütün engellemelere, bütün yavaşlatma-
lara, tahriklere rağmen, ihtiyaç duyulan 
yasaları kararlılıkla çıkarıyoruz. Yargı nok-
tasında aynı şekilde çok köklü reformlar 
gerçekleştirdik, yargıyı bağımlılıktan kur-
tarıp, bağımsız, tarafsız bir noktaya taşıdık. 
Ancak, Anayasa konusunda Türkiye’nin 
hala ciddi sorunu var ve bu sorunları mil-
letçe hepimiz biliyoruz. 2023 hedeflerine, 
bu mevcut Anayasa ile yürünemez. Böyle 
bir Anayasa, Türkiye’nin vizyonuyla, he-
defleriyle maalesef aynı yöne bakmıyor. 
2010 yılında, 26 maddeyle Anayasa’da çok 
önemli değişiklikler yaptık, ama bunlar da 
köklü bir çözüm için yeterli olmuyor. 

Yeni bir Anayasa için, 12 Haziran seçim-
leri akşamında çalışmaları başlattık. Şu 
anda, son derece kapsamlı, kapsayıcı, ilgili 
tüm taraf ların katılımıyla, demokratik, 
sivil, özgürlükçü bir Anayasa için çalışma-
lar kararlılıkla, heyecanla devam ediyor. 
Daha önce de ifade ettim: Biz milletimize 
söz verdik, dolayısıyla, masadan kalkan 
taraf biz olmayız. Ama biz, bize de, millete 
de, bir dayatma yapılmasına da asla göz 
yummayız. Şimdi dün, Ana Muhalefet Par-
tisi Genel Başkanı, Anayasa ile ilgili bazı 
şartları dillendirmeye başladı… Açıkçası, 
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yavaş yavaş bir mızıkçılığın sinyallerini 
veriyor… Başta yargı konusu olmak üzere, 
12 Eylül dönemine olmasa bile, 27 Mayıs 
dönemine doğru bir özlemin, bir arzunun, 
bir nostaljinin yavaştan esmeye başladığı-
nı görüyoruz. Bir kere, eski hal, muhaldir… 
Yani eskiye dönüş olmaz ve olmayacak… 
Anayasa üzerinden, 12 Eylül etkilerinin 
kalkmasını isteyenlerin, 27 Mayıs özlemi 
ve hasreti içinde olmalarını, kusura bak-
masınlar, biz kabul edemeyiz, millet de 
kabul etmez. Biz, 1961, 1982 değil, 2023 
Anayasası yapmak istiyoruz. Bunu başar-
mak için azami gayret göstereceğiz. 

Değerli dostlarım…

Gerçekten çok iyi bir ivme yakaladık ve 
küresel kriz sürecinde başarılı bir per-
formans sergiledik. Rehavete asla mahal 
vermeden, bu süreci devam ettireceğiz. 
Reformları yaparak, engelleri tek tek kaldı-
rarak, yolları açarak Türkiye’yi hep birlikte 
büyüteceğiz. Gerçekleştirdiğimiz zihin 
devrimini, zihin dönüşümünü, işte bu 
tür toplantılarla, konferanslarla, inşallah 
Türkiye’yi kucaklayan bir heyecan haline 
birlikte getireceğiz. Ben, bir kez daha, bu 
toplantıya başarılar diliyorum. Toplantıya 
ev sahipliği yapan TİM’e, katkı veren kuru-
luşlara, değerli misafirimiz Sayın Kaplan’a 
ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 
Ödül alacak olan başarılı ithalatçılarımızı 
da tekrar tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, değerli basın men-
supları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu 
Toplantımızın başarılı geçmesini, hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. 

Karayollarında meydana gelen trafik 
kazalarının azaltılmasına yönelik çalış-

maların, kurumlarımız arasında iyi bir 
koordinasyonla yürütülmesine büyük 
önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Karayo-
lu Trafik Güvenliği Kurulu’nun her ay 
düzenli olarak toplanarak, alınan karar-
ların hayata geçirilmesi sürecini titizlikle 
takip etmesini sağlıyoruz. Ayrıca biz de 
yürütülen çalışmaları yakından izliyoruz. 

Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu Toplantısı

Ankara | 30 Mayıs 2012
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Bugünkü Yüksek Kurul toplantımızda da, 
trafik güvenliğine, özellikle de kazalarda-
ki ölümlerin azaltılmasına ilişkin temel 
politikaları görüşüp karara bağlayacağız. 
Bugün ülkemizde, 23 milyonun üzerinde 
sürücü, 16 milyonun üzerinde de kayıtlı 
araç bulunuyor. Ülkemizin gelişmesine, 
zenginleşmesine paralel olarak, sürücü 
ve araç sayısı yılda ortalama birer milyon 
adet artıyor. 

Gerçekten de, ülkemizde araç sahibi olma 
ve kullanma konusunda giderek yükselen 
bir eğilim var. Esasen canlı veya cansız, 
ulaşım araçları her dönemde insanların 
ilgisini çekmiştir. İnsanlar, kendilerine 
yoldaş olarak gördükleri bu araçlarla ara-
larında daima özel bir bağ kurmuşlardır. 
Türk dilinde at, Arap dilinde deve konu-
sunda yüzlerce, binlerce farklı deyim, 
ifade, kelime bulunması, bu ilginin bir 
sonucudur. Teknolojinin gelişmesine pa-
ralel olarak, atın, devenin yerini motorlu 
araçlar aldı. Recaizade Mahmut Ekrem’in 
“Araba Sevdası”ndan beri arabaların bizim 
kültürümüzde, edebiyatımızda, şarkıla-
rımızda; yani hayatımızın her alanında 
daima önemli bir yeri oldu.  Kamyonların, 
otomobillerin arkalarına, önlerine yazılan 
yazılar dahi kendi çapında bir külliyat 
oluşturacak düzeyde. 

Bununla birlikte, karayolu güvenliği ko-
nusunda maalesef, insan merkezli bir 
kültür geliştiremediğimizi de ifade etmek 
durumundayız. Türkiye, sadece demokra-
sinin ve ekonominin kurallarına uyulma-
masından kaynaklanan sıkıntılar, krizler 
yaşamadı, diğer pek çok alanla birlikte 

karayolu güvenliği hususunda da aynı çar-
pık anlayışın tehdidi altında kaldı. Kural-
lara uymama alışkanlığı ve altyapıdaki 
yetersizlikler yüzünden yıllarca ülkemizin 
yolları adeta kan gölüne döndü. Örneğin 
1990 yılında ülkemizde sadece 3 milyon 
750 bin taşıt bulunduğu halde, bir yılda 
trafik kazalarında ölenlerin sayısı 6 bin 
300’ü geçiyordu. 2000 yılında ülkemiz-
deki araç sayısı 8 milyon 300 bine çıkar-
ken, trafik kazalarındaki ölü sayısı yine 5 
bin 500’ler düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl, 
2011’de, ülkemizdeki araç sayısı 16 mil-
yona ulaşmasını rağmen, ölü sayısı 3 bin 
800’e geriledi. 

Elbette, araç sayısındaki fevkalade artışa 
rağmen, kazalardaki ölüm sayısını azalt-
mak kolay olmadı. Hükümetlerimiz döne-
minde, her alanda olduğu gibi bu konuda 
da çok önemli çalışmalar yaptık, pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdik. Özellikle 
bölünmüş yol yapımında tarihi rekorlara 
imza atarak, ülkemizde ulaşımı fevkala-
de kolay, süratli ve güvenli hale getirdik. 
Bölünmüş yollar yanında, ülkemizin ta-
mamında, en küçük yerleşim birimlerine 
kadar, ama asfalt, ama stabilize, yolu ol-
mayan yer bırakmadık. Hükümete geldiği-
mizde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu, 15 bin 126 kilometre yeni 
yol yaparak 21 bin 227 kilometreye çıkar-
dık. Daha önce sadece 6 ilimiz bölünmüş 
yol ile birbirine bağlıyken, bugün 74 ilimiz 
bölünmüş yol ile birbirine bağlanmış bu-
lunuyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde 
bütün illerimiz, bütün büyük yerleşim 
birimlerimiz arasında bölünmüş yol ağını 
kurmuş olacağız. 
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Bir yandan ulaştırma altyapısını güçlen-
dirirken, diğer yandan da karayollarını 
kullanan sürücülerin ve yayaların eğiti-
mine önem veriyoruz. İlkokulların 5’inci 
sınıf larına Trafik Güvenliği, liselerin 
12’nci sınıflarına ise Trafik ve İlk Yardım 
dersi koyarak, bu konudaki eğitimi temel-
den başlattık. Önümüzdeki yıllarda trafik 
eğitimini ana sınıfından itibaren başlat-
mayı planlıyoruz. Sürücü eğitimi ve sınav 
sistemini de daha iyi, daha usta sürücüler 
yetiştirecek şekilde yeniden yapılandır-
manın çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer 
taraftan, sürücülere ve araçlara yönelik 
etkin denetleme sistemleri oluşturduk 
ve bunları sürekli geliştiriyoruz. Kurdu-
ğumuz “Elektronik Denetim Sistemleri” 
ile trafik denetimlerinde yeni bir dönem 
başlattık. Bugün tüm denetimler içinde 
yüzde 13’lük bir paya sahip bu sistemleri, 
bilhassa şehirlerarası yollarda giderek yay-
gınlaştırıyoruz. 

Şehir içi yollarda, belediyelerimize de 
“Elektronik Denetim Sistemi” kurma yetki-
si verdik. Belediyelerimizin de bu sistem-
leri kurmaya başlamalarıyla, denetimlerin 
çok daha etkili hale geleceğine inanıyo-
rum. Aynı şekilde Fahri Trafik Müfettişliği 
uygulamasını da genişletiyoruz. Yollarda 
meydana gelen kazalara acil yardım hiz-
metlerini süratle ulaştıracak bir sistemi 
de hayata geçirdik. Trafiğin yoğun olduğu 
karayollarında pek çok ilk yardım ve acil 
yardım istasyonu kurduk. Kara, hava ve 
deniz ambulanslarının sayılarını artırdık. 
Böylece, şehir merkezlerinde meydana 
gelen kazalarda ilk 10 dakikada, kırsal 
alandaki kazalarda ise ilk 30 dakikada acil 

yardım müdahalesi yapılacak bir sistemi 
büyük ölçüde işler hale getirdik. 

Değerli arkadaşlar, 

Bugüne kadar trafik güvenliğini artırmak 
amacıyla yaptığımız çalışmaların olumlu 
sonuçlarını almaya başladık. Trafik kazala-
rı nedeniyle meydana gelen ölüm olayları 
yüzde 23 azaldı. Trafik kazalarındaki ölüm 
olaylarını daha da azaltmak kararındayız. 
Dünya genelinde trafik kazalarındaki 
kayıpları yüzde 50 oranında azaltma ama-
cına dönük bir çalışma var. Biz de buna 
uygun olarak kendi eylem planımızı hazır-
ladık. Eğitimden denetime, ulaşım altyapı-
sından sağlık hizmetlerine kadar trafikle 
ilgili her alanda daha ileri iyileştirmeler 
yapıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de ya-
kından takip ederek, bu doğrultuda gerek-
li her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 

Maalesef, ülkemizde trafik kazalarının 
ne büyük bir felaket olduğu konusunda 
yeterli bilincin oluşmadığına inanıyorum. 
Meydana gelen her kazanın bir felaket, 
ölen her insanımızın ocaklara düşen bir 
ateş olduğunu herkese anlatmak zorun-
dayız. Eğitim faaliyetleri, bilgilendirme 
kampanyaları ile bu felaketi bütün boyut-
larıyla kamuoyumuza anlatarak, karayolu 
güvenliği konusunda yaygın ve derin bir 
bilinç oluşmasını sağlamak istiyoruz. Bu-
günkü toplantımızda, trafik kazalarından 
kaynaklanan ölüm olaylarını yüzde 50 
oranında düşürmek amacıyla, önümüz-
deki 10 yıllık dönemi kapsayan bir eylem 
planını görüşecek ve karara bağlayacağız. 
Bu konuda bütün kurumlarımızın, sivil 
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toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve 
teker teker bütün bireylerin üzerlerine 
düşen sorumluluğu titizlikle yerine getir-
mesini bekliyorum. Bugün Türkiye, her 
alanda olduğu gibi, karayolu güvenliği ve 
trafik işleyişi konusunda da, hukuk dev-
leti ilkesine uygun bir yeniden yapılanma 
süreci içinde. Hukuk devletinde hiç kimse 
kurallardan, kaidelerden azade değildir. 
İstisnasız herkes trafik kurallarına uymak 
mecburiyetinde. 

İster bakan olsun, ister sokaktaki herhangi 
bir vatandaş, trafik kuralları karşısında 
herkesin hükmü aynıdır; herkes kurallara 
saygı göstermek ve uymak mecburiyetin-
dedir.  Buradan açıkça ifade ediyorum; 
bu konuda hiç kimsenin istisnası yoktur. 
Aksi yönde davranış içinde olanlara karşı 
da kesinlikle müsamahamız olamaz. Bu 
düşüncelerle, Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu’nun değerli üyelerine, trafik gü-
venliği alanında çalışan ve yürütülen faali-
yetlere katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. Trafik kurallarına uyulması 
konusundaki duyarlılık çağrımı yineliyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Aziz vatandaşlarım. . .  

Mayıs ayının değerlendirmesini yapmak; 
milletimizle, sizlerle gönül bağlarımızı 
tazelemek üzere, Ulusa Sesleniş programı 
aracılığıyla, tekrar huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor; ekranlar aracılığıyla gerçekleşen 
bu buluşmamızın, ülkemiz, milletimiz ve 
demokrasimiz için hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum. 

Değerli vatandaşlarım. . . 

Bu ay içinde bizleri, ülkemizi, milletimizi 
sevindiren pek çok gelişmeye şahitlik et-
tiğimiz gibi, maalesef hepimizi derinden 
yaralayan, yüreklerimizi dağlayan şehit 
haberleri de aldık. Hatay’daki çatışmada 3 
subayımız, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesin-
deki saldırıda ise 1 komando erimiz, şehit 
düşerek Hakk’ın rahmetine kavuştular. 
Yine, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki sal-
dırıda da 1 polis memurumuz şehit düştü. 
Aynı vahim saldırıda, 8’i ağır olmak üzere 
18 insanımız da yaralandı. Ben, ekranlar 
aracılığıyla bir kez daha, şehitlerimizin 
tümüne Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ai-

lelerine, yakınlarına ve milletimize, sabır 
ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik 
güçlerimize ve vatandaşlarımıza da acil şi-
falar temenni ediyorum. 

Aziz vatandaşlarım…

Bakınız; burada, önemli bir hususa dikkati-
nizi çekmek istiyorum… Türkiye, maalesef 
son 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Terör, 
alçakça, acımasızca, haince, hem güvenlik 
güçlerimize, hem de vatandaşlarımıza kas-
tederek, birliğimizi, kardeşliğimizi hedef 
alıyor. Sadece canlara kastetmekle kalma-
yan terör, Türkiye ekonomisine, ülkemizin 
geleceğine de ağır faturalar yüklüyor. Sizler, 
geride bıraktığımız her seçimde, bize en 
büyük desteği vererek, bizden bu sorunu da 
çözmemizi istediniz. Biz de, sizlerden, aziz 
milletimizden aldığımız güç ve destekle, 
sizlerin hayır dualarıyla, bu sorunu mini-
mize etmek; akan kanı durdurmak, anne-
lerin, babaların gözyaşını dindirmek için 
gerçekten samimi bir çaba içinde olduk. 

Ancak, şunu hepinizin bilmesini istiyo-
rum… Terör, kökü sadece bizim toprak-
larımızda olan bir mesele değil. Terör, 

Ulusa Sesleniş

İstanbul | 31 Mayıs 2012
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yurtiçinden aldığı destekten daha fazlasını, 
maalesef yurtdışından, Türkiye’ye hasım 
çevre ve odaklardan alıyor. Terör örgütü, 
sadece canlara kastetmekle kalmıyor, taşe-
ron bir örgüt olarak, Türkiye düşmanları-
nın karanlık emellerine de aracılık ediyor; 
onlara hizmetkârlık, uşaklık yapıyor. On 
yıllardır kandan, acıdan, anaların gözya-
şından beslenen; on yıllardır silah ticaretin-
den ve kaostan beslenen çevreler, terörün 
durmaması, dinmemesi için, şu anda var 
güçleriyle direniyor; teröre var güçleriyle 
destek veriyorlar. 

Terör, kimi zaman mermi olup, havan topu 
olup, canlı bomba olup aramıza sızmaya 
çalışırken, kimi zaman da fitne olup, nifak 
olup, fesat olup kardeşliğimizi bozmayı, kar-
deşlik bağlarımızı zayıflatmayı hedefliyor. 
Bugün, her zamankinden çok daha fazla bir 
ve beraber olmak; birbirimize kenetlenmek 
zorundayız. Bugün, kardeşlik hukukunu 
daha da yüceltmek; daha bir muhabbetle, 
samimiyetle kucaklaşmak durumundayız. 
Kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine, 
asla ve asla fırsat tanımamalıyız. 

Bakın değerli kardeşlerim… Son aylarda, 
Uludere’de meydana gelen acı hadise üze-
rinden, güvenlik güçlerimiz, kurumlarımız, 
Hükümetimiz topyekun hedef alınıyor. 
Sadece bunlar değil, aslında, Uludere istis-
marı üzerinden, acının istismarı üzerinden, 
kardeşliğimiz hedef alınmak isteniyor. Mu-
halefet, bu meselede de, maalesef sorumlu 
bir tavır sergilemiyor. Maalesef, kimi med-
ya kuruluşları, terör gibi son derece önemli, 
milli ve hayati bir meselede dahi, milletin 
yanında yer almıyor, alamıyor. Bu ülkenin 

kurumlarına, bu ülkenin siyasetçilerine, 
bu ülkenin idarecilerine inanmayanlar, gi-
diyor, yabancı ülkelerin kasıtlı yayınlarına 
inanıp, Türkiye’de istismar siyasetini doruk 
noktalara çıkarabiliyor. 

Şundan emin olunuz sevgili vatandaşla-
rım… Devlet, Uludere hadisesi sonrasında, 
üzerine düşeni yapmıştır ve yapacaktır. 
Hükümetimiz, bu acı hadise sonrasında 
ve bugün, gerekeni yapmıştır ve yapacak-
tır. Yargı, aynı şekilde, meselenin peşini 
bırakmayacak, meseleyi tüm boyutlarıyla 
aydınlatacaktır. Bu millet, Allah’ın izniyle, 
bir olarak, beraber olarak, iri ve diri olarak 
yoluna devam edecek; istismarcıların, terör 
baronlarının, gençlerin kanından beslenen 
siyasetçilerin, Türkiye düşmanlarının mas-
kesi, Allah’ın izniyle yine yere düşecektir. 
Hiçbir kardeşimiz ümitsiz olmasın. Kimse 
yeis içinde olmasın. Biz, başladığımız işi 
bitirecek; Allah’ın izniyle, sizlerin duasıyla, 
bu meseleyi kardeşlik hukuku içinde çö-
züme kavuşturacağız. Eğer bundan vazge-
çersek, biliyoruz ki Türkiye kaybeder. Hain 
senaryolara, hain provokasyonlara kanacak 
olursak, biliyoruz ki millet kaybeder. Bu ne-
denledir ki bizler, bu hainlere, bu hainlerin 
psikolojik operasyonlarına, istismarlarına 
asla boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku 
içinde bu meseleyi de çözüme kavuştura-
rak, yolumuza devam edeceğiz. 

Aziz vatandaşlarım... 

Biliyorsunuz ki bizler, her ay ülkemizin 
bir veya birkaç bölgesini, birkaç vilayetini 
ziyaret ediyor; oralarda gerçekleştirdiğimiz 
toplu açılış törenleriyle, ülkemizin büyü-
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mesine ve gelişmesine katkı sağlamanın, 
milletimize hizmet etmenin onurunu, 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu ay da, birçok 
eseri ülkemize, milletimize kazandırmanın 
coşkusunu ve heyecanını yaşadık. 

İşte 5 Mayıs’ta Adana’daydık… Adana’da, 
kamunun ve özel sektörün toplam yatırım 
tutarı 442 milyon lirayı aşan, 77 kalem ya-
tırım ve hizmetin toplu açılışını yaptık. Açı-
lışını yaptığımız hizmet ve eserler arasında, 
eğitim kurumları, hastane, sağlık merkez-
leri, spor tesisi, içme suyu, kanalizasyon ve 
sulama projeleri gibi muhtelif alanlarda, 
pek çok tesis, pek çok hizmet ve proje yer 
alıyor. Oradaki açılış programımızda, bü-
yük kısmı organize sanayi bölgelerinde 
yer alan, çok sayıda özel sektör yatırımının 
mevcudiyetini de hatırlatmak istiyorum. 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
56 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 7 
tesisin; Kozan Organize Sanayi Bölgesinde 
22 milyon liraya yakın yatırımla kurulan 
5 tesisin de resmi açılışını yaptık. Bunlara 
ilave olarak 177 milyon liralık bir yatırım 
olan bir maden işletmesi ile 2 hayvancılık 
tesisinin açılışını gerçekleştirdik. 

12 Mayıs’ta Rize’deydik… Rize’de de top-
lu açılış töreni gerçekleştirdik… Toplam 
yatırım tutarı 425 milyon lira olan, tam 
1944 ayrı yatırım ve eseri, üç yıl gibi kısa 
bir sürede tamamlayarak, milletimizin, 
Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 
13 Mayıs’ta yine Rize’de, bütün Karadeniz 
bölgemiz, hatta Türkiyemiz için önemli 
bir temel atma törenini gerçekleştirdik. 
Karadeniz bölgesinde yaşayan bütün insan-
larımızın heyecan duyduğu Ovit Tüneli’ni 

hayata geçirecek ilk adımı attık. 14 bin 700 
metrelik Ovit Tüneli, bütün Karadeniz’i, 
Kuzey Kafkasya’yı Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu’ya, oradan Orta Asya ve İran’a 
bağlayacak önemli bir ulaşım güzergâhının 
en kritik geçişini oluşturuyor. Bu ulaşım 
güzergâhı, bölgenin potansiyelini her alan-
da harekete geçirecek, stratejik bir projedir. 
Bu güzergâh, Karadeniz’i Erzurum’a bağ-
layan diğer alternatif yollara göre oldukça 
kısa olmasına rağmen, Ovit Dağı geçidinin 
yılın büyük bölümünde kar yağışı ve çığ 
tehlikesi sebebiyle kapalı kalmasından 
dolayı etkin şekilde kullanılamıyordu. Bu 
ay içinde temelini attığımız Ovit Tüneli 
tamamlandığında İkizdere-İspir yolu artık, 
inşallah yılın 12 ayında, 365 gün açık kala-
cak. Tabii, buna bağlı olarak İspir-Erzurum 
arasındaki güzergâhı 30 kilometre kısalta-
cak olan 7 bin 200 metrelik Kırık Tüneli’ni 
de kısa sürede inşa etmemiz gerekiyor. 

Bütün bunları tamamladığımızda Kara-
deniz limanlarından Doğu ve Güneydoğu 
yönüne, o bölgelerden de Karadeniz liman-
larına giden, güvenli ve hızlı bir transit 
geçiş yoluna kavuşmuş olacağız. Bu şekilde 
elde edeceğimiz zaman ve enerji tasarrufu, 
projenin maliyetini kısa zamanda çıkarta-
caktır. Yaklaşık 3.5 yılda tamamlamayı he-
deflediğimiz, bağlantı yollarıyla birlikte 17 
kilometreyi geçen bu projenin maliyeti, 800 
milyon lirayı bulacak. Ovit, Türkiye’nin en 
uzun, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli 
olacak. Bu tünelin, ülkemizin mühendislik 
ve müteahhitlik gücünü dünyaya bir kez 
daha gösterecek, önemli bir eser olacağına 
inanıyorum. 
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Değerli kardeşlerim. . . 

Yine, 19 Mayıs’ta yaptığımız Gençlik Şurası 
sırasında da, yurdumuzun çeşitli vilayet-
lerinde yer alan, toplam yatırım tutarı 905 
milyon TL olan, 62 hizmet ve eserin teme-
lini atma mutluluğunu yaşadık. Ben, bu ay 
içinde yaptığımız tüm açılışların, temelini 
attığımız tüm eserlerin ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Türkiye, 2023 
hedeflerine doğru, adım adım ilerliyor. 
Bugüne kadar 81 vilayetimizin, 75 milyon 
vatandaşımızın her birine, 780 bin kilomet-
rekare toprağımızın her karışına, daha ön-
ceki dönemlerde yapılanların tamamından 
katbekat fazla hizmet götürdük, götürmeye 
devam ediyoruz. İcraatlarımız sayesinde, 
Türkiye’yi, bölgesinin ve dünyanın, sözü 
dinlenir, onurlu, saygın bir devleti haline 
getirdik; vatandaşlarımızın dünyanın her 
yerinde başının dik olmasını sağladık. 

Bugünün Türkiyesi, dünün Türkiyesiyle 
mukayese edilemeyecek ölçüde gelişmiş, 
büyümüş, kalkınmış durumda… Dün, ken-
di iç ekonomik ve siyasal krizlerinin pençe-
sinde kıvranan bir Türkiye vardı.  Bugün, 
küresel ve bölgesel sorunlarla mücadele 
eden bir Türkiye var. Dün, yarınını göreme-
yen, ileriye dönük hiçbir plan yapamayan, 
proje üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün, 
bırakınız yıllık ve 5 yıllık plan dönemlerini, 
11 yıl sonrasının, çeyrek yüzyıl sonrasının 
planlarını yapan ve bunları gerçekleştirme 
yönünde kararlılıkla ilerleyen vizyon sahibi 
bir Türkiye var. Dün, uluslar arası kuruluş-
lar karşısında ricacı durumunda, mihnet 
altında bir Türkiye vardı. Bugün, uluslar 
arası alanda kendi şartlarını ortaya koyan, 

muhataplarıyla bu şekilde masaya oturan 
güçlü bir Türkiye var. Ülkemizin ve milleti-
mizin bugünü dünden daha iyi olduğu gibi, 
inşallah yarınlarımız da bugünden daha iyi 
olacak. 

Sevgili vatandaşlarım…

Mayıs ayında, dış politikadaki yoğun te-
maslarımızı da, hız kesmeden devam ettir-
dik. Bu kapsamda, 2 Mayıs’ta, Irak Meclis 
Başkanı Sayın Nüceyfi; 17 Mayıs’ta ise Irak 
Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan 
Barzani ile görüştük. Ülkelerimiz arasında-
ki konuları, bölgemizdeki meseleleri ele al-
dık. 11 Mayıs’ta IMF Başkanı Sayın Lagard; 
17 Mayıs’ta ise AB Komiseri Sayın Füle 
ile görüştük. Sayın Füle’yle, Türkiye-AB 
ilişkilerini ele almamızın yanı sıra, AB’nin 
içinden geçmekte olduğu krizi ve de bu 
krizin aşılması için neler yapılabileceğini 
konuştuk. 

Ülkemizdeki bu temasların yanı sıra, 
7 ve 8 Mayıs tarihlerinde, Slovenya ve 
İtalya’ya; 18 Mayıs’ta Bulgaristan’a; 21 ve 
24 Mayıs tarihleri arasında ise Pakistan 
ve Kazakistan’a resmi ziyaretler gerçekleş-
tirdik. Slovenya’da, Başbakan Sayın Yanşa 
ile birebir ve heyetler arası görüşmeler 
yaptık. Ayrıca, Slovenya Cumhurbaşkanı 
Sayın Türk ve Meclis Başkanı Sayın Virant 
ile de bir araya geldik. Slovenya’da Ulus-
lararası Ortadoğu ve Balkan Çalışmaları 
Enstitüsü’nün şahsıma tevdi ettiği On Yılın 
Dünya Şahsiyeti ödülünü almamın aka-
binde, heyetimle birlikte İtalya’ya geçtik. 
Roma’da, Başbakan Monti’yle birlikte, her 
iki taraftan çok sayıda bakan arkadaşımızın 
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katılımıyla, Türkiye İtalya Hükümetlerarası 
Zirvesi’nin ikincisini gerçekleştirdik. 18 
Mayıs’ta ise, günübirlik Varna ziyaretimiz-
de, Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov 
ve Katar Emiri Sayın Hamad bin el-Sani’yle 
birlikte üçlü bir görüşme yaptık. Bu ça-
lışma ziyareti vesilesiyle, bölge için önem 
taşıyan, bazı altyapı projelerini ve yatırım 
imkânlarını değerlendirme fırsatı bulduk. 

Pakistan ve Kazakistan’a yaptığımız ziyaret-
ler de son derece verimli geçti. Pakistan’da, 
Başbakan Gilani’nin yanı sıra, Senato 
Başkanı Buhari ve Parlamento Başkanı 
Mirza’yla da bir araya geldim. İslamabad’ta, 
heyetimdeki bakanlarımızın da katılımıyla, 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı-
nı gerçekleştirdik… Yine, ziyaretim çerçeve-
sinde Pakistan’la, çeşitli alanlarda, anlaşma 
ve mutabakat muhtıraları imzaladık. Böy-
lece, Türkiye ile Pakistan arasında imzalan-
mış olan ikili anlaşma ve mutabakat muhtı-
ralarının sayısı 100’ü aşmış oldu. Pakistan 
Parlamentosu’nda vekillere ve senatörlere 
hitaben yaptığım konuşma da büyük bir ilgi 
gördü. Pakistanlı kardeşlerimiz, iktidarıyla 
muhalefetiyle, bizleri sözcüğün tam anla-
mıyla bağırlarına bastılar. 

Pakistan’dan sonra ise Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev’in davetlisi 
olarak Kazakistan’ı ziyaret ettim. Orada, 
Cumhurbaşkanı Değerli Kardeşim Nazar-
bayev ve Başbakan Sayın Massimov ile bir 
araya geldim. Kazakistan’ın senato ve mec-
lis başkanlarıyla da görüştüm. Ayrıca, de-
ğerli dostum Başbakan Sayın Massimov’la 
birlikte Türk-Kazak İş Forumu’na katıldım. 
Kazakistan’daki temaslarımda, ilişkilerimi-

zi her alanda daha ileri götürmek için atı-
labilecek adımları ele aldık. İlişkilerimizin 
her veçhesinin en üst düzeyde ele alınması-
na imkân sağlayacak olan, Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına 
ilişkin Ortak Açıklama’yı imzaladık. Ayrıca, 
iki ülkenin karşılıklı çıkarları, öncelik ve 
beklentileri çerçevesinde bir yol haritası 
işlevi görecek bir diğer önemli belge olan, 
Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı’nı 
imzaladık. Ziyaretim vesilesiyle, 5’inci As-
tana Ekonomik Forumu’nun açılışına da 
katılarak bir konuşma yaptım. Kazakistan’a 
gerçekleştirdiğim ziyaretin, ikili ilişkileri-
mize olduğu kadar bölgedeki barış, istikrar 
ve işbirliğine de katkıda bulunacağına 
inanıyorum. Bu vesileyle, her iki ziyaretim 
boyunca bizden yakın ilgisini esirgemeyen 
Pakistanlı ve Kazak kardeşlerimize, en sa-
mimi duygularımla bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bizler, yurtdışında yaptığımız bütün zi-
yaretlerde, muhataplarımıza, ülkemizin, 
Türkiye’nin küresel yatırımlar için dün-
yanın en güvenli yatırım limanı, en cazip 
yatırım merkezi olduğunu anlatıyoruz. Bi-
liyorsunuz; Türkiye bizim hükümetimizle 
birlikte gündemi belirlenen bir ülke olmak-
tan çıktı, gündem belirleyen bir ülke haline 
geldi. Dış politikada attığımız adımlar, 
Türkiye’nin dünyadaki ağırlığını, itibarını 
arttırdığı gibi, ekonomimizi de büyüttü. 

Bakınız, şu noktaya özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: 1954 yılından itibaren 
görev yapan bütün hükümetler, küresel 
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yatırım çekebilmek, küresel yatırımcıyı cez-
betmek için çalışmalar yaptı. Ancak, bizim 
hükümetlerimize kadar, bazı istisnalar dı-
şında, Türkiye’ye gelen uluslar arası doğru-
dan yatırım miktarı 1 milyar doları aşama-
dı. Biz, 2007 yılında 22 milyar dolar ile bu 
noktada gerçekten tarihi bir seviye yakala-
dık. 2008 ve sonrasında, küresel ekonomik 
kriz nedeniyle tüm dünyada uluslar arası 
yatırımlarda önemli miktarda azalma oldu. 
Ancak Türkiye, 2008 yılında 18.5 milyar 
dolar; 2009 yılında 8.4 milyar dolar, 2010 
yılında 9 milyar dolar yatırım çekti. Geçti-
ğimiz yıl, yani 2011 yılında, Türkiye’ye 16 
milyar dolar tutarında uluslar arası yatırım 
yapıldı. Uluslar arası kuruluşların tahmini, 
dikkat ediniz, yüzde 18.5 artıştı. Biz ise yüz-
de 76 oranında bir artış kaydettik. 2003’ten 
2011 sonuna kadar, 9 yılda, toplamda 110 
buçuk milyar dolar doğrudan yatırımı, 
Türkiye’ye kazandırdık. 

Sevgili vatandaşlarım…

Şu anda dünya, özellikle de Avrupa Birliği, 
2008’de başlayan, son derece maliyetli bir 
krizin içinden geçiyor. Avrupa’da, şu anda, 
2’nci Dünya Savaşı’nın maliyetinden daha 
büyük bir maliyet ortaya çıkıyor. Avrupa’da 
bütçe açıkları artıyor, finans sektörünü 
ayağa kaldırabilmek için büyük maliyetli 
operasyonlar yapılıyor. Avrupa’da şu ana 
kadar, krizin köküne inip yapısal anlamda 
uygun adımların, köklü adımların henüz 
atılamadığı da açıkça ortada. Seçim süreç-
lerinin, bunun getirdiği popülist politika-
ların, durumu daha da derinleştirdiğini, 
krizin boyutunu daha da genişlettiğini 
görüyoruz. ABD’de, Japonya’da kriz ağır 

seyretmeye devam ediyor. Türkiye ise, daha 
önce söylemiş olduğumuz üzere, çok şükür, 
krizin teğet geçtiği bir ülke olmasıyla dikka-
ti çekiyor. 

Ancak, bu, rehavet içinde olduğumuz an-
lamına gelmiyor. Biz tedbiri, disiplini asla 
elden bırakmıyoruz. Avrupa’daki krizin 
Türkiye üzerindeki etkisini minimum se-
viyede tutmak için tedbirleri kararlılıkla 
uyguluyoruz. Burada birkaç göstergeyi siz-
lerle paylaşmak isterim. Bakın, Türkiye’de 
toplam yatırımlar, kamu artı özel sektör, 
2002 yılında 74 milyar lira seviyesindey-
di. 2008 yılında biz bu rakamı 189 milyar 
liraya çıkardık. 2009’da, krizin etkisiyle 
161 milyar liraya geriledik, ancak, 2011’de, 
güvenin etkisiyle toplam yatırım miktarı 
rekor bir seviyeye, 283 milyar liraya çıktı. 
2002’de, 36 milyon metrekare için inşaat 
ruhsatı verilmişti, 2011’de 124 milyon met-
rekare için inşaat ruhsatı verildi. Önemli 
bir refah göstergesi olarak, 2002’de 91 bin 
adet otomobil satılmışken, 2011’de tüm 
zamanların rekorunu kırdık, 594 bin adet 
otomobil satıldı. 

İşsizlikte gerçekten çok başarılı bir seyir iz-
liyoruz. Küresel krize rağmen 2011’i yüzde 
9.8 işsizlik oranıyla kapattık ve işsizliği son 
yılların en iyi oranlarına çektik. Kamu Net 
Borç Stoku noktasında dünyada takdirle iz-
lenen bir performans sergiliyoruz. 2002’de 
gayri safi milli hâsılanın yüzde 61.5’i borç 
iken, bugün oran, yüzde 22.4’e kadar gerile-
miş durumda. Yurtiçi kredilerde yine rekor 
seviyedeyiz. 2002’de 22 milyar lira ticari 
kredi kullanılmıştı, şu anda 360 milyar lira 
ticari kredi kullanılmış durumda. İhracatta, 
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turizmde, borçlanma vadelerinde, faizler-
de son 9.5 yılda elde ettiğimiz seviyeleri 
aşmaya, kendi rekorlarımızı tazelemeye 
devam ediyoruz. Burada bir müjdeyi, bir 
kez de sizlerle paylaşmaktan büyük mem-
nuniyet duyacağım. Bakınız; 2002 yılında 
biz hükümeti, 23.5 milyar dolar IMF borcu 
ile devralmıştık. 9.5 yıl boyunca biz borcu 
ödedik ve şu anda, ilk kez 2 milyar doların 
altına, 1.9 milyar dolara kadar çektik. İnşal-
lah, 2013 yılının Nisan ayında, bu borcu ta-
mamen sıfırlayacak, IMF’yle borç ilişkisini 
tamamen kapatacağız. 

Sevgili vatandaşlarım…

Biz, Hükümet olarak, Türkiye’nin mese-
lelerini birbirinden bağımsız, birbiriyle 
alakasız meseleler olarak görmedik, bütün 
meselelerimize bütüncül bir gözle baktık. 
Göreve gelirken bu ülkeyi eğitimi, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere dört temel 
üzerinde yükselteceğimizi söyledik. An-
cak ekonomik kalkınmayı dış politikadan, 
dış politikayı demokrasiden, demokratik 
ilerlemeyi hukuk devletinden ayrı alanlar 
olarak görmedik. Bütün meseleleri birbiriy-
le ilintili, birbiriyle bağlantılı, birbiriyle pa-
ralel meseleler olarak gördük. Türkiye’nin 
sorunlarına daima gerçekçi şekilde baktık, 
değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yap-
tık. Türkiye’ye inanmayanlarla, milletimize 
inanmayanlarla, karamsar, kötümser tab-
lolar çizenlerle yollarımızı ayırdık… Sizin 
yolunuz size, bizim yolumuz bize dedik. 
Ancak, yüreğinde Büyük Türkiye heyecanı 
taşıyan, bu ülkenin kalkınması için elini 
taşın altına koymaya hazır olan her kesimle 
her zaman istişare halinde olduk… 

Yatırımcımıza, girişimcimize, sanayicimi-
ze, işverenimize, işçimize, emekçimize, sivil 
toplum kuruluşlarımıza asla ve asla kulak 
tıkamadık… Aksine, onlarla el ele verdik, 
onların beklentileri, onların talepleri doğ-
rultusunda Türkiye’nin büyümesi için çaba 
harcadık. Ne aldatan olduk, ne de aldanan 
olduk. Ne ekonominin gerçeklerinden 
kopuk bir pembe tablo çizmenin peşinde 
olduk, ne de insanımızın özgüvenini yık-
maya tevessül ettik… Gerçeğin ve hakikatin 
sözcüsü olduk. Dosdoğru bir yol tutturduk. 
Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, ted-
biri, disiplini elden bırakmadan geleceğe 
yürüyoruz. Dev yatırımlarımız, ulaştırma-
da, enerjide, konutta, eğitimde, her alanda 
muhteşem yatırımlarımız aynı şekilde 
ivme kaybetmeden devam ediyor. Hiç kim-
senin kuşkusu, endişesi olmasın, birlikte 
çalışacak ve 21. yüzyılı bir Türkiye Yüzyılı 
haline birlikte getireceğiz. Aydınlık yarın-
lara hep birlikte, coşkuyla, heyecanla, el ele, 
omuz omuza yürümek umuduyla, hepinizi 
selamlıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
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Sayın Başkan, Ana muhalefet Partisi’nin 
Sayın Genel Başkanı, muhalefet partile-
rimizin değerli temsilcileri, çok değerli 
Bakan arkadaşlarım, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin değerli yöneticileri, değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Türki-
ye İhracatçılar Meclisi 19. Genel Kurulu’na 

başarılar diliyorum. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ne kuruluşundan bugüne kadar 
emek vermiş, katkı vermiş herkese, yö-
netici arkadaşlara, mensuplara burada 
şükranlarımı ifade ediyorum.  Hayatını 
kaybetmiş dostlarımıza Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi  
19. Genel Kurulu

Ankara | 6 Haziran 2012
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TİM mensuplarına, onlarla birlikte ülke-
mizdeki tüm ihracatçılara, başarılarından 
dolayı ben her fırsatta, gerek şahsım, gerek 
ülkem, gerek milletim adına teşekkürleri-
mi sundum. Allah’ın izniyle, ihracatçıla-
rımıza, yine her fırsatta teşekkür etmeye 
devam edeceğim. Evet… Sizler, Türkiye’nin 
bugünlere ulaşmasına çok büyük katkı 
sağladınız. 1923 yılı sonunda, daha henüz 
2 aylık bir ülke olan Türkiye’nin ihracatı 
50 milyon 790 bin dolardı. 2002 yılında, 
yani 79 yılda, Türkiye’nin ihracatı ancak 
36 milyar dolara ulaşabilmişti. Sizler; işte 
bu 36 milyar doları aldınız ve 2011 sonun-
da bu rakamı 135 milyar dolara, bugün 
itibariyle de 140 milyar dolara çıkardınız. 
Bu büyük başarınızdan dolayı hepinizi tek 
tek tebrik ediyorum. Türkiye’ye, aziz mille-
timize bu başarıyı, bu sevinci yaşattığınız 
için sizleri kutluyorum. Engel tanımadığı-
nız, sınır, bahane, mazeret tanımadığınız; 
uzak, ücra demediğiniz; 10 yılda ihracatı 
4 kat artırdığınız için, her birinize, bugün 
bir kez daha şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyor, her birinize 
teşekkür ediyorum. 

Bakın dün, İstanbul’da, Dünya Ekonomik 
Forumu’nun, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Avrasya Zirvesi’nin açılışını gerçekleştir-
dik. Bugün de devam eden bu zirve için, 
dünyanın birçok ülkesinden devlet ve 
hükümet başkanları, bakanlar, iş dünya-
sından önemli temsilciler, uluslararası fir-
maların üst düzey yöneticileri İstanbul’a 
geldiler. Dün, gerek açılış oturumunda, 
gerek gün boyu gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşmelerde, Türkiye’nin, uluslararası 
çevrelerde müthiş bir ilgi odağı olduğunu 

bir kez daha müşahede ettik. Açık söylüyo-
rum: Dün, bir kez daha, bu ülkenin Başba-
kanı olmaktan, bu ülkenin bir vatandaşı 
olmaktan çok büyük gurur duydum. Her-
kes Türkiye örneğini konuşuyor. Herkes, 
Türkiye’nin küresel krizdeki duruşunu, bu 
krize karşı aldığı önlemleri, bu krize karşı 
gösterdiği başarıyı konuşuyor. 

Gün boyu görüştüğümüz, konuştuğumuz 
herkes, bu başarının altında yatan neden-
leri, bu başarının kaynaklarını bizden 
öğrenmek istiyor. Açıkçası, bugün takdirle 
izlenen, bizim de milletçe gurur duydu-
ğumuz Türkiye tablosunun en önemli 
aktörleri işte bu salondalar. Bu salondaki 
arkadaşlarımız, burada olmayan binlerce, 
milyonlarca vatandaşımız, el birliği, gönül 
birliği yaparak, umutla, heyecanla işlerine 
sarılarak, işte tüm dünyada başarı timsali 
olarak gösterilen bu tabloyu meydana ge-
tirdiler. Bakın; bu noktada, geçtiğimiz 10 
yıl boyunca, hükümet olarak biz gerçekten 
yüreğimizi burkan hadiselere de şahit 
olduk. 2002 sonunda, hükümeti devraldı-
ğımız andan itibaren, yurtiçinde birileri 
sürekli karamsarlık, sürekli umutsuzluk, 
bunun yanında sürekli belirsizlik pompa-
ladı. 

Hatırlayın… Elde ettiğimiz her başarıya 
kulp takanlar oldu. Elde ettiğimiz her 
başarıyı, burada, Türkiye içinde, millette 
aramak yerine, gittiler, uluslararası kon-
jonktürde aradılar. Elde edilen başarıların 
geçici olduğunu söyleyenler oldu, sürekli 
riskleri öne çıkaranlar oldu, kriz tellallığı 
yapanlar, hatta ekonomik kriz duasına 
çıkanlar oldu. Maalesef, yurtiçinde eko-
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nomi kötülendiği kadar, yurtdışına da 
Türkiye’yle ilgili yanıltıcı bilgiler aktarıldı. 
Dünyada, Türkiye’yi izleyenlere yanlış izle-
nim vermek için maalesef her türlü girişim 
yapıldı. Bunu yapanlar, sadece bizim Hü-
kümetimize, bizim partimize değil; aslında 
işte size, sizin gibi başarılı işadamlarına, 
topyekun Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarına haksızlık ettiler. Ama bunların 
hiçbirine prim vermedik, hiçbirine eyval-
lah demedik. Yere sağlam bastık, kararlı 
yürüdük, en önemlisi de birlikte yürüdük 
ve işte bugünlere ulaştık. Türkiye’nin eko-
nomideki başarıları noktasında hala tered-
dütleri olanlar var mı bilmiyorum. Artık, 
Türkiye’nin başarılarına kulp takmak için, 
uluslararası konjonktürü de kullanmak 
mümkün değil. Zira küresel kriz, deyim 
yerindeyse, şu anda dünyayı kasıp kavu-
ruyor. Bu en büyük maliyetli küresel kriz 
sürecinde, biz, yüzde 8.5 büyüyerek, ihra-
catta Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını 
kaydederek, hatta çok daha büyük hedef-
ler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. 

Burada şunu da ifade etmek durumun-
dayım. Bakın bir Genel Başkanımız (CHP 
Genel Başkanı), geçtiğimiz hafta çıktı, bir 
televizyon programında, Yunanistan eko-
nomisinin Türkiye ekonomisinden daha 
iyi durumda olduğunu ifade etti. Bence 
bunlara gerek yok.  Bunu yurtdışında 
malum bazı çevreler zaten ziyadesiyle ya-
pıyor. Çünkü böyle bir şey söylendiğinde, 
sadece hükümete haksızlık yapılmıyor, 
işte bu salondakilere de haksızlık yapılı-
yor. Hakkı teslim etmek erdemdir. Dün, 
Dünya Ekonomik Forumu’nda biz bu erde-
mi ziyadesiyle gördük. Uluslararası çevre-

lerin, Türkiye ekonomisine hayranlık duy-
duğunu biz dün bir kez daha müşahede 
ettik. Bu hakkın, Türkiye içinde de teslim 
edilmesi, erdem olacağı kadar, inanın eko-
nominin çok daha iyi seviyelere ulaşması 
için de katkı sağlayacaktır, destek olacak-
tır. Hükümeti oluşturan parti kaybetsin 
de, Türkiye’ye ne olursa olsun zihniyeti, 
köhnemiş bir zihniyettir, eski siyaset dili-
dir, Türkiye’nin hayrına olmayan bu dil, bu 
üslup artık mutlaka terk edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Elbette, bir ekonominin durumu, belli 
bazı göstergelerle ifade edilir. Büyüme, 
enflasyon, dış ticaret, faiz oranları, bütçe 
disiplini gibi göstergeleri zaten her fırsatta 
konuşmalarımızda milletimizle paylaşı-
yoruz. Ancak bugün, sizlere, doğrudan 
refah göstergesi olan bazı rakamları bu-
rada aktarmak istiyorum. Bakınız, 2002 
yılında, Türkiye’de, evde bilgisayar sahip-
liği, toplam hane sayısının yüzde 10’unun 
altındaydı. Bugün, Türkiye’deki toplam 
konutların yüzde 34’ünde, en az 1 masaüs-
tü bilgisayar var. 2002’de, nüfusun yüzde 
1’inde dahi taşınabilir bilgisayar yoktu. 
Bugün, nüfusun yüzde 23’ünde taşına-
bilir bilgisayar var. Cep telefonu abonesi 
sayısı: 2002’de 23 milyon kişiydi. Şu anda 
ne biliyor musunuz? 2008’de 66 milyon 
aboneye ulaştık, şu anda da 62 milyonun 
üzerinde. 2002’de, her 100 evden 40’ında 
en az 1 cep telefonu vardı; şu anda, her 100 
evden 92’sinde en az 1 tane cep telefonu 
var. 2002’de, nüfusun yüzde 20’si bilgisa-
yar kullanıyordu; şu anda nüfusun yüzde 
46’sı bilgisayar kullanıyor. Aynı şekilde, 
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internet kullananların oranı yüzde 15 civa-
rındayken, bugün yüzde 45’e ulaştı. 

Trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısına bak-
tığınızda, refah artışını orada da görüyor-
sunuz. 2002’de, trafikte 8.6 milyon araç 
vardı; bugün, yaklaşık 2 katı 16 milyon 
araç var. Trafikteki otomobil sayısı 4.6 
milyondu, kayıtları silinenleri de düştü-
ğünüzde bugün trafikteki otomobil sayısı 
2 kat arttı, 8 milyon adet. 2003 yılında 
toplam, iç-dış, uçakla seyahat eden yolcu 
sayısı 36.5 milyondu; 2011 sonunda, yüz-
de 183 artışla 118 milyona ulaştı. Bunlar, 
tüketime yönelik göstergeler. Aynı şekilde, 
asgari ücretin alım gücüne baktığınızda, 
son 10 yılda alım gücünün ürüne göre 2 
kat, 3 kat arttığını görüyorsunuz. Otomo-
bil, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi 
satışları, son 10 yılda sürekli rekor kayde-
derek bugünlere geldi. Sadece otomobili 
veriyorum: 2002’de 91 bin adet otomobil 
satılmıştı; 2011’de tüm zamanların rekoru 
kırıldı ve 594 bin otomobil satıldı. 

Bunların lüks harcamalar olduğunu, nü-
fusun önemli bölümünün bu harcamalara 
ulaşamadığını iddia edenler de olabilir. 
Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu 
uluslararası standartlarda yoksulluk ça-
lışması yapıyor ve oradaki gelişmeler de 
son derece önemli. Türkiye’de bir kere, 
günlük 1 doların altında harcama yapan 
nüfus kalmadı. Günlük, 2.15 dolar harca-
ma yapan nüfus oranı, 2002’de yüzde 3’tü, 
bugün, yüzde 0.21; yani binde 2. Günlük 
4.3 doların altında harcama yapanların 
oranı 2002’de yüzde 30’du; bugün, dikkat 
ediniz, yüzde 3.6’ya kadar düştü. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye son derece sağlam bir zeminde, 
kararlı adımlarla, çok büyük, çok iddialı 
hedeflere doğru ilerliyor. Hükümet olarak, 
bu istikrar ve güven zemininin sarsılmaması 
için, azami hassasiyet gösterdik, göstermeye 
devam ediyoruz. Türkiye, artık, sadece belli 
kesimlerin, belli çevrelerin refahtan pay al-
dığı bir ülke olmaktan çıkıyor, refah tabana 
doğru yayılıyor. 2023 hedefleri noktasında, 
TİM’le, tüm ihracatçılarımızla gerçekten çok 
güzel bir uyum sergiliyoruz. Kamu ile özel 
sektör, tarihin hiçbir döneminde görülme-
yen uyumla, sinerjiyle, ortak hareket ederek, 
ortak bir hedefe doğru, 500 milyar dolar 
ihracat hedefine doğru ilerliyor. Biz, ihracatı 
9 yılda 4 kat artırdık; evelallah, önümüzdeki 
11 yılda da 4 kat artırır ve inşallah 500 mil-
yar doları da aşarız. Birbirimize inandığımız, 
güvendiğimiz müddetçe, bu şekilde kararlı 
adımlarla yürüdüğümüz müddetçe biz in-
şallah bunu başarırız. 

Bakın, 2023 hedefleri, artık Hükümetin 
hedefleri olmaktan çıktı, ülkenin, milletin 
hedefleri haline geldi. Şu anda, sadece biz 
değil, işte TİM, bu hedeflere inanıyor ve bu 
hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyor. 
Bakıyorsunuz, sanayici, işadamı, girişimci, 
esnaf, çiftçi bu hedeflere inanıyor, bu he-
defler için gayret gösteriyor. Şimdi değerli 
arkadaşlarım… Bizim, ülke olarak, bu ve 
benzeri hedefler konusunda, tam bir birlik-
telik içinde olmamız hayati derecede önem 
arz ediyor. Yani, hükümet ile TİM arasında, 
2023 ihracat hedefi için ortaya koyduğumuz 
uyumu, bizim, her milli meselede ortaya 
koymamız gerekiyor.  
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Bakın ben burada, bir hususta düşünce-
lerimi açık açık ifade etmek durumunda-
yım. Tıpkı 2023 hedefleri gibi, artık milli 
hale gelen bu hedefler gibi, bir başka milli 
meselede bazı noktaları bugün samimiyet-
le sizlerle paylaşmak arzusundayım. 30 
yıldır terörle mücadele ediyoruz. 30 yıldır, 
terörü durdurmaya, terörün istismar kay-
naklarını kurutmaya çalışıyoruz. Canlara 
mal olan, aynı zamanda Türkiye’nin eko-
nomisine, Türkiye’nin geleceğine çok ağır 
maliyetler yükleyen bu sorunu ülke olarak 
hepimiz çözmek istiyoruz. Ben, partimin 
Şanlıurfa kongresinde de ifade ettim. 
Bizim, parti olarak, Kürt kökenli kardeş-
lerimizin meselesi ve terörle mücadele 
noktasında ortaya koyduğumuz kararlılık, 
Türkiye’nin 81 vilayetinden destek gördü 
ve onay aldı. Bakıyorsunuz, Şanlıurfa’da 
da oy oranlarımız artmış, Kırıkkale’de, 
Ça n k ı r ı ’ d a ,  An ka ra’ d a ,  D e n i z l i ’ d e , 
Antalya’da da oy oranlarımız artmış. 75 
milyon, hep birlikte, bütün fertleriyle bu 
sorunun çözülmesini istiyor. 

Ateş düştüğü yeri yakar değerli arkadaş-
larım… Her ölümün ardından, her şehit 
cenazesinin ardından, eş, dost, akraba ken-
di evine gittiğinde, anneler, babalar, ocak-
larında, daha da önemlisi yüreklerinde, 
çok ama çok büyük boşluk hissediyorlar. 
Kendi başlarına kaldıklarında, ne büyük 
bir acının içinde olduklarını görüyorlar. 
Yaşamayanın bunu anlaması elbette zor. 
Ama artık bu acıyı anlamak için, herkes, 
ama herkes çaba harcamak zorunda. Her-
kes, bir anlığına, Allah korusun, evladını 
gözünün önüne getirip, o şehitlerimizin, o 
gençlerin anne babalarının hissiyatını pay-

laşmak zorunda. Bakın, açık söylüyorum; 
Türkiye’de bu yapılamadı. Türkiye’de, siya-
set kurumu tarafından, medya tarafından 
bu yapılamadı, bu hissiyat paylaşılamadı. 
Ben hiç kimseyi suçlamıyorum.  Hiç kimse 
savunmaya geçmesin, tam tersine, herkes, 
önce vicdanını sorgulasın. İnanıyorum ki 
medya da bu vicdan muhasebesini yapa-
caktır. İnanıyorum ki, muhalefet partileri 
de, topyekun siyaset kurumu da bu vicdan 
muhasebesini yapacaktır.  

Bu ülkede terör, acı, kan, gözyaşı, maalesef, 
çok acıdır ki, bir siyaset malzemesi olarak 
kullanılmıştır, bugün de hâlâ kullanılıyor. 
Nasıl ki, ekonomi üzerinden, hükümet 
zarar görsün diyerek, Türkiye’nin zarar 
görmesine göz yumanlar olduysa; hükü-
met zarar görsün de, gençlere ne olursa 
olsun diyerek teröre göz yumanlar oldu ve 
oluyor. Bakın sadece kendi hükümetimi 
kastetmiyorum. Son 30 yıldır, hükümet 
görevinde bulunan her partiye, muhale-
fet terör üzerinden yüklendi. Terör, bir 
dönem, bu sorumsuz anlayış neticesinde, 
Türkiye’de siyaseti şekillendirir noktaya 
dahi ulaştı. Seçim dönemlerini alın, yanı-
na terör eylemlerini koyun, ne dediğimi 
anlayacaksınız. 2010 yılı halk oylaması ön-
cesinde de, 2011 seçimleri öncesinde de, 
namluların, askerimizi, polisimizi olduğu 
kadar, seçim sandığını da hedef aldığını 
göreceksiniz. 

Bunları artık açık açık konuşmak zorun-
dayız. Son dönemde, terör örgütünün çok 
enteresan bağlantıları tek tek ortaya çık-
maya başladı. Bunlar medyada defalarca 
yer aldı. Bakıyorsunuz, yurt içinde, hiç 
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ummadığınız yerlerle işbirliği yapıyorlar. 
Bakıyorsunuz, yurt dışında, belli ülke-
lerden, belli çevrelerden destek alıyorlar. 
Karşımızda sadece silahlı bir çete yok. 
Karşımızda, sadece uyuşturucu ticareti 
yapan bir mafyatik şebeke yok. Karşımız-
da, aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
karanlık çevrelerin taşeronluğunu yapan, 
uyuşturucudan silah kaçakçılığına kadar 
her türlü kirli işe bulaşmış bir terör örgütü 
var. Karşımızda, bunlarla birlikte aldığı 
ihaleler karşılığında, siyaseti dahi dizayn 
etmeye kalkışan bir örgüt var. 

Ben, bunları da ilk defa söylemiyorum. 
Bunları defalarca dile getirdim, defalarca 
ifade ettim. Biz, bu meselenin milli bir me-
sele olduğunu, bir ülke meselesi olduğunu, 
çözümün de ancak birlikte olabileceğini 
defalarca beyan ettik. 2009’da, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projemizi başlattığımızda, 
her partiden randevu istedik, her partiyle 
görüşmek, ortak çözüm üretmek istedik. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu konu-
yu taşıdık, orada çözüm üretmek istedik. 
Ama açıkçası, biz bu meselede yalnız bıra-
kıldık. Biz, “analar ağlamasın” dedikçe, bi-
rileri maalesef, “tabii ki analar ağlayacak” 
dedi. Bir bakıyorsunuz, bir parti şehitler 
üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Bir 
başka parti, bakıyorsunuz, Kürt kökenli 
kardeşlerimin hissiyatı üzerinden istismar 
siyaseti yürütüyor. Gençler öldükçe, şehit-
ler geldikçe, maalesef bu partiler müstehzi 
ifadelerle, sadece kendi siyasi hesaplarını 
yapıyorlar. 

Böyle bir siyasi ortam içinde bu mesele-
nin çözüm elbette zordur. Bir kere şunu 

burada söylemek zorundayım. Biz, tüm 
zorluklara rağmen, yalnız bırakılmış olma-
mıza rağmen, terörle daima kararlı şekilde 
mücadele ettik ve edeceğiz. Milletimiz bize 
inandı, güvendi, bize emanetini verdi ve 
“Bu işi çözün” dedi; biz de çözüm için sonu-
na kadar gayret göstereceğiz. Ama bakın 
altını çizerek ifade ediyorum, terörün, te-
rör örgütünün, bu ülkede siyaseti şekillen-
dirmesine, milli iradeye kastetmesine de 
asla müsaade etmeyeceğiz. Biz, şunu sami-
miyetle söyledik; kalbimizden, gönlümüz-
den söyledik:  Terör saldırıları neticesinde, 
ya da terörle mücadele esnasında hayatını 
kaybedenlerin, ırk, dil, din, mezhep, ide-
olojiden öte, hepsinin bir can olduğunu, 
bir insan olduğunu özellikle vurguladık. 
Ay Yıldızlı Bayraklar içinde şehitlerimiz 
geliyor; Hükümet hedef alınıyor. Terörist 
cenazeleri morgdan kaçırılıyor, eylem 
aracı olarak kullanılıyor, Hükümet hedef 
alınıyor. Terörle mücadele esnasında, tra-
jik hatalar yapılıyor, yine Hükümet hedef 
alınıyor. 

Ama çözüm denildiğinde, bakıyorsunuz, 
tüm o istismarcılar, sırtlarını dönüyor, 
kapıları kapatıyor. Yani biz, sadece terörle 
mücadele etmiyoruz. Biz, sadece Kürt kar-
deşlerimizin meselesini çözme mücadelesi 
vermiyoruz. Aynı zamanda istismar siya-
setiyle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda 
ulusal-uluslararası şebekelerle mücadele 
ediyoruz. Ön yargılarla, ön kabullerle 
mücadele ediyoruz. 2009’da, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesini başlatırken, “Çelik 
gibi sinirlerimiz olacak” demiştik; bugün, 
çelik gibi sinirle, yılmadan, yorulmadan, 
kararlılıkla meselelerin üzerine gidiyoruz. 
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Şunu da samimiyetle söylüyorum. Biz, 
bu meselenin çözümü için hiçbir zaman 
kapılarımızı kapatmadık. Bugün de ka-
pılarımız ardına kadar açık. Kim gelirse, 
kim katkı vermek isterse, kim bize bir 
çözüm önerisi getirirse, dikkatle dinleriz, 
hassasiyetle üzerinde dururuz. Bizim 
hiçbir ön şartımız, hiçbir ön yargımız, ön 
kabulümüz yok. Biz, bu milli meselede, 
iktidar gibi, muhalefet gibi değil, annelerin 
gözyaşını dindirmeye çalışan, can taşıyan, 
kalp taşıyan, vicdan taşıyan insanlar gibi 
olunmasını her zaman istedik, bugün de 
istiyoruz. Demokratik siyasete inanan her 
parti diyaloğa, müzakereye, uzlaşı arayı-
şına açık olmak durumundadır. Siyasette 
küslük olmaz, köprüleri atmak olmaz, has-
mane duygular içine girmek, rakiplerini 
‘düşman’ olarak, ‘hain’ olarak yaftalamak 
olmaz. İnşallah, öğleden sonra da, Ana-
muhalefet Partisi Genel Başkanı’nı kabul 
edecek, bu konudaki önerilerini dikkatle 
dinleyecek, not edecek, üzerinde de istişa-
relerimizi yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir medeni-
yetin mirasçılarıyız. Biz, hiç şüpheniz, hiç 
tereddüdünüz olmasın, Allah’ın izniyle, 
her meselenin üstesinden geliriz. Eko-
nomide elde ettiğimiz başarıları, daha 
fazla gayretle, daha fazla azimle, birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah çok 
daha yüksek seviyelere taşırız. Siyasette, 
eski usuller artık prim yapmıyor. Sizler 
de çok iyi biliyorsunuz ki, ekonomide de 
artık eski usullerle ileriye gidilemiyor. 
Toplum değişirken, iş dünyası değişirken, 

siyaset değişirken, ekonomi de değişti ve 
değişiyor. Türkiye büyüdükçe, rekabet 
şartları da büyüyor. Bakın, geçtiğimiz 
hafta, 29 Mayıs’ta, İstanbul’un Fethi’nin 
559’uncu yıldönümünde, restore ettiği-
miz Fatih Camii’ni yeniden hizmete açtık. 
Fatih Camii, 5 asır öncesinde, kaba inşaat 
aletleriyle, ince bir mimari eser olarak inşa 
edilmişti. Biz, 5 asır sonra, onu gelecek 
asırlara taşıyabilmek için, adeta iğneyle 
her milimetrekaresini büyük bir hassasi-
yetle işleyerek yeniden elden geçirdik. 

Ekonomide de artık böyle bir süreçteyiz. 
Kazma kürek dönemi artık geride kaldı. 
Adeta iğneyle yol açarak ilerleyeceğimiz 
bir sürece girdik. İnovasyon, teknoloji, 
tasarım, özellikle de markalaşma, dış ti-
caretimiz açısından artık hayati derecede 
önem arz ediyor. Ben, bu milletin bunu 
da başaracağına yürekten inanıyorum. Bu 
salondaki arkadaşlarımın, 9 yılda 4 kat 
artırdıkları ihracatı, önümüzdeki 11 yılda 
4 kat daha artıracaklarına gönülden inanı-
yorum. Bir kez daha, emekleriniz için he-
pinize tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 19. Genel Kurulu’nun 
hayırlara vesile olmasını diliyor; sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev, 
değerli katılımcılar, değerli basın mensup-
ları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz 
diyorum. 

Azerbaycan ile Türkiye güçlü kardeşlik ve 
akrabalık bağlarına sahip iki ayrı devlettir. 

Hatta, ruhu şad olsun, merhum Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev’in unutulmaz deyi-
şiyle, bizler, Türkiye ve Azerbaycan olarak, 
kendimizi “tek millet iki devlet” olarak 
görüyor, öyle kabul ediyoruz. Yakın bir za-
manda imzaladığımız anlaşmalarla, kardeş 
ülke vasfımıza stratejik bir nitelik de ekle-
yerek, ilişkilerimizi en ileri boyuta taşıdık. 

“Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi” Basın Açıklaması

İstanbul | 26 Haziran 2012
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Azerbaycan ile, her vesileyle altını çizdi-
ğimiz bu derin akrabalık ve komşuluk 
bağlarımızın yanı sıra, enerji alanında da 
stratejik önemi haiz ilişkilerimiz bulunu-
yor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol ve Ba-
kü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hatları 
enerji işbirliğimiz kapsamında başarıyla 
hayata geçirilmiş ve önemi küresel düzey-
de tescil edilmiş olan iki tarihi projedir. 

Bu noktada şu hususu özellikle vurgula-
mak isterim: Bizler, Hazar Havzası ve Orta 
Asya doğal gazının ülkemiz üzerinden al-
ternatif güzergâhlardan Avrupa’ya sevkini 
öngören Güney Gaz Koridoru projelerini, 
gerek kendi enerji arz güvenliğimizi sağla-
mak, gerek Avrupa’nın enerji arz güvenli-
ğine katkıda bulunmak amacıyla güçlü bir 
şekilde destekliyoruz. Bu çerçevede, enerji 
stratejimizin temel bileşenlerinden birisi 
olan kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesi-
ne de büyük önem veriyoruz. Güney Gaz 
Koridorunun gerçekleşmesi, Azerbaycan 
enerji kaynaklarının güvenilir şekilde 
Avrupa’ya ulaştırılması bakımından da 
önem taşıyor. 

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen müzakere-
ler sonucunda, Şah Deniz Faz 2 kapsamın-
da elde edilecek doğal gazın 6 milyar met-
reküplük bölümünün Türkiye’ye satışına, 
10 milyar metreküplük bölümünün de 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya transit taşın-
masına ilişkin olarak Azeri kardeşlerimiz-
le 25 Ekim 2011 tarihinde bir Hükümetler 
arası Anlaşma, 24 Aralık 2011 tarihinde de 
bir Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştık. Bu-
gün, tarihi önemi haiz yeni bir adım daha 
attık. Kısa adı TANAP olan, Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesine 
ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma ve Ev 
Sahibi Hükümet Anlaşmasını imzaladık. 

TANAP projesi, Azeri gazının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya transit taşınmasına 
imkân tanıyacak çok önemli bir projedir. 
Dolayısıyla, bugün, yalnız Türkiye-Azer-
baycan enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve 
ülkemizin enerji arz güvenliği açısından 
değil, Avrupa’nın enerji tedariki açısından 
da büyük önem arz eden bir olaya şahitlik 
ediyoruz. Bu tarihi günde sizlerle birlikte 
olmaktan büyük memnuniyet ve gurur 
duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugünkü imzalanan anlaşmalarla birlikte, 
projenin hukuki altyapısının tamamlan-
masına yönelik en önemli adım atılmıştır. 
Bu Proje, ülkelerimiz arasındaki stratejik 
işbirliğini derinleştirmekle kalmayacak, 
ayrıca Azerbaycan ile Avrupa arasında, 
Türkiye üzerinden, organik bir bağ tesis 
edecektir. Projenin hayata geçmesiyle ül-
kelerimiz, hem Avrupa Birliği’nin kaynak 
çeşitlendirme hedefine kayda değer bir 
katkı sağlamış, hem de Avrupa’nın enerji 
arz güvenliğinde önemli bir rol de üstlen-
miş olacaklardır. Diğer bir deyişle, Doğu-
Batı Enerji Koridoru’nu oluşturan bütün 
bu projeler, bölgede güvenlik ve barışın 
geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın 
sağlanması yolunda stratejik atılımlardır. 
Bu tasarılar, bölge ülkelerinin birbirleriyle 
olan siyasi ve ekonomik bağlarının yanı 
sıra, Batı dünyasıyla olan ilişkilerini de 
güçlendirmektedir. Bu yönüyle, söz konu-
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su projeler, salt bir ticari yatırım olmanın 
çok ötesinde anlam taşımaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım…

TANAP Projesi, Şah Deniz Faz 2 gazıyla 
işletime alınacaktır. Ancak ileride bu boru 
hattı üzerinden Azerbaycan’ın diğer sa-
halarından elde edilecek doğal gazın da 
taşınması söz konusudur. Ayrıca, Azerbay-
can üzerinden transit geçecek Hazar ötesi 
gaz kaynakları da TANAP boru hattına 
yönlendirilebilecek. Milyarlarca dolarlık 
bir yatırım gerektirecek bu Projenin, böl-
ge halklarının ve gelecek nesillerin refa-
hının güvence altına alınmasına büyük 
katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Aynı 
zamanda, Azerbaycan’la ortak kaderimize 
ve her alanda mükemmel seyreden ilişki-
lerimizin enerji boyutuna da ayrı bir güç 
kazandıracağına inanıyoruz. Bu inançla, 
bugün imzalanan anlaşmaların hepimize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha 
saygıyla selamlıyorum. Katılımınız için 
teşekkür ediyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, ayda bir olarak ger-
çekleştirdiğimiz Ulusa Sesleniş programı 
vesilesiyle, bir kez daha karşınızda, hu-
zurlarınızdayım. Sizleri en kalbi, en hasbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye, son 9.5 yılda her alanda çok bü-
yük başarılara imza attı. Bizler, ülkemizin 
on yıllardır süren kronik sorunlarını tek 
tek çözüyoruz; engelleri aşıyoruz! Ekono-
mide, demokratik hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesinde, sosyal politikalarda, iç 
ve dış politikada, tam bir uyum içinde, or-
tak bir heyecan ve coşkuyla, hep birlikte, 
2023 hedeflerine doğru kararlılıkla iler-
liyoruz. Burada, özellikle bir hususa, siz 
aziz vatandaşlarımın dikkatini çekmek 
istiyorum: 

Türkiye çok zor bir coğrafyada yer alıyor. 
Maalesef, etrafımızda, Ortadoğu olsun, 
Kaf kasya olsun, Balkanlar, Akdeniz, 
Kuzey Afrika olsun, zaman zaman olum-
suzluklar yaşanıyor. Türkiye, tüm bu 
bölgelerin en ortasında yer alan bir ülke 
olarak, bütün olumsuzluklara rağmen, 
bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik 

adası olma vasfını muhafaza ediyor. Biz, 
bölgemizdeki birçok ülkenin tersine, 
kökleri çok eskiye uzanan, kadim bir 
devlet geleneğine sahibiz. Millet olarak 
bizler, merkezinde bulunduğumuz bu 
coğrafyada, bin yılı aşkın bir süredir, 
sağduyunun, soğukkanlılığın, itidalin; en 
önemlisi de hakkın, hukukun, adaletin 
yanında olduk. Ecdadımızdan aldığımız 
mirasla; atalarımızdan, kadim devlet ge-
leneğimizden, zengin medeniyetimizden 
aldığımız ilhamla, biz her zaman, büyük 
devlet refleksi gösterdik. İşte bu vasfımız-
dan dolayı, biz, içinde bulunduğumuz bu 
zor coğrafyada, bağımsız, özgür, istikrarlı 
bir devlet olarak yolumuzda kararlılıkla 
ilerliyoruz. Sadece Türkiye’yi büyütmekle 
yetinmiyoruz; komşularımızın, bölge ül-
kelerinin de büyümesi, huzur ve istikrara 
kavuşması; bölgesel sorunların bir an 
önce çözülmesi için çok yoğun gayret sarf 
ediyoruz. 

Aziz milletim…

İçinde bulunduğumuz coğrafya, maalesef 
bin yılı aşkın bir süredir kan ve gözya-
şıyla yıkanan bir coğrafya. 13 asır önce, 
Kerbela’da, Hazreti Peygamberimizin mü-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Haziran 2012 
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barek torunu Hazreti Hüseyin ve ailesi, 
son derece acımasız bir savaşta katledil-
mişti. O tarihten itibaren, ne yazık ki bu 
coğrafyada kan ve gözyaşı hiç dinmedi. 
Yaşanan bu acı hadiseye rağmen, ihanet-
ler, kardeş kavgaları, mezhep çekişmeleri, 
terör, yoksulluk maalesef sona ermedi. 
Biz, Türkler olarak, Kürt kardeşlerimizle, 
Arap kardeşlerimizle, bu coğrafyadaki 
tüm etnik gruplarla, her zaman istikrarı, 
huzuru, güvenliği tesis etmenin mücade-
lesi içinde olduk. 

Dikkatinizi çekiyorum: Büyük Selçuklu 
Devletinden bugüne kadar, millet ola-
rak biz, her zaman barışın, uzlaşmanın, 
kucaklaşmanın, bir ve beraber olmanın, 
kardeş olmanın bayraktarlığını üstlendik. 
Bağdat, Basra, Aden Körfezi, Kahire, Ku-
düs, Şam, özellikle de Mekke ve Medine 
tehdit edildiğinde, tamamen insani duy-
gularla, vicdani duygularla, medeniyeti-
mizin bize yüklediği sorumlulukla, teh-
ditlere karşı göğüs germeyi vazife bildik. 
Şam ve Kudüs’e doğru kuzeyden Haçlı 
orduları ilerlerken, biz, Şam ve Kudüs’ün 
güvenliğini ta İznik’ten başlattık! Sultan 
Kılıçarslan’ın ordusunda, düşmanları 
durdurmak için kahramanca mücadele 
verdik. Şam ve Kudüs işgal edildiğinde, 
bizler, Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeş-
lerimizle, gâh Nurettin Zengi’nin ordu-
sunda, gâh Selahattin Eyyubi’nin, Yavuz 
Sultan Selim’in, Fatih Sultan Mehmet’in 
ordusunda, cansiperane bağımsızlık mü-
cadelesi yürüttük. 

Bütün bu coğrafyada yer alan halklar, ta-
rihin birbirine kardeş eylediği halklardır. 

Bu coğrafyada, biz bin yılı aşkın bir süre-
dir, aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu bölgede, 
hüznümüz bir oldu, kederimiz bir oldu, 
sevincimiz, coşkumuz, heyecanımız bir 
oldu. Bugün de aynı şekilde, çok geniş bir 
bölge içinde, tüm halkların kalpleri ortak 
atıyor. Bakınız sevgili vatandaşlarım… Bi-
zim, 2002 yıl sonunda, toplam dış ticaret 
hacmimiz 88 milyar dolardı. 2011 sonun-
da, bizim dış ticaret hacmimiz 4 kattan 
fazla artarak 376 milyar dolara ulaştı. İşte 
bu büyük artış, bizim yüz yıldır sırtımızı 
döndüğümüz komşularımızla kucaklaş-
manın bir eseridir. Türkiye’nin bu oranda 
büyümesi, dış ticaretini, turizm gelirleri-
ni, turist sayısını, yatırımlarını artırması, 
bizim aktif dış politikamızın eseridir. 

Biz, dünyanın hemen her başkentine 
ulaştık; bazı başkentlere defalarca gittik; 
sorunları masaya yatırdık, çözdük, çözüm 
yoluna koyduk ve işbirliğini kat kat artır-
dık. Açıkçası, Türkiye için başka bir yol, 
başka bir çare, başka bir yöntem yoktur. 
Biz, içimize kapanarak değil, olabildiğince 
çevremizi kucaklayarak büyüyebiliriz. On 
yıllar boyunca içine kapanan Türkiye bü-
yüyemedi, gelişemedi, sorunlarına çözüm 
üretemedi. Kendisini on yıllar boyunca 
dış dünyaya, komşularına, dost ve kardeş 
halklara kapatan Türkiye, darbelerle, çete 
faaliyetleriyle, yasaklarla, kısıtlamalarla, 
her alanda geriye gitti, yoksullaştı. Biz, 
ayağımıza çelme takacaklar, yolumu-
zu kesecekler diyerek yola çıkmaktan 
korkan bir millet değiliz. Biz, tehditlere 
boyun eğecek bir millet, böyle bir devlet, 
böyle bir ülke hiç değiliz. Bu milletin tari-
hinde hiçbir zaman pısırıklık, korkaklık 
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olmadı. Bizim milli marşımızın, İstiklal 
Marşımızın ilk kelimesi, dikkatinizi çe-
kiyorum, “Korkma” kelimesidir. Bizim ve 
milletimizin lügatinde, korku yoktur. 

Sevgili vatandaşlarım…

İşte, böyle bir coğrafyada, Türkiye büyü-
dükçe, Türkiye geliştikçe, kalkındıkça, 
ilerledikçe, bazı çevreler de bundan ciddi 
rahatsızlık duyuyor ve bu büyümeyi en-
gellemeye çalışıyor. Türkiye’nin, güçlü bir 
ekonomiyle, aktif bir dış politikayla, böl-
gesinde ve dünyada etkin bir güç olma-
sını bazı çevreler hazmedemiyorlar. İşte 
bu çevreler, kimi zaman terör örgütlerini, 
kimi zaman da kukla diktatörleri maşa 
olarak kullanarak, Türkiye’yi yürüyüşün-
den alı koymaya çalışıyorlar. Biz, yaklaşık 
30 yıldır, terör örgütünün ihanet içinde 
olduğunu ifade ediyoruz. 

Evet… Terör örgütü, ihanet içindedir! 
Sadece Türkiye’ye, sadece Türklere karşı 
değil, bizim Kürt kardeşlerimize karşı 
da, tam bir ihanet içindedir! Terör örgü-
tü, bugün, Türkiye’nin hasmı çevrelerin 
maşası olduğunu, onların taşeronu ol-
duğunu artık çok daha net biçimde gös-
termiştir. Terör örgütü hiçbir zaman hak 
mücadelesi vermedi ve vermiyor. Terör 
örgütünün saldırıları, benim Kürt köken-
li vatandaşlarıma 30 yıl boyunca hiçbir 
hak sağlamamış, tam tersine onları acıya, 
kana ve gözyaşına boğmuştur. Bazı ülkele-
rin, bazı karanlık çevrelerin maşası olan, 
taşeronu olan bir örgüt, elbette ki hiçbir 
halka en küçük fayda sağlayamaz. 

Türkiye, en uzun sınırı paylaştığı Suriye 
ile çok ciddi ve milli bir meseleyle uğra-
şırken, terör örgütünün Doğu ve Güney-
doğuda alçakça eylemlerini artırması, 
altı mutlaka ve mutlaka çizilmesi gereken 
bir husustur. Askerimize ve polisimize 
yönelik son saldırılar, terör örgütünün 
nasıl bir ihanet içinde olduğunun en so-
mut delilidir. Bu örgüt, Kürt olmadığını, 
Müslüman hiç olmadığını, Türkiyeli de 
olmadığını, artık bu son saldırılarla, tar-
tışmaya mahal bırakmayacak derecede 
açıklığa kavuşturmuştur. Terör örgütü-
nün yegane amacı ve yegane işi, Türkiye 
düşmanı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, 
diğer tüm kardeş halkların düşmanı olan 
çevrelere taşeronluk yapmaktır. 

Burada şu hususun altını tekrar çizmek-
te fayda görüyorum: Terör tehdidine 
de, kukla diktatörlerin kışkırtmalarına 
da, asla ve asla boyun eğmeyecek, 2023 
hedef lerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. 
Türkiye’nin büyümesi karşısında ortaya 
konan bu tür alçakça eylem ve saldırılara 
aldırış etmeyeceğiz. Bu aziz millet, eşkı-
yanın, çapulcuların, çetelerin, kuklaların 
tehdit ve kışkırtmalarına eyvallah edecek 
bir millet değildir. Bu aziz millet, haince, 
alçakça saldırılar karşısında geri adım 
atacak bir millet asla değildir. Bir yandan 
terörle kararlı şekilde mücadele etmeye, 
diğer yandan, Doğu Akdeniz’de, 13 mil 
açıkta, uluslar arası sularda uçağımıza 
yönelik saldırının hesabını sormaya de-
vam edeceğiz. İtidali, soğukkanlılığı, sağ-
duyuyu elden bırakmayacağız. Hukukun 
dışına asla çıkmayacağız. Savaş çığırtkan-
larına kulak asmayacağız. Ancak, korku-
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ya, pısırıklığa, çekingenliğe de, asla teslim 
olamayacağız. Ecdadımızdan aldığımız 
ruhla, cesaretle, onlardan devraldığımız 
mirasla, biz hem ülkemizi büyütmeye, 
hem de bölgemizde hakkı, hukuku savun-
maya devam edeceğiz. 

Göreceksiniz, kazanan her şekilde Tür-
kiye olacak. Türkiye’nin büyümesinden 
rahatsız olanlar, Türkiye’nin huzur ve is-
tikrarına, kardeşliğine kastedenler, mille-
timizin birliği ve dayanışması karşısında 
göreceksiniz eriyip gidecekler. Bu vesiley-
le, son bir ay içinde, terörle kahramanca 
mücadele ederken şehit edilen polis ve 
askerlerimize, sizlerin huzurunda bir kez 
daha Rabbim’den rahmet niyaz ediyo-
rum. Şehitlerimizin yakınlarına ve aziz 
milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Akdeniz’de, uluslar arası sularda, namert 
bir saldırıyla düşürülen uçağımızın pilot-
larıyla ilgili umutlarımızı da muhafaza 
ediyoruz. Umutlarımızı halen koruduğu-
muz bu süreçte, pilotlarımızın ailelerine 
de sabır ve metanet diliyorum. 

Aziz vatandaşlarım…

Dış politikada, elbette, gündemimizde 
sadece terör ve Suriye meselesi yok. Biz, 
çok boyutlu, barışçı, uzlaşmacı, işbirli-
ği arayışlarına yönelik pozitif gündem 
oluşturma gayretlerimize, dış politikada 
kararlılıkla devam ediyoruz. Bu ay içinde 
dış politikada ülkemizi yakından ilgilen-
diren pek çok önemli gelişme yaşandı. 
Dünyanın pek çok ülkesinden önemli 
devlet adamlarını, diplomatları ülkemiz-
de ağırladık, bölgesel ve küresel mesele-

lere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. 
Aynı şekilde bizler de ülke dışında çok 
sayıda önemli programa katıldık. 16 
Haziran’da G-20 Zirvesi’ne katılmak üze-
re Meksika’ya gittik. Burada düzenlenen 
toplantılarda, yaptığımız ikili temaslarda, 
ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başka-
nı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Holand 
başta olmak üzere, zirveye katılan dünya 
liderlerine, ülkemizin görüşlerini aktar-
ma fırsatı bulduk. 

Meksika’dan Brezilya’ya geçerek, Birleş-
miş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’na; kısa adıyla, RİO+20 Zir-
vesine katıldık. Orada da ülkemizin gö-
rüşlerimizi ifade ettik ve çeşitli ülkelerin 
liderleriyle görüştük. Brezilya’dan dö-
nüşümüzden birkaç gün sonra, Türkiye 
olarak, İstanbul’da, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev sahipli-
ği yaptık. Zirve’nin gerçekleştirildiği 
gün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’le birlikte, Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi’nin, yani, kısa 
adıyla TANAP Projesi’nin imza törenini 
gerçekleştirdik. Bu proje Azerbaycan Şah 
Deniz Faz 2 kapsamında çıkartılacak do-
ğal gazın transit iletimini içeriyor. Sadece 
Şah Deniz gazı değil, Hazar Deniz’indeki 
diğer Azerbaycan gaz kaynakları da, bu 
projenin kapsamı içinde yer alıyor. Yakla-
şık 7 milyar dolarlık bu projeyle, Türkiye 
ve Azerbaycan olarak, Avrupa enerji arz 
güvenliği konusunda stratejik bir konu-
ma gelme yolunda önemli bir adım atmış 
olduk. TANAP Projesinin, şimdiden, ülke-
mize, Azerbaycan’a ve Avrupa’ya hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Aziz vatandaşlarım…

Bir yandan ülkemizin yurt dışındaki iti-
barını yükseltirken, diğer yandan yurt 
içindeki faaliyetlerimize, kalkınma gi-
rişimlerimize de hız veriyoruz. Tam 9.5 
yıldır, 2002 yılının sonundan itibaren bu 
ülkenin daha yaşanılır, daha müreffeh, 
daha itibarlı bir ülke olması için durma-
dan, dinlenmeden, yoğun bir mücadele 
sürdürüyoruz. Milletimize, hizmeti sa-
dece bir mesuliyet değil, aynı zamanda 
bu vatana, bu millete olan sevdamızın, 
aşkımızın bir gereği olarak görüyoruz. 
Bizim için halka hizmet, hakka hizmettir. 
İnanıyoruz ki, milletimizin kalbine, mille-
timizin gönlüne giden yol, millete efendi-
lik taslamaktan değil, millete hizmetten, 
adalete hizmetten, hakka hizmetten geçer. 
Onun için millete hizmet yolunda, hakka 
hizmet yolunda “durmak yok yola devam” 
diyoruz. 

Nitekim, bu ay da bizleri heyecanlandı-
ran, ülkemizin, vilayetlerimizin çehresini 
değiştiren pek çok yatırımı, pek çok tesisi, 
pek çok hizmeti halkımıza kazandırmış 
olmanın mutluluğunu yaşadık, yaşıyo-
ruz. Bu ayın hemen başında, 2 Haziran’da 
Diyarbakır’a gittik. Diyarbakır’da toplam 
yatırım tutarı 267 milyon lirayı geçen 39 
tesis ile 256 projenin yer aldığı 50 kalem 
hizmetin resmi açılışını gerçekleştirdik. 
Bir gün sonra, 3 Haziran’da bir başka vi-
layetimizde, İstiklal Savaşımıza verdiği 
şanlı destekle maruf Şanlıurfa’daydık. 
Orada, toplam yatırım tutarı 747 milyon 
lira olan 101 eseri, ülkemize, milletimize, 
Şanlıurfalı kardeşlerimize kazandırma-

nın mutluluğunu yaşadık. 7 Haziran’da 
Çanakkale’deydik. Çanakkale’de, toplam 
yatırım tutarı 753 milyon lira olan, tam 
47 ayrı eseri hizmete açtık. Orada da, 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan TOKİ 
yatırımlarına kadar, muhtelif alanlarda 
pek çok eseri Çanakkaleli kardeşlerimize 
kazandırmanın coşkusunu yaşadık. An-
cak, açılışlarını gerçekleştirdiğimiz bu 
çok önemli eserler içerisinde yer alan son 
derece anlamlı, son derece önemli bir eser 
vardı. Bunu özellikle hatırlatmak, anmak 
isterim. 

Bakınız aziz vatandaşlarım, Biz 2002’de 
görevi devraldığımızda, Çanakkale Şe-
hitliğimizin, muharebelerin yapıldığı 
yerlerin, siperlerin durumu içler acısıydı. 
Bu manzara bizleri çok rahatsız ediyordu. 
Hükümet olarak, hemen, çok kapsamlı 
bir proje geliştirdik, tarihi yarımadayı 
yeniden ele aldık ve orada, şehitlerimizin 
azizliğine yaraşır düzenlemeleri gerçek-
leştirdik. 28 şehitliğin yerlerini tespit 
ettik; şu ana kadar 11 şehitlikte yatanla-
rın isimlerini belirledik ve bu şehitlikleri 
ihya etmeye başladık. Şehit kabirlerine 
ulaşımı kolaylaştırmak için, yaklaşık 
77 kilometre yol inşa ettik. Tarihi Milli 
Park’a giriş noktalarını düzenledik, levha 
kirliliğine son verdik. Çanakkale’deki tüm 
şehitlerimizin, burada yatan 63 bin şehi-
dimizin ismini 1. 691 mermer ve camdan 
oluşan şahidelere yazdık. Şehitliğin ve 
Abide’nin çevre düzenlemesini aynı şekil-
de büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdik; 
aydınlatmasıyla, sulamasıyla, bitki örtü-
süyle, burayı şehitlerimizin ruhunu şad 
edecek bir manzaraya kavuşturduk. 
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Çanakkale’deki şehitliklere kazandırdığı-
mız yeni çehre ile, halkımızın şehitliklere 
olan ilgisi de arttı. 2002 yılında sadece 
200 bin olan ziyaretçi sayısı, bugün yıllık 
2 milyon kişiye ulaştı. Açılışını yaptığımız 
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini, 
yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırımla 
gerçekleştirdik. 8 bin 600 metrekare üze-
rinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanla, 
11 salon, 1 sergi, 1 konferans salonu, ka-
feterya ve idari bölümlerle, dünyanın en 
modern tarih müzelerinden birini inşa 
ettik. Açılışını yaptığımız bu mekanın 
ziyaretçileri, orada Çanakkale Harbini, 
kazanılan zaferi adeta yeniden yaşama 
imkanı bulacak. Çanakkale Harbi, gör-
sellerle, sunumlarla, canlandırmalarla, 
ziyaretçilerin tasavvurunda adeta an be 
an canlanmış olacak. Bu anlamlı eserin, 
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin, 
ülkemiz, milletimiz adına hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Aziz kardeşlerim…

Elbette bu ayki açılışlarımız sadece bu 
vilayetlerle ve bu eserlerle sınırlı değil-
di. İzmir, Antalya, Sakarya ve Mersin’de 
yaptığımız açılışlara da kısaca değinmek 
istiyorum. 9 Haziran’da İzmir’deydik. 
Orada, İzmirli kardeşlerimizle birlikte, 
toplam yatırım bedeli 731 milyon 586 bin 
lira olan 40 kalem eserin toplu açılışını 
gerçekleştirdik. Açılış programımızda, 
İzmir için hayati önem taşıyan iki baraj 
da yer alıyordu. Bunlardan biri, yaklaşık 
69 bin 900 bin dekar alanı sulayacak olan, 
dev Yortanlı Barajı. İnşasına 1994 yılında 
başlanmış olan 121 milyon 500 bin liralık 

bu dev eseri, tamamlayıp hizmete sun-
mak bize nasip oldu. Kınık Sulaması Pro-
jesi kapsamındaki bu baraj, bölge halkına 
dekar başına 480 lira ilave gelir getirecek 
ve de 3 bin 800 ek istihdam sağlayacak. 
Açılışını yaptığımız diğer baraj ise, 42 bin 
500 dekar alanı sulayacak ve drenajını 
yapacak olan Çaltıkoru Barajı. Yapımına 
1996 yılında başlanan ve 170 milyon 
liralık bir yatırım değeri olan Çaltıkoru 
Barajı’nı tamamlamak ve hizmete açmak 
da bize nasip oldu. Çaltıkoru Barajı da, 
aynı şekilde bölge halkına dekar başına 
480 lira ilave gelir temin etme imkanı ve-
recek ve de 2 bin 700 kişiye ek iş imkanı 
sağlayacak. İzmir’den bir gün sonra, 10 
Haziran’da, Antalya’daydık. Düzenledi-
ğimiz toplu açılış töreniyle, bir seferde, 
toplam maliyeti 438 milyon 544 bin lira 
olan 68 kalem yatırımı Antalyalı kardeş-
lerimize kazandırdık. 15 Haziran’da bu 
kez başka bir vilayetimizde, Sakarya’day-
dık. Orada, bir tek toplu açılışla, toplam 
yatırım bedeli 89 milyon lira olan 19 ka-
lem eseri, Sakarya’mıza kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadık. Yine bir gün sonra, 
16 Haziran’da Mersin’e gittik. Mersin’de, 
40 tanesi eğitim alanında olmak üzere, 
toplam yatırım bedeli 232 milyon olan 
50 kalem eseri, Mersinli kardeşlerimizin 
hizmetine sunduk. Ben, bu ay içerisinde, 
çeşitli vilayetlerde gerçekleştirdiğimiz bu 
eserlerin, bu hizmetlerin, bu yatırımların 
tümünün ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin tamam-
lanmasında, açılmasında emeği geçen 
bütün vatandaşlarımıza, bütün yetkililere 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye her an adım adım, basamak basa-
mak hedeflerine doğru yol alıyor, hedefle-
rine doğru kararlılıkla ilerliyor. Eminim 
ki, sizler de Türkiye’nin kat ettiği bu 
mesafeyi görüyor, şahitlik ediyorsunuz. 
9.5 yıl öncesinin Türkiye’si ile bugünün 
Türkiye’si arasında fersah fersah fark var. 
9.5 yıl önceki Türkiye, bütün dünya tara-
fından krizler ülkesi olarak görülüyordu. 
Bugün, hamdolsun, Türkiye, hükümeti-
mizin rasyonel politikalarıyla, hüküme-
timizin gerçekleştirdiği yatırımlarla, mil-
letimizin coşkusu ve katılımıyla tam bir 
fırsatlar ülkesi haline geldi. Türkiye bu 
yükselişini sürdürmeye devam edecek. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteği ve 
hayır duasıyla, bizler de azimle, kararlı-
lıkla, heyecanla çalışarak, bu süreci aynı 
şekilde devam ettireceğiz. Şehirlerimiz 
için başlattığımız projeleri inşallah biti-
receğiz. Türkiye için başlattığımız büyük 
projeleri tamamlayacağız. Cumhuriyeti-
mizin Kuruluşunun 100’üncü yıldönü-
münde, 2023’te, inşallah çok farklı, dün-
yanın en büyük 10 ülkesinden biri olan 
Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ben, 
bu düşüncelerle, bugüne kadar ülkemizin 
kalkınmasına, milletimizin refahına hiz-
meti geçen herkese ekranlar aracılığıyla 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizi 
en içten dileklerimle selamlıyor, huzur ve 
mutluluklar diliyorum.  Allah’a emanet 
olun. 
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. 

Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiğim 
günübirlik çalışma ziyareti kapsamındaki 

temaslarımızı başarıyla tamamladık. Zi-
yaretim sırasında, Devlet Başkanı Putin’le 
yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. Başta 
ekonomi ve enerji olmak üzere ikili ilişki-
lerimizdeki temel konuları gözden geçir-
dik. 

Rusya Federasyonu Ziyareti 
Dönüşü Havalimanında Basın 

Açıklaması

İstanbul | 18 Temmuz 2012
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Şu anda Rusya ile memnuniyet verici dü-
zeyde seyreden bir işbirliğimiz mevcut. 
Sayın Putinle yaptığımız görüşmelerde, 
bu işbirliğimizi daha ileri düzeye taşıma 
imkânlarını değerlendirdik. Bu bağlamda, 
Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 3. toplantı-
sı vesilesiyle Devlet Başkanı Sayın Putin’in 
Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili ayrın-
tıları da ele aldık. Sayın Putin’le birlikte 
başkanlık edeceğimiz Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi, ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
temel yönlendirici mekanizma olmayı sür-
dürecektir. 

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerimizin ya-
nısıra, başta Suriye’deki gelişmeler olmak 
üzere bölgesel konuları da değerlendirme 
imkânı bulduk. Rusya, hem küresel, hem 
de bölgesel barış ve istikrarın muhafaza-
sında önemli bir ortağımız. Ülkelerimizin 
konumu, uluslararası yansımaları da olan 
bölgesel konularda yakın istişare içinde 
bulunmamızı gerektiriyor. Bu çerçevede, 
Rusya’yla tesis ettiğimiz yakın ve samimi 
diyalogun önümüzdeki dönemde de de-
vam ettirilmesine önem veriyoruz. Teşek-
kür ederim. 
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Saygıdeğer Büyükelçiler, değerli diplo-
matik misyon temsilcileri, çok değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Genel Merkez çatısı altında, artık 
geleneksel hale gelmiş iftar buluşmamızda 
sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Ramazan ayı, hiç kuşkusuz, tüm İslam 
coğrafyası ve tüm Müslümanlar için çok 
büyük ve derin anlamlar ihtiva ediyor. 
Ancak, şunu bilmenizi isterim ki, Rama-
zan ayı, biz Müslümanlar için, kendimize 
ayna tuttuğumuz, kendi iç muhasebemizi 
yaptığımız, kendi kendimizi hesaba çekti-
ğimiz bir ay olma özelliğini de taşıyor. Bu 

Dış İlişkiler Başkanlığı  
5. Geleneksel İftar Yemeği

Ankara | 23 Temmuz 2012
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ay içinde, günün belli bölümünde, birey 
olarak kendimizi dünyevi zevklerden bü-
yük ölçüde soyutlarken, aslında kendi iç 
dünyamızdan başlayarak, evrene doğru 
ruhani bir seyahat gerçekleştiriyoruz. 

Biz, Ramazan ayını ve orucu, aç kalmak, 
susuz kalmak olarak değil, tam tersine, 
“Samanyolu’nda Ziyafet” olarak tanımlı-
yoruz. Ramazan ve oruç bizim için zaman 
boyutunda bir seyahattir. Ramazan’da, 
bir yandan kendi iç dünyamıza doğru 
ilerlerken, kendimizi keşfederken; aynı 
anda benliğimizden evrene, benliğimizden 
Samanyolu’na, kendi nefsimizden başkala-
rının dünyasına doğru yolculuk yapıyoruz. 

Ramazan ve Oruç, takdir edersiniz ki, bi-
reysel olmaktan ziyade toplumsal bir an-
lam da taşıyor. Yaşadığımız, aslında kendi 
irademizle kendimize yaşattığımız açlık ve 
susuzlukla, başkalarının sorunlarını, baş-
kalarının dertlerini, başkalarının ihtiyaç-
larını anlamaya ve hissetmeye çalışıyoruz. 
Bu ay içinde, yardımlaşmayı, dayanışmayı, 
paylaşmayı daha fazla gözetiyor; kendi 
komşumuzdan başlayarak, dünyamızın 
her köşesine ulaşmaya ve en ücra yerleri 
yüreğimizde hissetmeye gayret ediyoruz. 

Şunu da burada vurgulamakta fayda gö-
rüyorum: Bizler, Ramazan ve orucu, bize 
insanlığımızı ve insani değerleri tekrar 
tekrar hatırlatan, onları daha da yücel-
ten, insana ve insani değerlere daha fazla 
anlam katan fırsatlar olarak görüyoruz. 
Ramazan ve oruç, bizim için, İslami anla-
mının çok daha ötesinde, insani anlamlar 
da taşıyor. Ramazan’ın yücelttiği yardım-

laşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, sadece 
Müslümanlar arasındaki değerler olarak 
değil; insanlar arasında, dünyanın tüm 
insanları arasında ortak değerler olarak 
görüyoruz. 

Bugün, buradaki buluşmamızı, işte bu 
anlamda son derece önemli buluyorum. 
Ramazan sofrası, İftar sofrası, Müslüman 
olsun ya da olmasın, oruç tutsun ya da 
tutmasın, herkesin sofrasıdır; herkes için 
ekmek, su, yemek ihtiva eden bir sofradır. 
Bizim bugün burada kurduğumuz sofra, 
Ramazan’ın ruhuna denk düşen, insanları 
bir araya getiren, insanları buluşturan bir 
muhabbet sofrasıdır, bir sohbet sofrasıdır. 
Bizimle bu muhabbeti paylaşmaya gelen, 
bizimle sohbet için bu ortak sofraya otu-
ran herkese bugün bir kez daha yürekten 
teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülkele-
rin temsilcilerini bir araya getiren bu iftar 
sofrasının, bölgelerimizde, dünyamızda, 
barışa, dostluğa, dayanışmaya ve paylaş-
maya vesile olmasını gönülden diliyor, 
arzuluyorum. 

Değerli misafirler, çok değerli katılımcı-
lar…

İftar soframız etrafındaki bu anlamlı bu-
luşma vesilesiyle, sizlere, bölgemizdeki ve 
dünyadaki güncel gelişmeler hakkındaki 
bazı mülahazalarımı da aktarmak isterim. 
Yakın coğrafyamızda yaşanan sıcak geliş-
meler nedeniyle Türkiye’nin dış politikası 
gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında bu-
günlerde değişik boyutlarıyla değerlen-
dirme konusu yapılıyor. Öncelikle, bugün 
bir daha şu hususun altını kalın çizgilerle 
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çizmek istiyorum. Türkiye olarak, ne için-
de bulunduğumuz coğrafyada, ne uzak, ne 
yakın coğrafyalarda, hiçbir ülkenin içişle-
rine karışmadık ve karışmıyoruz. İletişim 
halinde olduğumuz her ülkenin, içişlerine, 
toprak bütünlüğüne, sınırlarına, özellikle 
de toplumsal hassasiyetlerine karşı biz de 
Türkiye olarak büyük bir hassasiyet göste-
riyoruz. 

Biz, 9.5 yıllık iktidarımız sürecinde defaat-
le vurguladık: Türkiye, dostlarının kendi-
sinden emin olduğu, emin olması gereken 
bir ülkedir. Barış, dostluk, dayanışma, 
yardımlaşma içermeyen hiçbir planın, 
hiçbir projenin içinde değiliz. Hiçbir ülke 
ve hiçbir halk için, o ülkenin ve halkının 
çıkarlarını tehlikeye sokacak bir girişimin 
içinde biz asla olmayız, olmadık. Çev-
remizdeki ülkelerin toplumsal yapıları, 
inançları, mezhepleri, ekonomik, sosyal, 
siyasal görüşleri, bizim dış politikada dik-
kate aldığımız kriterler değildir ve olamaz. 
Hiçbir ülke, hiçbir millet, kendi tarihinden 
kaçamaz, kendi tarihinden sıyrılamaz. 

Biz, yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada 
varlığımızı sürdürüyoruz. 11. yüzyılda, 
1071 yılında bu coğrafyada hakimiyet 
kuruşumuzla birlikte, bu coğrafyanın tüm 
halklarıyla, tüm inanç gruplarıyla, tüm 
mezhepleriyle, dostluk, dayanışma, barış 
ve kardeşlik üzerine ilişkiler tesis ettik. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin nüvesini oluş-
turan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bakiyesi 
üzerine inşa edildiği Selçuklu ve Osmanlı 
Devletleri, bin yıllık süreç boyunca, bugü-
nün evrensel değer ve ilkelerini en güçlü 
şekilde savunmuş, pratiğe dökmüş, yaşa-

mış ve yaşatmış devletler olmuşlardır. Bu-
rada, siz çok değerli büyükelçilere, Osman-
lı Devleti’nin üzerine kurulmuş olduğu 
çok temel bir ilkeyi hatırlatmak istiyorum. 

Osmanlı Devleti’ne ismini veren Osman 
Gazi’ye, dönemin önemli bilim insanı olan, 
gönül insanı olan Şeyh Edebali şu çok an-
lamlı tavsiyede bulunmuştur: İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın… Evet… Bizim siyaseti-
mizde, merkezde insan vardır. Bizim idare 
yapımızın merkezinde insan vardır. Bizim, 
ekonomik yapımızın temelinde insan var-
dır. Aynı şekilde bizim, dış politikamızın, 
dış politika anlayışımızın temelinde de 
insan vardır. Biz, bütün tarihimiz boyunca, 
nereye baktıysak, hangi ülkeye yönümüzü 
çevirdiysek, orada önce insanı gördük, 
önce insanı görmek istedik. 

Ticaret, ihracat, ithalat, enerji, petrol ve 
doğal gaz rezervleri, boru hatları, dış politi-
kaya şekil veren diğer tüm unsurlar, bizim 
için insanın üzerinde değildir, insandan 
daha değerli asla değildir. İnsan yaşamını, 
insan yaşamının kalitesini hedef almayan 
hiçbir sistem ve politikanın sürdürülebilir 
olduğuna inanmıyoruz. İstismarın, sö-
mürünün, baskının, adaletsizliğin, hiçbir 
ülkeye, hiçbir halka refah taşımayacağına, 
hiç kimseye huzur getirmeyeceğine yürek-
ten inanıyoruz. Biz, dış politikada insan 
unsuruna, vicdan unsuruna sürekli vurgu 
yapıyoruz. İnsanın dışlandığı, vicdanın gö-
zardı edildiği bir dış politika anlayışının, 
tarih boyunca ve bugün dünyaya sadece 
açlık, sefalet, kan ve gözyaşı getirdiğini bi-
liyor, görüyor ve maalesef bunu yaşıyoruz. 
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Bakınız… Gerek iç siyasette, gerek ulus-
lararası bazı platformlarda, Türkiye’nin 
son dönemdeki dış politikası zaman za-
man eleştiri konusu yapılıyor. Türkiye, 
Ortadoğu’daki sorunlara mesafeli dursun 
deniliyor. Türkiye, Filistin meselesini gör-
mezden gelsin deniliyor. Türkiye, Kuzey 
Afrika’daki, Ortadoğu’daki gelişmelere ka-
yıtsız kalsın isteniyor. Afganistan, Irak, Su-
riye, Somali, Lübnan ve diğer kriz bölgele-
rine karşı Türkiye tepkisiz kalsın isteniyor. 
Burada şunu çok net olarak ifade etmek 
durumundayım: Yakın coğrafyamız başta 
olmak üzere, dünyanın her kriz bölgesine, 
çıkarlarımız doğrultusunda değil, sadece 
ve sadece insani boyutla, sadece ve sadece 
vicdan gözlüğüyle bakıyoruz. 

Değerli dostlarım… 

Türkiye, aynı anda İran’la, aynı anda 
Irak’la, aynı anda Rusya ile, Amerika 
Birleşik Devletleri ile, Avrupa Birliği ile 
diyalog kurabilen, konuşabilen, aynı 
dili konuşabilen bir ülkedir. Türkiye, bir 
yandan Avrupa Birliği ile tam üyelik için 
katılım müzakerelerini yürüten, aynı anda 
Ortadoğu’nun, Ortadoğu halklarının his-
siyatını anlayabilen bir ülkedir. Biz bunu, 
tarihimizin bize yüklediği bir misyon ve 
dünya için de bir fırsat olarak görüyoruz. 
Dünyanın, bu fırsatı, yani Türkiye fırsatını 
değerlendirmesini istiyor, imkanlarımızı 
küresel barış için seferber etmede hiçbir 
çekince göstermiyoruz. İspanya ile birlik-
te başlattığımız, Birleşmiş Milletler çatısı 
altında devam eden Medeniyetler İttifakı 
girişimi, işte Türkiye’nin sahip olduğu bu 
fırsatın somutlaşmasıdır. 

Bakınız, biz hiçbir zaman, Gazze’de sadece 
Müslümanların katledilmesine vurgu yap-
madık. Biz, her zaman, Gazze’de, Kudüs’te, 
Ramallah’ta, Nablus’ta, diğer Filistin şe-
hirlerinde insanın katledildiğini, insanla 
birlikte insanlığın, insanlığın değerlerinin 
katledildiğini savunduk ve savunuyoruz. 
Bugün aynı şekilde, Arakan Bölgesi’nde 
insanlar ve insanlık katlediliyor. Bugün 
aynı şekilde, Somali’de insanlar ölüyor. 
Bugün, Afganistan’da, Irak’ın şehirlerinde, 
Suriye’de, etnik kökenleri, dilleri, dinleri, 
mezhepleri her ne olursa olsun; insanlar 
katlediliyor, insanlık katlediliyor. 

Eğer, “Filistin’de ölenler Müslüman” deyip, 
vicdanlarını rahatlatmaya çalışanlar var-
sa, onlara diyorum ki, “Hayır, Filistin’de 
insanlık katlediliyor. ”

Eğer, Somali’deki açlığa bakıp, “Afrikalı-
lar ölüyor” diyerek vicdanlarına bahane 
üretenler varsa, onlara diyorum ki, “Hayır, 
Somali’de insanlık can çekişiyor. ”

Eğer, Suriye’ye bakıp, “Suriye’de diplomasi 
çarpışıyor, Suriye’de siyaset çarpışıyor, 
Suriye’de mezhepler çarpışıyor” diyerek 
yüreklerini serinletenler varsa, onlara 
diyorum ki, “Hayır, Suriye’de, insanlık top-
yekün katlediliyor. ” Bugün Suriye’de ölen-
ler insandır… Candır… Bugün Arakan’da 
ölenler insandır… Candır… Brüksel’de, 
Paris’te, Londra’da, Vaşington’da yaşayan-
lar ne kadar insansa, Şam’da, Halep’te, 
Dera’da, Hama’da, Humus’ta yaşayanlar; 
Arakan’da, Rohingya’da, Minbya Köyü’nde 
yaşayanlar da onlar kadar insandır. 
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Yaşanan tüm bu insanlık dramlarına 
karşı sesini yükseltmek, ortaya bir tepki 
koymak, her insanın, her ülkenin vicdani 
vazifesidir. Biz, Türkiye olarak, vicdanı-
mızın sesine kulak veriyor, tarafsız, çıkar 
kaygısından uzak, tamamen insaniyet 
zaviyesinden bakarak tepkimizi ortaya 
koyuyoruz. Bizim tepkilerimizi hiç kimse 
yanlış anlamasın, hiç kimse de farklı yerle-
re çekmesin. Bakın biz, Suriye ile, geçtiği-
miz yıl, olayların başladığı güne kadar, çok 
olumlu, anlamlı, karşılıklı fayda sağlayan 
bir ilişki yakınlık kurduk. Burada sadece 
tek bir örneği sizlerle paylaşmak isterim: 
2002 yılında, Suriye ile dış ticaret hacmi-
miz 773 milyon dolardı. 2010 yılını biz 2.5 
milyar dolar dış ticaret hacmiyle kapat-
tık. İkili ilişkilerimizde, temaslarımızda, 
anlaşmalarımızda her zaman karşılıklı 
olarak iki ülkenin ve halkların refahını 
gözettik. Suriye’nin uluslararası topluma 
entegre olabilmesi, dünyadaki gelişmeleri 
izleyebilmesi, küresel refahtan pay alabil-
mesi için her türlü işbirliğini samimiyetle 
gerçekleştirdik. Kuzey Afrika’da başlayan 
halk hareketleriyle birlikte, biz Suriye’ye 
dostça, kardeşçe uyarılarımızı da yaptık. 

Ancak bizim uyarılarımızın hiç biri dikka-
te alınmadı; bize ve uluslararası topluma 
verilen sözlerin hiç biri tutulmadı. Çok 
samimi bir şekilde ifade ediyorum: Eğer, 
Esed yönetimi, uyarılarımızı dikkate almış 
olsaydı, Suriye bugün bu yaşadıklarını 
yaşamıyor olacaktı. Mart 2011’den bu 
yana, Suriye’de 18 binden fazla kişi haya-
tını kaybetti. Suriye’de artan şiddete pa-
ralel olarak, sadece ülkemizdeki Suriyeli 
sığınmacı sayısı 40 bini aştı. Son 48 saat 

içinde Suriye’de katledilenlerin sayısının 
550 kişiyi geçtiği ifade ediliyor. Bunların 
yanında, Suriye rejiminin kimyasal silah 
kullandığına yönelik iddialar da dillen-
diriliyor. Gelinen aşamada, Türkiye dâhil 
uluslararası toplumun iyi niyetle destekle-
diği Annan Planı, mevcut haliyle Esed re-
jiminin elinde bir istismar aracı gelmiştir. 

Yaşanan gelişmeler karşısında uluslarara-
sı toplumun daha fazla sorumluluk alması 
gerekiyor. Cenevre ve Paris’te yapılan son 
toplantılarda ortaya çıkan anlayış doğrul-
tusunda, BM Güvenlik Konseyi’nin gerekli 
adımları biran önce atması artık bir zaru-
rettir. 6 Temmuz’da Paris’te yapılan Suriye 
Halkının Dostları Grubu toplantısında 
uluslararası camia Güvenlik Konseyi’nden 
beklentisini açıkça ortaya koymuştur. 
Suriye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin bir 
karar tasarısının, 19 Temmuz günü Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nde üçün-
cü defa veto edilmiş olmasını anlamakta 
güçlük çekiyoruz. 

Suriye’de, bu kanlı rejim, er ya da geç 
mutlaka gidecektir. Nitekim, son günlerde 
panik halinde ortaya konan acımasız katli-
amlar, Suriye’de rejimin yok olmaya doğru 
giden ayak seslerini de tüm dünyaya ilan 
etmiştir. Biz, Suriye halkının zafere her 
zamankinden daha yakın olduğuna ina-
nıyoruz. Ancak, Suriye halkı zaferini ilan 
ederken, bugüne kadar akan kan, o kanın 
akmasına destek verenlerin alnına kara bir 
leke olarak kazınacak ve oradan da hiç çık-
mayacaktır. Hakkın değil, yanlışın; mazlu-
mun değil, zalimin, zayıfın değil, güçlünün 
yanında yer alanlar, tarih önünde mahcup 
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olacaklar, vicdan muhasebesini kaybetmiş 
olacaklardır.   

Değerli dostlarım…

Burada şu hususu da bir kez daha vurgu-
lamakta fayda görüyorum. Bildiğiniz gibi, 
22 Haziran’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye 
Karasuları’nın 13 mil açığında, yani ulus-
lararası hava sahasında silahsız olarak 
seyreden bir Türk uçağı Suriye tarafından 
düşürüldü. Uçağımız, hiçbir uyarı yapıl-
madan, uluslararası teamüllere tamamen 
aykırı olarak, düşmanca bir tavırla hedef 
alındı. Her ülkenin hava sahası, başka ülke 
uçakları tarafından zaman zaman kısa sü-
reli ihlal edilir. Bununla ilgili uyarılar ya-
pılır, ihlaller bildirilir. Ancak, bizim uçağı-
mıza yönelik hiçbir uyarı yapılmadı. Kısa 
süreli bir ihlal olmasına rağmen, uçağımız 
hasmane bir tavırla düşürüldü. 

Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde 
bu düşmanca tavır karşısında gereken tüm 
önlemleri almıştır. Benzeri bir hadisenin 
yaşanmasını engellemek amacıyla, Tür-
kiye, angajman kurallarını değiştirmiştir. 
Suriye rejiminin bu gelişmelerden ders 
almayıp düşmanca tavırlarını sürdürmesi 
halinde, Türkiye misliyle karşılık vermek-
ten çekinmeyecektir. 

Değerli Büyükelçiler…

Ortadoğu bölgesi haricinde, Balkanlar’dan 
Karadeniz’e, Kaf kasya ve Orta Asya’ya 
kadar geniş bir alanda cereyan eden geliş-
melere yapıcı katkılarda bulunmayı sürdü-
rüyoruz.  Afrika’dan Asya’ya, Latin 

Amerika’dan Pasifiklere kadar pek çok 
bölgeyle ilişkilerimizi ilerletme yönünde 
kararlı adımlar atıyoruz. Dünya ekono-
misinin yeni eksenleri olarak beliren Çin, 
Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi ül-
kelerle işbirliği potansiyelimizi geliştirme 
yönünde kararlılıkla çalışıyoruz. Bunlara 
paralel olarak, uluslararası platformlarda 
da daha aktif roller üstleniyoruz. 

Nitekim, bugün dünya üzerindeki önemli 
küresel girişimlerde ön planda yer alıyor 
ve bunlara liderlik ediyoruz. Kalkınmanın 
ve güvenliğin bölünmez bir bütün olduğu 
anlayışından hareketle, gelişmekte olan ül-
kelerin sorunlarına da eğiliyoruz. Bugün, 
100’ü aşkın ülkeye yılda toplam 1.5 milyar 
dolar dış yardım yapmak suretiyle, küresel 
barışa, refaha ve güvenliğe katkımızı farklı 
bir boyutta da ortaya koyuyoruz. Son 9.5 
yıl içinde, Karayiplerden Pasifik Adaları’na 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada öne 
çıkan tüm bölgesel örgütlerle, yerine göre 
gözlemci, yerine göre işbirliği ortağı sıfa-
tıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. 

Türkiye’nin uluslararası konularda artan 
etkinliği ve görünürlüğü sadece bölgesel 
örgütlerle sınırlı değil. Gerek Birleşmiş 
Milletler, gerek diğer çok taraflı platform-
larda da Türkiye yeni roller ve sorumlu-
luklar üstleniyor. 2009-2010 döneminde 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçi-
ci üyeliği sırasında başarılı bir üyelik per-
formansı sergileyen ülkemiz, şimdi 2015-
2016 dönemi için bir kez daha Güvenlik 
Konseyi’ne aday oldu. 2015 yılında aynı 
zamanda G-20 oluşumunun başkanlığını 
üstleneceğimizi de belirtmek isterim. 
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Küresel ekonomik kriz karşısında Türki-
ye, aldığı tedbirler ve kararlılıkla hayata 
geçirdiği reformlar sayesinde son derece 
sağlam ve dirençli bir duruş sergiledi. 
Türkiye ekonomisi, 2011 yılında, yüzde 
8.5 gibi çok yüksek bir büyüme kaydetti. 
Bu süreçte, IMF’le hiçbir kredi anlaşması 
yapmadık. Tam tersine, Türkiye, 2002 
yılında 23.5 milyar dolar olan IMF borcu-
nu, bugün 1.7 milyar dolara kadar çekmiş 
durumdadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası rezervleri ise, 2002 yılında 27 
milyar dolar seviyesinde iken, bugün 97 
milyar dolara yükselmiştir. Türkiye, tek-
nik konularda mutabakat sağlanmasından 
sonra, Uluslararası Para Fonu’na, 5 milyar 
dolara kadar borç verebilecektir. Bunun da 
görüşmeleri devam etmektedir. 

Değerli dostlarım…

Başta da ifade ettim: Türkiye olarak, hiçbir 
ülkede, hiçbir ülkenin içişlerinde asla ve 
asla gözümüz yok, bu konuda bir art ni-
yetimiz, gizli ajandamız, gizli niyetlerimiz 
de yok. Ancak, Türkiye’de son 30 yıldır 
devam eden terör eylemleri üzerinden, iç 
ve dış politikamıza yön verilmeye çalışıl-
dığını da burada hatırlatmak durumun-
dayım. Türkiye olarak, terörle mücadele 
noktasında tam bir kararlılık içindeyiz. 
Bütün imkanlarımızla, sınırlarımız dı-
şından gelen ve ülkemizde güvenlik ve 
istikrarı hedef alan teröre karşı tek bir geri 
adım atmadan mücadele yürütüyoruz. 
Türkiye, bizim dönemimizde, güvenlik ve 
demokrasi arasındaki dengeyi çok sağlıklı 
bir çizgiye yerleştirdi. Terörle mücadele 
ederken, sivil kayıpların yaşanmaması için 

çok hassas bir tavır sergiliyoruz. Zaman 
zaman istenmeyen sonuçlar ortaya çıksa 
da, yenilerinin yaşanmaması, hataların 
terörle mücadele azmini etkilememesi için 
tedbirlerimizi alıyoruz. 

Terörle mücadeleye paralel olarak, de-
mokratikleşme alanında tarihi nitelikte 
adımlar attık. Nispeten geri kalmış bölge-
ler olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize 
son 9.5 yıl içinde çok büyük yatırımlar 
gerçekleştirdik. Sosyal, kültürel alanda 
yaptığımız reformlarla devlet millet ku-
caklaşmasını pekiştirdik; karşılıklı güveni 
daha da güçlendirdik. Ancak, Türkiye’ye 
yönelik kanlı terör eylemleri karşısında, 
bugün hala bazı ülkelerin, terör örgütü ve 
faaliyetlerine müsamaha gösterdiğini bü-
yük bir üzüntüyle müşahede ediyoruz. Ne 
yazık ki, bugün bile, bazı ülkelerde terör 
örgütü kendisine sığınak bulabiliyor, çe-
şitli isimler altında örgütlenme imkanları 
geliştirebiliyor, finansal destek sağlayabi-
liyor. Türkiye’ye yönelik bu art niyetli giri-
şimleri büyük bir hassasiyetle ve dikkatle 
izliyoruz. Terörün, iç ve dış politikamızı 
şekillendirmesine, terör örgütünün bir 
taşeron olarak kullanılmasına müsamaha 
göstermemeye, terörle en kararlı şekilde 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Çok değerli katılımcılar… 

Biz, ülke olarak, küresel düzeyde barış, 
istikrar, güvenlik ve refahın yaygınlaştırıl-
ması amacına yönelik olarak proaktif ve 
vizyoner tavır sergilemeye bundan sonra 
da devam edeceğiz. Türkiye olarak, gü-
cümüz, imkanlarımız, yeteneklerimiz ve 
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birikimlerimiz çerçevesinde, küresel barış 
ve refah için sorumluluk yüklenmekten 
kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Burada şu 
hususu bir kez daha tekrarlamakta fayda 
görüyorum: Türkiye, tüm dünya ülkeleri 
ve halkları için, emin bir ülkedir, güvenilir 
bir ülkedir ve öyle kalacaktır. Türkiye bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
kendi öz değerleriyle bir bütünlük içinde, 
kendisi ve dost-kardeş halkların çıkarları 
doğrultusunda aktif ve kararlı politikalar 
izlemeye devam edecektir. 

Bugün bir araya geldiğimiz bu iftar sofra-
sının, bölgesel ve küresel barış için hayır-
lara vesile olmasını temenni ediyorum. 
Ramazan ayının, hem İslam dünyası, hem 
insanlık için barışa, dayanışmaya, paylaş-
maya yeni bir kapı aralamasını diliyorum. 
Katıldığınız için, bu atmosferi, bu ruhani 
havayı bizimle paylaştığınız için hepinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Ülkelerinize, 
halklarınıza, bizim barış, dostluk, dayanış-
ma mesajlarımızı iletmenizi sizlerden rica 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
Türkiye-Angola bayanlar basketbol müsa-
bakası sonrasında sizlerle biraraya gelmiş 
olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Öncelikle, her iki bayan milli 

takım oyuncularını gösterdikleri üstün 
gayret ve performans için tebrik ediyorum. 
Bildiğiniz üzere maçı, İngiltere Başbakan 
Yardımcısı Nick Clegg ile birlikte izledik. 
Öncelikle, İngiltere’yi 2012 Londra Olimpi-
yat Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yap-
tığı, küresel boyuttaki bu organizasyonun 

Türkiye-Angola Bayanlar 
Basketbol Müsabakası Sonrası 

Basın Açıklaması

Londra, İngiltere | 28 Temmuz 2012
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sorumluluğunu başarıyla üstlendiği için 
huzurlarınızda tebrik ediyorum. 

Bu ziyaretimiz vesilesiyle, Londra’da yapı-
lan hazırlıkları, şehirdeki kapsamlı düzen-
lemeleri yerinde görme fırsatı bulduk. Ay-
rıca dün ve bugün Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Sayın Jacques Rogge ve 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin üst dü-
zey yetkilileriyle biraraya geldik. Bildiğiniz 
üzere, İstanbul, 2020 Yaz Olimpiyat ve Pa-
ralimpik Oyunları’nı düzenlemeye adaydır. 
Sözkonusu Oyunların düzenleneceği şehir 
7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires’te ka-
rara bağlanıp ilân edilecek. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak, 
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın açılışı 
vesilesiyle, 2012 Olimpiyat Oyunları’nı 
düzenleyen kentte bu adaylığımızı bir kez 
daha huzurlarınızda resmen açıklamak; 
Hükümetimizin var gücüyle bu adaylığı 
desteklediğini vurgulamak istiyorum. İs-
tanbul ile Olimpiyat Oyunları arasındaki 
randevu, çok gecikmiş bir randevudur.  
İstanbul beşinci kez Olimpiyatlara aday olu-
yor. Ancak bu kez Olimpiyatlara, her zaman 
olduğundan çok daha kuvvetli bir iradeyle 
talibiz. İnanıyorum ki, bu buluşma gerçek-
leştiğinde Olimpiyatlar tarihinin en an-
lamlı sayfalarından birisi eşsiz güzellikteki 
İstanbul şehrinde yazılacaktır. İki kıtanın 
birleştiği, asırlar boyunca, farklı medeniyet-
lerin, farklı inanç ve kültürlerin bir arada 
kardeşçe yaşadığı emsalsiz bir kent olan 
İstanbul, son yıllardaki gelişmesiyle, altyapı 
yatırımlarıyla olimpiyat düzenlemeyi çok-
tan hak etmiştir. 

İstanbul Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı, 
aynı zamanda Asya’nın Avrupa’ya attığı ilk 
adımdır. İstanbul’un Olimpiyat Oyunları’nı 
düzenlemesi, Olimpiyatların dinler, diller, 
ırklar, medeniyetler ve kültürler arasındaki 
önemli bir geçiş olduğunu ortaya koya-
caktır. İstanbul insanlığın evrensel barışa 
giden yoldaki en önemli varlıklarından ve 
değerlerinden biri olan Olimpiyat meşale-
sini almaya, taşımaya, yaşatmaya; Olimpi-
yat meşalesinin aydınlığıyla medeniyetler 
çatışması gibi karanlık senaryolara karşı 
meydan okumaya adaydır. 

İstanbul, ayrıca, gerek kentsel, gerek sportif 
yapısıyla, artan uluslararası organizasyon 
tecrübesi ve gelişen ekonomisiyle, özel 
siyasi ve sosyal konumuyla, başarılı ve em-
salsiz bir Olimpiyat düzenleme potansiye-
line sahiptir. İstanbul’da bugün faal olarak 
kullanılan ya da yapımı bitmek üzere olan 
birbirinden görkemli spor tesislerinin çok 
önemli bir kısmı dünya standardında veya 
üstündedir. 2020 için hazırlıklarımız çerçe-
vesinde, 11 mevcut tesisin 5’ine kalıcı ilâve 
yatırımlar yapacağız. 10 yeni tesisi de mü-
sabakalara destek sağlamak amacıyla ant-
renman odaklı alanlar olarak inşa edeceğiz. 
5 ayrı ünitede ise, Olimpiyat kümelenme-
lerini sağlayacağız. Olimpiyat düzenleme 
hakkını kazanmamız halinde, 2013’ten 
itibaren bütün altyapıyı da en ideal şekilde 
eksiklerimizi gidererek hazırlayacağız. 

Değerli basın mensupları…

Türkiye, bilhassa son yıllarda yaptığı yatı-
rımlar neticesinde büyük bir spor ülkesi ha-
line gelmiştir. Spora, spor altyapısına, spor-
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culara yaptığımız yatırımları her yıl daha 
arttırıyor, daha da güçlendiriyoruz. Gençlik 
ve spor faaliyetlerine merkezi bütçeden 
ayrılan payı, 9.5 yıl içinde yüzde 7010, yani 
yaklaşık yetmiş kat artırmış bulunuyoruz. 
Sporcu sayısı bu dönemde 10 kat arttı. Spor 
kulübü sayısı 11 bin 77’ye çıktı. 28 ilimizde 
yüzme havuzu yaptık. 152 yeni spor tesisi 
inşa ettik. 18 şehre yeni stadyum inşa edi-
yoruz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na 
tarihimizdeki en fazla branşta ve en yüksek 
sporcu sayısıyla katılacak olmamız bizim 
için memnuniyet ve iftihar kaynağıdır. Ül-
kemizi Londra’da 16 branşta 66’sı kadın, 
48’i erkek toplam 114 olimpik sporcu ve 
21’i kadın, 46’sı erkek 67 paralimpik spor-
cu olmak üzere, toplam 181 sporcu temsil 
ediyor. 

2012 Olimpiyatları’nın bizim için başka 
tarihi özellikleri de bulunuyor. Tarihimizde 
ilk kez, olimpiyat elemelerinde başarılı olan 
2 takımla gerek voleybolda gerek basket-
bolda kadın milli takımlarımızla Olimpi-
yatlara katılıyoruz. 2008 olimpiyatlarına 
20 kadın sporcumuz katılmıştı; bu yıl 3 
kattan fazla artışla 66 kadın sporcumuz 
katılıyor. Paralimpik oyunlarda ise 2008’de 
8 kadın sporcumuz vardı, bu yıl 21 kadın 
sporcumuz var. Sporcu sayımızın geçmiş 
yıllara oranla çok büyük oranda artması 
Olimpiyatlara verdiğimiz önemin açık bir 
göstergesidir. 

Sporcularımızdan elbette madalya bekliyo-
ruz. Ancak Çağdaş Olimpiyat Oyunları’nın 
kurucusu Pierre de Coubertin söylemiş ol-
duğu sözler hepimizin aklındadır. “Hayatta 
önemli olan şey, zafer değil, yarışmaktır. 

Aslolan kazanmak değil, iyi mücadele et-
mektir”. İşte biz 2012 Olimpiyatları’na her 
şeyden önce bu veciz sözlerin işaret ettiği 
ruhla katılıyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye ola-
rak bizler, uluslararası spor müsabakaları 
organizasyonlarında ciddi bir deneyim ka-
zanmış durumdayız. Son 9.5 yıl içinde, her 
biri küçük bir olimpiyat olan 600’den fazla 
spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği 
yaptık. Çok önemli bir organizasyon olan 
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı 
2012 Mart ayında İstanbul’da başarıyla 
sonuçlandırdık. 2013’te de Mersin’de Akde-
niz Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. 2014’te 
Basketbol Kadınlar Dünya Şampiyonası’na 
ev sahipliği yapacağız. Dünya çapındaki bu 
tür organizasyonların Türkiye’de gerçek-
leştirilmesi, uluslararası spor camiasının 
ülkemize duyduğu güveni göstermektedir. 

Değerli basın mensupları, 

Bu bağlamda, uluslararası basında da hak 
ettiğimiz yeri almamız hususunda siz de-
ğerli basın mensuplarının katkılarını bek-
liyoruz. Bu yoğun adaylık sürecinde, ilgili 
tüm Bakanlıklarımıza, Bakan arkadaşları-
ma, kurumlarımız ve çalışanlarına, ayrıca, 
bu çalışmaya destek veren sivil toplum ör-
gütlerine ve yatırımcılara teşekkür ediyor, 
gayretlerinin devamını rica ediyorum. Bu 
vesileyle, sözlerimin başında belirttiğim 
üzere, 2012 Olimpiyat Oyunları’na yaptığı 
başarılı ev sahipliği dolayısıyla İngiltere’ye 
teşekkür ve tebriklerimi tekrar ifade etmek 
istiyorum. Katılımınız için teşekkür ede-
rim. 
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Aziz vatandaşlarım, Temmuz ayının genel 
bir değerlendirmesini yapmak, sizlerle 
hasbihal etmek üzere, Ulusa Sesleniş 
programıyla, yeniden huzurlarınızdayım. 
Öncelikle, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımı-
zın Ramazan-ı Şerif ’ini tebrik ediyorum. 
Ruhlarımızı bereketlendiren, manevi duy-
gularımızı güçlendiren; yardımlaşmayı, 
dayanışmayı arttıran bu müstesna zaman-
ların, milletimize, İslam âlemine ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. 

Ramazan, ibadetle arınmamıza vesile olan, 
toplumsal hayatımıza güç katan, birlik ve 
beraberliğimizi perçinleyen bir aydır. Her 
Ramazan ayıyla birlikte toplumumuzda, 
aile hayatımızda, neşenin, coşkunun, he-
yecanın artışına; kültürel hayatımızda, 
paylaşma ve yardımlaşma faaliyetleri-
mizde, büyük bir canlanma yaşandığına 
şahitlik ediyoruz. Bütün bunlar, bizim 11 
Ayın Sultanı dediğimiz Ramazan-ı Şerif ’in 
güzellikleri, Ramazan-ı Şerif ’in bereketi ve 
rahmetidir. Bu bakımdan her Ramazan, ül-
kemiz ve milletimiz için bir tazelenme, bir 
yenilenme imkânına dönüşüyor. 

Aziz vatandaşlarım, Ramazan ayında 
olmamıza rağmen, maalesef İslam dün-
yasından acı haberler de geliyor. Kardeş-
lerimize ilişkin yüreklerimizi parçalayan 
hadiselere şahit oluyoruz. Hemen yanı 
başımızda, Suriye’de, Ramazan ayının 
ruhuna ve manevi iklimine tamamen ters 
bir biçimde, adeta oluk oluk kan akıtılıyor; 
ocaklar söndürülüyor; sivil ve masum in-
sanlar evlerinde, sokaklarda hunharca kat-
lediliyor. Suriye’de rejim, halkın en meşru 
talep ve arzularına, en ağır silahlarla, toplu 
kıyım ve katliamlarla cevap veriyor. Hama, 
Humus ve Dera gibi kentlerin ardından, 
bugünlerde Halep şehri de, havadan ve ka-
radan acımasızca hedef alınıyor. Tarihiyle, 
kültürüyle, medeniyet iklimiyle bizim 
Gaziantep şehrimizden, Şanlıurfamızdan, 
Hatay, Kilisimizden hiçbir farkı olmayan; 
sakinleri bizim kardeşimiz olan Halep, 
tarihinin en ağır saldırılarından birine 
maruz kalıyor. 

Şunu burada çok net bir biçimde ifade 
etmek durumundayım. Şam ve Halep şe-
hirleri, tarihleri boyunca defalarca kuşatıl-
dılar, işgal edildiler, yağmalandılar, toplu 
cinayetlere, katliamlara maruz kaldılar. Bu 
iki şehir, tarih boyunca, çok büyük kahra-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Temmuz 2012
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manlara evsahipliği yaptılar; büyük kah-
ramanlar çıkardılar, zalimlere, canilere, 
despotlara gereken cevabı en güçlü şekilde 
verdiler. Şam da, Halep de, yıkılışlarının 
hemen ardından doğrulmayı, uyanmayı 
başardılar; İslam coğrafyasının merkez şe-
hirleri olarak yeniden inşa edildiler, imar 
edildiler. İnşallah, bu iki şehir, bugün de, 
Suriye’nin diğer tüm şehirleriyle birlikte 
zalimlere gereken cevabı verecek; bir kez 
daha cesaretin, adaletin ve hakkın üzerin-
de yeniden inşa edilecektir. 

Suriye’de, Esed rejiminin, gözü dönmüş 
şekilde kendi halkına, kendi insanına ateş 
püskürmesi, esasında bir paniğin, çaresiz-
liğin, akıl tutulmasının göstergesidir. Esed 
ve eli kanlı yoldaşları, sonlarının geldiğini; 
akıbetlerinin, kendilerinden önceki dikta-
törlerden farklı olmayacağını artık iyice 
anlamış durumdadırlar. Son günlerde ar-
tan zulüm ve gaddarlık, kaçınılmaz sonun 
yaklaştığının bariz sinyalleridir. Kardeş 
Suriye halkı da, Ortadoğu da, artık bu eli 
kanlı diktatörden; onun, kan üzerine bina 
edilmiş rejiminden inşallah kurtuluyor. 
Bugün bir kez daha kardeş Suriye halkına 
sabır, metanet ve dirayet temenni ediyo-
ruz. Bu mübarek Ramazan akşamlarında, 
millet olarak Suriyeli kardeşlerimize en 
kalbi dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah, 
zafer Suriye halkının olacaktır. İnşallah, 
Suriye’de zalimler kaybedecek, Hak galip 
gelecektir. Bizler de bu yönde dua etme-
ye, Suriyeli kardeşlerimizle gönül birliği 
yapmaya, onlara destek vermeye devam 
edeceğiz. Suriye halkının bağımsızlık, öz-
gürlük, hak ve adalet mücadelesini, bugün 
her zamankinden daha fazla destekliyor; 

tüm Suriye halkına selam ve dayanışma 
mesajlarımızı iletiyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım... 

Türkiye’nin Suriye politikası, içerde ve 
dışarda belli çevreler, belli odaklar tara-
fından son derece yersiz, haksız ve insaf-
sız şekilde eleştirilere maruz kalabiliyor. 
Türkiye’nin büyük bir ülke, güçlü bir dev-
let olmasından rahatsızlık duyan çevreler, 
bölgesel meselelere olan ilgimizi farklı 
yerlere çekerek, Türkiye’yi hedef haline 
getirmeye gayret gösteriyor. Bakınız; Suri-
ye, bizim en uzun sınırı paylaştığımız bir 
ülke. Dahası, biz Suriye ile ortak bir tarihi, 
ortak bir kültürü, ortak inançları paylaşı-
yoruz. Sınırın her iki tarafından akrabalar, 
dostlar, kardeşler bulunuyor. Suriye’de 
bir halka topluca zulmedilirken, biz su-
sabilir miyiz? Suriye’de her gün şehirler 
bombalanırken, biz tepkisiz kalabilir mi-
yiz? Suriye’de her gün kan akarken, kan 
akıtılırken, biz bunu seyredebilir miyiz? 
Eğer susarsak, eğer tepkisiz kalırsak, eğer 
seyirci olursak, soruyorum, biz kendi tari-
himize, tarihimizin büyük şahsiyetlerine, 
onların da ötesinde kendi vicdanımıza 
bunu nasıl izah edebiliriz? Bin yıldır böl-
gede olan, bin yıldır bölgenin başı sıkıştı-
ğında, tüm imkanlarıyla bölge insanının 
yanı başında bulunan Türkiye’nin, bugün 
yaşananlara seyirci kalması, kalabilmesi 
mümkün müdür? Krizler, sıkıntılar, sorun-
lar karşısında hemen sırtını dönen, yüzü-
nü dönen, umursamaz bir Türkiye, büyük 
bir ülke, büyük bir devlet olabilir mi?
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Bunların yanında, Ortadoğu’daki her geliş-
me, her kriz, her sorun, doğrudan doğruya 
bizi, ülkemizi, milletimizi, ekonomimizi 
ilgilendiriyor. Bölgedeki istikrarsızlık, 
doğrudan ya da dolaylı olarak bizim istik-
rarımızı, refahımızı, ticaretimizi, turizmi-
mizi, yatırımlarımızı etkiliyor. Suriye’deki 
olaylar, bizim dikkatle ve hassasiyetle 
takip etmemiz gereken olaylardır. Türki-
ye, Suriye’nin içişlerine karışmadan, ama 
Suriye’nin istikrar ve refahını da gözete-
rek, durması gereken yerde durmuş; tutar-
lı, akılcı, hakkaniyet ölçüsünde bir politika 
izlemiştir. Türkiye, kendisine yaraşanı 
yapmış; büyük bir devlet olarak hakkın, 
hukukun, adaletin yanında yer almıştır. 
Suriye’de yeni bir dönem başladığında, 
Türkiye alnı ak, vicdanı ak şekilde yolun-
da ilerleyecektir. Ancak, bazı ülkeler, bazı 
uluslararası kuruluşlar, akan kana seyirci 
kalmanın, tepkisiz kalmanın, sessiz kalma-
nın ağır bedelini muhakkak ki vicdanların-
da kara bir leke olarak taşıyacaktır. Suriye, 
bir kez daha uluslararası kamuoyu için 
turnusol kağıdı olmuştur. Kendi çıkarları 
için akan kana seyirci kalanlar ile, insanlı-
ğın, insafın, vicdanın yanında saf tutanlar 
belirgin bir hale gelmiş, ayrışmıştır. Suriye 
konusunda yarım ağız konuşanlar, rejimin 
yanında yer alanlar, en kanlı katliamları 
gerçekleştirirken bile rejime destek veren-
ler, bugün mahcup olmuş, millet nezdinde 
bir kez daha itibar kaybetmiştir. Biz, bu 
aziz millet bizden ne bekliyorsa onu yaptık 
ve yapıyoruz. Bu aziz millet ve bu milletin 
Hükümeti, kendisine yakışanı yaptı ve ya-
pıyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın; Tür-
kiye, akılcı, adaletli, hakkı ve hukuku gö-
zeten tavrıyla, tarihinden aldığı miras ve 

misyonla, en doğru politikaları savunmaya 
ve uygulamaya devam edecektir. Türkiye, 
vakur, ne yaptığını bilen, kendi çıkarlarını 
da, kardeş halkların çıkarlarını da gözeten 
bir anlayışla, kararlı, azimli şekilde yoluna 
devam edecektir. 

Sevgili vatandaşlarım…

Burada şu hususun da altını çizmekte 
fayda görüyorum. Biz, Türkiye olarak, 
en başından itibaren Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü korumasını savunuyoruz. 
Suriye’nin bölünmesine, etnik ve mezhebi 
bir ayrışmaya gitmesine biz en başından 
itibaren karşı çıkıyoruz. Suriye’de, her 
etnik grubun, her mezhebin, her inancın 
kendini özgürce ifade edebileceği, yöne-
timde kendisini temsil edebileceği, eşit va-
tandaşlar olarak ülke idaresinde görev ve 
yetki alacağı parlamenter bir demokratik 
sistemi biz samimiyetle savunduk ve sa-
vunuyoruz. Kanlı Esed rejiminin, bölgenin 
istikrar, barış ve huzurunu hedef alacak şe-
kilde, giderayak bir takım provokasyonla-
ra girişmesini asla ve asla kabullenmeyiz. 
Esed rejiminin on yıllar boyunca zulmet-
tiği, kimliklerini bile tanımadığı kesimleri 
bugün ateşe sürüklemesi karşısında her-
kes dikkatli ve sağduyulu olmalıdır. 

Yangından mal kaçırma anlayışıyla ortaya 
konan tavır ve eylemler, hiç kimseye fayda 
sağlamaz. Özellikle, Türkiye’nin güvenli-
ğine tehdit teşkil edecek girişimlere biz 
asla müsamaha göstermeyiz. Suriye’nin 
kuzeyinde, Esed rejiminin katliamları acı-
masızca devam ederken, burada bir takım 
oldu bittilere girişilmesi, üzerinde dikkat-
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le durulması, düşünülmesi gereken bir 
manzaradır. Türkiye, bu oldu bittilere asla 
göz yummaz. Güvenliğimizi tehdit eden, 
iç barışımıza ve huzurumuza yönelik her 
girişim, her eylem karşısında kararlı bir 
duruş sergilemeye, aktif tutum izlemeye 
devam edeceğiz. Ayrıca Myanmar’da Ara-
kan bölgesinde yaşanan insanlık dramı 
karşısında da sessiz kalamayız. Arakan’da 
Müslümanların, kadın, çoluk çocuk deme-
den katledilmelerine; tehcir edilmelerine, 
uluslararası toplum seyirci kalmamalıdır. 
Dışişleri Bakanlığımız bu hususta BM 
Genel Sekreteri nezdinde girişimde bu-
lunmuştur. Myanmar siyasi yetkilileri 
nezdinde de girişimlerimizi yapmış; ayrıca 
bölgeye yardım çalışmalarımızı da başlat-
mış bulunuyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım... 

Bu ay ülkemiz, oldukça sıcak bir atmosfer 
yaşadı, yaşıyor. Özellikle son haftalarda, 
ülkemiz bir uçtan bir uca, yakıcı, kavurucu 
sıcakların etkisi altına girdi. Biliyorum ki, 
tarlada,  yaylada, meralarda çalışan çiftçi-
miz de; fabrikada, sanayide, atölyede çalı-
şan işçimiz de; işyerlerinde çalışan esnaf 
ve memurumuz da, bu yakıcı, bu kavurucu 
sıcaklara rağmen ekmeğini, rızkını kazan-
mak için canla başla mücadele veriyor, 
yoğun bir gayret sarf ediyor. Her bir vatan-
daşımız, ocağını şenlendirmek, yuvasının 
geçimini temin etmek için var gücüyle 
çalışıyor. Aynı şekilde bizler de; mevsim 
normallerinin üzerine çıkan sıcaklara, bu 
olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden 
çalışmalarımızı sürdürüyor, ülkemizin ve 
milletimizin huzuru, emniyet ve refahı 

için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bir 
yandan Türkiye’nin bölgesindeki sorunla-
ra kalıcı çözümler üretmek, diğer yandan 
muasır medeniyet yarışında ülkemizi 
daha da öne çıkarmak için her türlü çabayı 
gösteriyoruz. 

Durmak yok, yola devam diyoruz. Zira, 
durmanın, yerinde saymanın gerilemekle 
eşdeğer olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun 
içindir ki kalkınma hamlelerimizi, ara 
vermeden, hız kesmeden, sürdürüyoruz. 
Nitekim, bu ay içinde de, birçok eseri şe-
hirlerimize, ülkemize kazandırdık; resmi 
açılışlarını yaparak, siz değerli halkımızın 
hizmetine sunduk. Temmuz’un hemen 
başında, 1 Temmuz’da, bir toplu açılış 
vesilesiyle Kayseri’deydik. Kayseri’de, top-
lam yatırım bedeli 512 milyon lira olan, 90 
kalem eserin toplu açılışını yaptık. Bu 90 
kalem eser, içinde eğitimden, spor salonu-
na, toplu konuttan altyapı yatırımlarına, 
yerel yönetimden özel sektör yatırımla-
rına kadar pek çok tesisi içeriyor. Eğitim 
alanında, Kocasinan İmam Hatip Lisesi 
ve Pınarbaşı Anadolu Lisesi’yle birlikte, 5 
ilköğretim okulunun, 6 anaokulunun, 2 
okulumuzun spor salonlarının açılışlarını 
yaptık. Kız öğrencilerimiz için inşa etti-
ğimiz 1350 kişi kapasiteli Gevher Nesibe 
Yurdu’nu hizmete açtık.  Bunun yanında, 
Kayseri’mize kazandırdığımız Melikşah 
Üniversitemizin; Hatice Saçmacı Mühen-
dislik-Mimarlık Fakültesi binası ve kütüp-
hanesinin; ayrıca, 2 adet erkek öğrenci 
yurdunun açılışını gerçekleştirdik. TOKİ 
aracılığıyla Pınarbaşı, Yeşilhisar, Erciyes 
Üniversitesi ve Bahçesaray’da, 173 milyon 
liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz, toplam 
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2 bin 212 konutu da resmen hizmete aç-
mış olduk. Büyükşehir Belediyemizin 112 
milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdi-
ği yol, spor salonu ve sahaları, restorasyon, 
kentsel dönüşüm, içme suyu ve kanalizas-
yon hizmetlerinin açılışlarını gerçekleştir-
dik. Mimarsinan ve İncesu Organize Sana-
yi Bölgelerinde yapılan 144 milyon liralık 
özel sektör yatırımının resmi açılışını da 
aynı gün içinde gerçekleştirdik. 

13 Temmuz’da Iğdır’a gittik. Iğdır, adeta 
unutulmuş bir bölgemizdi. Bizden önceki 
hükümetlerin gitmediği, eser üretmediği, 
yatırım götürmediği bir ilimizdi. Bugüne 
kadar Türkiye’nin her yerinde, her bölge-
sinde, her vilayetinde eseri olan, her vila-
yetinde hizmet üreten bir hükümet olarak 
bizler ise Iğdır’a defalarca gittik ve de her 
seferinde, Iğdır’a, Iğdırlı kardeşlerimize 
hizmet götürmenin heyecanını yaşadık. 
Bu ay içinde de serhat şehrimiz Iğdır’a, 
yine büyük bir yatırımı, Iğdır Havaalanı-
nı kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. 
Toplam 56 milyon liralık bir yatırım yapa-
rak, pisti, apronu, terminal binası ve diğer 
müştemilatı ile Iğdır’ımızı, 2 yıl içinde 
modern bir havalimanına kavuşturduk. 
Iğdır ziyaretimizin ardından Van’ a geçtik. 
Orada da Yüzüncü Yıl Ünivertesi bünyesin-
de, 650 yataklı Prof. Dr. Dursun Odabaşı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesini açtık. 

14 Temmuz’da ise bir başka vilayetimizde, 
Kocaeli’ndeydik. Kocaeli’nde, tek bir sefer-
de, toplam yatırım bedeli 620 milyon lira 
olan 25 kalem eserin toplu açılışını yaptık. 
Bu eserlerin büyük bir bölümü, Kocaeli 
Belediyemizin gerçekleştirdiği yatırımlar-

dan oluşuyor. Ben, bu vesileyle, örnek bir 
belediyecilik yaptıkları için, Kocaeli Bele-
diyemizi bir kez daha kutlamak istiyorum. 
Aynı şekilde, birçok tesisi bu dönemde 
hizmete sunan İzmit Belediyemize; 760 
konutu Kocaeli vilayetimize kazandıran 
Toplu Konut İdaremize, 12 kalem eser 
kazandıran İl Özel İdaresi’ne de teşekkür-
lerimi sunuyorum. Yine, 40 milyon liralık 
bir yatırımla 365 yatak kapasiteli Ramada 
Plaza İzmit Oteli’ni, Kocaeli’nin turizm 
altyapısına kazandıran özel sektör temsil-
cilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu ay içinde hizmet götürdüğümüz bir baş-
ka şehrimiz de Eskişehir’di. 15 Temmuz’da 
ziyaret ettiğimiz Eskişehir’de, toplam yatı-
rım bedeli 272 milyon 500 bin lira olan 26 
kalem eserin toplu açılışını gerçekleştir-
dik. Burada da hayırseverlerimizin ve Mil-
li Eğitim Bakanlığımızın yaptırdığı okul-
ları eğitime kazandırmanın; TOKİ eliyle 
yapılan 928 konutun açılışını gerçekleş-
tirmenin; Eskişehir ayrımından Afyon sı-
nırına kadar 41 kilometre bölünmüş yolu 
hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. 
Bu ay içinde, son olarak, İstanbul’da ise 
tarihimize ve İstanbulumuza yaraşır bir 
eserin; Ataşehir Mimar Sinan Camii’nin 
açılışını yaptık. İnanıyorum ki, bu cami, 
İstanbul’un Anadolu yakası için önemli bir 
ihtiyacı karşılayacaktır. Nüfusun yoğun 
olduğu Ataşehir’de, Cuma başta olmak 
üzere, kandil gibi bazı özel günlerde, dini 
bayramlarda halkımızın ihtiyacına cevap 
verecek nitelikte bir cami bulunmuyordu.  
Dolayısıyla, Cuma Camii niteliği taşıyan, 
10 bin kişilik bir kapasiteye sahip olan Ata-
şehir Mimar Sinan Camii’nin, bu bölgede 
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önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanı-
yorum. Ben, Batı Ataşehir Camii ve Hizmet 
Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
tarafından yaptırılan bu görkemli eserde 
emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik 
ediyorum. Bu vesileyle, bu ay açılışını 
gerçekleştirdiğimiz tüm eserlerin, hizmet-
lerin, yatırımların ülkemiz için, milletimiz 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sevgili vatandaşlarım. . . 

Temmuz ayı içerisinde dış temaslarımız 
da devam etti. 18 Temmuz’da bir çalışma 
ziyareti çerçevesinde, Moskova’da Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’le biraraya 
geldik. Bu ziyarette, ekonomi ve enerji baş-
ta olmak üzere, ikili ilişkilerimizdeki temel 
konuları gözden geçirdik. Halihazırda 32 
milyar dolara ulaşmış durumdaki ticaret 
hacmimizi, daha da artırma konusundaki 
irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın 
Putin’le, Suriye başta olmak üzere ulusla-
rarası meselelere dair görüş alışverişinde 
de bulunduk. 26-28 Temmuz’da ise 2012 
Londra Olimpiyat Oyunları vesilesiyle, İn-
giltere Başbakanı Sayın Cameron’ın davet-
lisi ve onur konuğu olarak, Londra’daydım. 
Ziyaretim çerçevesinde, 27 Temmuz’da 
İngiltere Başbakanı Sayın Cameron’la ikili 
bir görüşme gerçekleştirdim. Majesteleri 
Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından, devlet 
ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna, 
Buckingham Sarayı’nda verilen resepsi-
yona katıldım. Aynı günün akşamında 
da, Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine 
iştirak ettim. 28 Temmuz’da ise, A Milli 
Kadın Basketbol Takımımız’ın Angola’yla 
oynadığı karşılaşmada, beraberimdeki 

heyetle birlikte, bizzat hazır bulundum. 
Orada, ekibimizin Angola’yı 72-50 yendiği 
karşılaşma sonunda, galibiyet sevincini 
Ay-yıldızlı oyuncularımızla paylaşmanın, 
heyecan ve coşkusunu yaşadık. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bizim için asıl sevindirici olan, Türkiye’nin, 
sportif alanlarda her geçen yıl daha büyük 
başarılara imza atması, her geçen yıl, dün-
yadaki spor kamuoyuna, sporseverlerle 
sesini daha fazla duyurmasıdır. Bildiğiniz 
üzere, son birkaç yıldan bu yana, bilhassa 
dünyanın en önemli, en büyük, en çok ilgi 
çeken spor organizasyonlarına, müsabaka-
larına ev sahipliği yapmaya başladık. 2012 
Londra Olimpiyat Oyunları vesilesiyle 
de, spor tarihimizde birçok ilki gerçek-
leştiriyor, rekorlara imza atıyoruz. 2012 
Londra Olimpiyat Oyunları’na tarihimiz-
deki en fazla branşta ve en yüksek sporcu 
sayısıyla katılım gerçekleştirdik. Ülkemizi 
Londra’da 16 branşta 66’sı kadın, 48’i er-
kek, toplam 114 olimpik sporcu ve de 21’i 
kadın, 46’sı erkek 67 paralimpik sporcu 
olmak üzere, toplam 181 sporcu temsil 
ediyor. 2012 Olimpiyatları’nın bizim için 
başka tarihi özellikleri de bulunuyor. 
Tarihimizde ilk kez, takım oyunlarında 
olimpiyat elemelerinde başarılı olan 2 ta-
kımla gerek voleybolda gerek basketbolda 
kadın milli takımlarımızla Olimpiyatlara 
katılıyoruz.  2008 olimpiyatlarına 20 ka-
dın sporcumuz katılmıştı; bu yıl 3 kattan 
fazla artışla 66 kadın sporcumuz katılıyor. 
Paralimpik oyunlarda ise 2008’de 8 kadın 
sporcumuz vardı, bu yıl 21 kadın sporcu-
muz var. Sporcu sayımızın geçmiş yıllara 
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oranla çok büyük oranda artması Olimpi-
yatlara verdiğimiz önemin açık bir göster-
gesidir. İnşallah, Türkiye’nin son birkaç 
yılda spor alanında yakaladığı bu olumlu 
ivmeyi sportif başarılarla, rekorlarla, ma-
dalyalarla da taçlandırırız. Ben bu konuda 
sporcularımıza güveniyorum. Tüm spor-
cularımıza şimdiden başarılar diliyorum. 

Sevgili vatandaşlarım. . . 

Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Londra’ya 
gitmemizin bizin için ayrı bir önemi, ayrı 
bir manası daha var. Bilindiği üzere, İs-
tanbul, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nı düzenlemeye aday şehirler 
içinde yer alıyor. Söz konusu Oyunların 
düzenleneceği şehir 7 Eylül 2013 tarihin-
de Buenos Aires’te karara bağlanıp ilân 
edilecek. İstanbul beşinci kez Olimpiyat-
lara aday oluyor. Ancak bu kez Olimpi-
yatlara, her zaman olduğundan çok daha 
kuvvetli bir iradeyle talibiz. İnanıyorum 
ki, Olimpiyatlar İstanbul’da düzenlenmesi 
halinde, Olimpiyat tarihinin en anlamlı 
sayfalarından birisi gerçekleşmiş olacak-
tır. İstanbul sadece Olimpiyatlara aday 
değildir. İstanbul, Olimpiyat meşalesinin 
aydınlığıyla medeniyetler çatışması gibi 
karanlık senaryolara karşı meydan okuma-
ya adaydır. İnşallah, İstanbul, çoktan hak 
ettiği Olimpiyat düzenleme işini üzerine 
alacak ve bunu başarıyla gerçekleştirecek; 
unutulmaz bir Olimpiyata imza atacaktır. 
İstanbul, Tokyo ve Madrid ile yarışıyor. 
İkisi de ikişer kez olimpiyatlara ev sahip-
liği yaptı. Sıra bizde diye düşünüyorum. 
Türkiye, demokrasisini güçlendirdikçe, 
ekonomisini güçlendirdikçe, reformlarına 

kesintisiz bir biçimde sürdürdükçe, şe-
hirlerini marka şehirler haline getirdikçe, 
istikrar ve güvenden taviz vermedikçe her 
türlü başarıya, her türlü hedefine ulaşa-
caktır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Siz aziz milletimizin desteği sayesinde 
iktidara geldiğimiz günden bu yana yap-
tığımız çalışmaların semerelerini de alı-
yoruz. Nitekim, Temmuz ayında, Merkez 
Bankamızın döviz rezervi 99 milyar dolara 
ulaşmış bulunuyor. 2002’de biz iktidarı 
devraldığımızda, Merkez Bankası’nın dö-
viz rezervi sadece 27 milyar dolardı. Bu 
rakam, Temmuz 2012 itibarıyla, tekrar 
ediyorum, tam 99 milyar dolara ulaşmış 
durumdadır. Hakeza, 2002’de hükümeti 
devr aldığımızda Türkiye’nin İMF’ye bor-
cu 23.5 milyar dolardı. 9.5 yıl boyunca biz 
o borcu ödeyip, 1.7 milyar dolara düşür-
dük. Bu kalan miktarı da dilediğimiz an 
ödeyip, borcu sıfırlayabilecek durumdayız. 
Ama daha da önemlisi, Türkiye’yi alan el 
olmaktan kurtarıp, veren el konumuna 
yükselttik. Nitekim Türkiye olarak, IMF’ye 
5 milyar dolar borç para vermeyi kararlaş-
tırmış bulunuyoruz. Tüm bunlar, ekono-
mide de başarılı olduğumuzun en somut 
göstergeleridir. 

Sevgili vatandaşlarım…

Sizlerin bize olan güvenini boşa çıkar-
madık, boşa çıkarmayacağız. Milletimiz 
bizlere nasıl güveniyorsa, bizler de mille-
timize güveniyoruz. Bu ülkeyi elbirliğiyle, 
gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde 
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kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben bu 
düşüncelerle, bu inançla sizleri bir kez 
daha selamlıyorum. Bu vesileyle şimdiden 
Ramazan Bayramının tüm islam alemine 
hayırlar getirmesini, insanlığın barışına 
vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun. 
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24’üncü 
Toplantısı’nda sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Toplantımızın hemen 
başında, Hakkari’de alçakça bir saldırı 
neticesinde şehit edilen 6 askerimize ve 
2 köy korucumuza bir kez daha Cenab-ı 

Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, 
sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi 
sunuyorum. Yaralanan askerlerimize de 
Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. 

Türkiye olarak, içeride ve dışarıda, çoğu 
da birbiriyle irtibatla pek çok sıkıntıyla 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 24. Toplantısı

Ankara | 7 Ağustos 2012
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mücadele ediyoruz. Ülkemizin gelişmesin-
den, milletimizin güçlenmesinden rahat-
sız olan çevreler, terör dahil her türlü aracı 
kullanarak önümüzü kesmeye, rotamızı 
bozmaya çalışıyorlar. Biz bu çabaların hep-
sini de tüm boyutlarıyla yakından takip 
ediyor, gerekli önlemleri alıyor ve dira-
yetle uyguluyoruz. Bugün Türkiye, terörle 
mücadelede dün bulunduğu yerin çok 
ötesinde bir yere geldi. Her şeyden önce 
terör karşısında kararlı siyasi iradeye sa-
hibiz. Güvenlik güçlerimiz de teröristlerle 
mücadele konusunda sarsılmaz bir inanca 
ve cesarete sahip. 

Bunun yanında, geçtiğimiz 10 yılda sa-
vunma sanayine yaptığımız yatırımların 
neticelerini almaya her geçen gün devam 
ediyoruz. Türkiye artık, ülke savunması 
için gereken diğer araç-gereçlerle birlikte, 
terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu tek-
nolojiyi de kendisi geliştirir ve üretir hale 
geldi. Önümüzdeki yıllarda, bu konuda 
çok daha büyük, çok daha hayati neticeler 
elde ettiğimizi inşallah hep birlikte görece-
ğiz. Savunma sanayini, bilim ve teknoloji 
politikalarımızın en önemli unsurların-
dan biri olarak görmeye ve desteklemeye 
devam edeceğimizi bilhassa belirtmek 
istiyorum. 

Değerli katılımcılar…

Bugün de burada, önümüzdeki dönemin 
bilim ve teknoloji politikalarını belirle-
mek, geçmişteki toplantılarda aldığımız 
kararların uygulama sonuçlarını değerlen-
dirmek üzere birarada bulunuyoruz. Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulumuza 15’nci 

kez başkanlık etmekten büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Geçti-
ğimiz 10 yılda bilime ve bilimsel gelişme-
leri desteklemeye verdiğimiz önemin en 
somut örneklerinden biri, işte bu toplantı-
lardır. Her toplantısına bizzat başkanlık et-
tiğim, pek çok faaliyet alanını şahsi olarak 
himayem altına aldığım Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulumuzun koordinasyonunda 
yürütülen çalışmalar, artık belli bir düzeye 
ulaştı. Bilim, teknoloji ve yenilik konuları, 
bütün bakanlıklarımızın, bütün kurumla-
rımızın, üniversitelerimizin, özel sektörü-
müzün gündeminde her geçen yıl daha da 
artan bir yer tutuyor. Burada aldığımız ka-
rarlar, aşama aşama titizlikle uygulanıyor, 
takip ediliyor ve sonuçlandırılıyor. 

Öncelikli desteklenecek alanlar olarak 
belirlediğimiz enerji, gıda, otomotiv, bilgi 
ve iletişim teknolojileri, makine imalat 
teknolojileri, su, savunma ve uzay sanayi 
alanlarında pek çok projeye çok ciddi des-
tekler sağladık. Sadece 2011 yılı başından 
bugüne kadar özel sektör AR-GE destekleri 
kapsamında 1. 462 projeye 338 milyon 
lira verdik. Akademik AR-GE destekleri 
kapsamında ise 1. 235 projeye 240 milyon 
lire destek sağladık. Bilim insanları ve öğ-
rencilere sağlanan burs ve destekler çerçe-
vesinde 18 bin 108 kişiyi 81 milyon liralık 
bir kaynakla destekledik. Aynı şekilde, 
geçen toplantımızdan bu yana, özel sektör 
AR-GE yatırımlarında finansman kolay-
lığı sağlanması konusunda çok önemli 
adımlar attık. Bakanlar Kurulu kararı ile 
AR-GE yatırımlarını bazı vergilerden muaf 
tuttuğumuz gibi, ayrıca bu yatırımlara faiz 
desteği de sağladık. 
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Yeni Teşvik Kanunu’nda bu konuya çok 
özel ve önemli bir yer verdik. Yeni teşvik 
sistemine göre 6. bölgeye yapılan yatı-
rımlara, diğer teşviklerin yanında ilave 
vergi destekleri getiriyoruz. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği 
AR-GE proje yatırımlarının, hangi ilde ya-
pılırsa yapılsın 5. bölge desteklerinden fay-
dalanabilmesine imkan sağlıyoruz. “Melek 
Yatırımcı” olarak adlandırılan, iş yapma 
konusunda fikri olan ancak sermayesi 
bulunmayan şirketlerden yatırım yapan-
ları, yüzde 75 oranında gelir vergisinden 
muaf tuttuk. Bu yatırımcılar Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya 
KOSGEB’ten son 5 yılda destek almışsa, 
muafiyet oranını yüzde 100’e çıkardık. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu 
alana ayırdığımız kaynakların ve verdiği-
miz emeklerin karşılığını somut neticele-
riyle almaya başladık. Bugün Türkiye, bi-
limsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler 
ve yenilik konusunda, 10 yıl öncesiyle mu-
kayese edilemeyecek kadar ileri bir yerde 
bulunuyor. Sadece TÜBİTAK tarafından 
desteklenen faaliyetlerin bir kısmında 
son dönemde sağlanan gelişmeler bile bu 
durumu gayet açık şekilde ortaya koyuyor. 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü tarafından ülkemizde tasarlanıp 
üretilen ilk yerli gözlem uydusu Rasat’ı 
geçtiğimiz yıl uzaya fırlatmıştık. Göktürk 
2 Uydusu’nu da bu yılın sonunda fırlatma-
yı planlıyoruz. Yine TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen ve kendi alanında dünyadaki 
en iyi sistemlerden biri olan Balistik İz 
İnceleme Sistemi’ni Suudi Arabistan’a ih-
raç ediyoruz. Bilgi ve Bilgi Güvenliği İleri 

Teknolojileri Araştırma Merkezi bünye-
sinde üç boyutlu bir mayın dedektörü ge-
liştirildi. TÜBİTAK tarafından daha önce 
üretilip kullanıma sunulan kriptolu cep 
telefonunun yeni bir modeli geliştirildi. 
Bilim kültürünün, bilim ve teknolojiye il-
ginin yaygınlaştırılması amacıyla Ankara, 
Kocaeli, Kayseri, Sakarya ve Bursa’da bilim 
merkezleri kurulmasına yönelik protokol-
ler imzalandı. TÜBİTAK bünyesinde siber 
güvenlik ve elektronik harp alanlarında 
çalışma yapacak iki yeni enstitü kuruldu. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, bilim, teknoloji ve yenilik alanın-
da köklü bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bu 
süreci arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandı-
rabilmemiz için AR-GE odaklı firmaların 
sayısını artırmamız, girişimciliği destekle-
memiz, ticarileştirilebilir AR-GE ve yenilik 
faaliyetlerini yoğunlaştırmamız gerekiyor. 
Tüm bunlar için de eğitime, kültüre ve 
bilgi birikimine;  bir başka ifadeyle ihti-
yaçlara cevap verebilecek nitelikte insan 
kaynağına ihtiyacımız var. Bugünkü top-
lantımızda uzun vadede yetişmiş insan 
gücümüzü nasıl karşılayabileceğimizin 
yöntemlerini görüşüp konuşacağız. 

Bilimi, teknolojiyi ve yeniliği kalkınmala-
rının lokomotifi yapan toplumlara baktı-
ğımızda, en çok önem verdikleri konunun 
insan kaynağı olduğunu görürüz. Bunun 
için eğitim sistemimizi, genç beyinlerimizi 
bilim ve teknoloji alanlarına yönlendire-
cek şekilde yeni baştan yapılandırmak 
zorundayız. Türkiye olarak 2023 yılı için 
belirlediğimiz hedeflerimize, ancak eğitim 
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sistemimizi buna uygun şekilde yapılan-
dırabilirsek ulaşabiliriz. Genç nesilleri, 
analitik düşünen, yabancı dile hakim, 
yenilikçi bireyler olarak bilim ve teknoloji 
alanına yönlendirmek durumundayız. 

Bugün alacağımız kararların temel amacı, 
milli eğitim sistemimizle bilim ve teknoloji 
politikalarımızı bütünleştirmek olacaktır. 
Çocuklarımıza, matematik, fen, teknoloji, 
yabancı dil derslerinde, yeni eğitim metot-
larıyla kolay kavrayacakları ve derinleşebi-
lecekleri bir eğitim ortamı hazırlayacağız. 
Bilgi birikimi yanında, kendini ifade ede-
bilen, dünyadaki gelişmeleri sadece takip 
eden değil, aynı zamanda okuyabilen, ana-
liz edebilen gençlere ihtiyacımız var. Tüm 
bu konularda üniversitelerimizin daha 
aktif rol üstlenmelerini istiyoruz. İnşallah 
önümüzdeki dönemde, tüm bu konularda, 
ülkemizin geleceğini şekillendirecek dere-
ce önemli çalışmalar ortaya koyacak ve he-
pimiz için hayırlı neticeler elde edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve diğer pek çok alan gibi, bilim ve teknolo-
ji alanında da dünyada kendine ait özgün 
modeller oluşturup uygulayabilen örnek 
ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Nite-
kim, daha 10 yıl önce kendimize bilim ve 
teknoloji konusunda örnek aldığımız ülke-
ler, bugün bizim elde ettiğimiz başarıların 
sırrını araştırıyor, deneyimlerimizi ve biri-
kimimizi paylaşmak istiyorlar. Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji alanında kendi kendine 
yeten bir ülke olma yolunda kaydettiği 
bu başarıda emeği geçen herkese, huzur-

larınızda teşekkür ediyorum. Bilhassa bu 
alanda gerçekten takdire şayan çalışmalar 
ortaya koyan üniversitelerimize ve sanayi 
kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Elbette bütün bu başarıların arkasında, hü-
kümet olarak ortaya koyduğumuz kararlı 
siyasi irade ile sizlerin gösterdiği inanç ve 
çaba bulunuyor. Bugün Türkiye, otomotiv, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-ima-
lat başta olmak üzere, pek çok alanda öz-
gün teknolojiler üretip ihraç edebilen bir 
noktaya geldi. Özel sektörümüzün bu ba-
şarıdaki payını özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Geçmişte AR-GE faaliyeti yürüten fir-
ma sayısı neredeyse iki elin parmaklarını 
geçmezken, bugün Anadolu’daki mütevazi 
şirketlerimiz bile AR-GE’ye, yenilikçiliğe 
yöneliyor. KOBİ’lerimizin özgün teknolo-
jiler geliştirme ve ekonomiyi canlandırma 
gücünü, en büyük avantajımız olarak 
görüyoruz. Bunun için özel sektörümüze 
yönelik yeni destek mekanizmaları başla-
tıyoruz. Genç girişimcilere özel destekler 
veriyoruz. Özel sektörün AR-GE ve yenilik 
faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştıran 
adımlar atıyoruz. 

Elbette, bilim, teknoloji ve yenilikçilik 
çalışmalarından sonuç almak zaman 
istiyor, sabır istiyor. Geçmişte başlattı-
ğımız çalışmaların olumlu neticelerini 
bugünden almaya başladık. Bugün baş-
lattığımız çalışmaların sonuçlarını da, in-
şallah önümüzdeki 5-10 yıl içinde alacak, 
Anadolu’nun dört bir yanında katma değe-
ri yüksek ileri teknoloji ürünleri geliştiren, 
üreten ve ihraç eden firmalarımızla gurur 
duyacağız. 
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Değerli arkadaşlarım…

Biz, her alanda olduğu gibi, bilim konu-
sunda da, Türkiye’mizi dünyanın en önde 
gelen ülkelerinden biri haline getirmek 
kararındayız. Biz kendimize inanıyoruz, 
ülkemize inanıyoruz, milletimize inanı-
yoruz. Biz sadece tarihiyle gurur duyan 
değil, tarihinin kendisine yüklediği sorum-
lulukların da bilincinde olan bir nesil ye-
tiştirmek istiyoruz. Bu ülkede yaşayan 75 
milyon insanımızın her birinin, bu anlayı-
şa ve özgüvene sahip olduğuna yürekten 
inanıyorum. Türkiye artık sadece tüketen, 
sadece pazar durumunda bir ülke olarak 
yoluna devam edemez, etmeyecek. Türki-
ye artık ürünü de bilgiyi de üreten bir ülke 
haline gelme yolunda süratle ilerliyor. Bu 
düşüncelerle, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’muzun 24. toplantısının ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için hayırlı sonuç-
lara vesile olmasını diliyor, sizlere bir kez 
daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. İstanbul Dostluk Derneği’ne, 
bizi bu mübarek Ramazan akşamında bir 
kez daha bir araya getirdiği için, hasret gi-
dermemize fırsat temin ettiği için kalpten 
şükranlarımı sunuyorum. Bu buluşma ve-
silesiyle, birlikte yol yürüdüğümüz, birlikte 

mücadele verdiğimiz, dava arkadaşlığı yap-
tığımız;  bugün Ahirete irtihal etmiş kardeş-
lerimizi, ağabeylerimizi rahmetle, minnetle 
yadediyorum;  mekanları inşallah cennet 
olsun, Allah onlardan razı olsun diyorum. 

Konuşmamın hemen başında, şu samimi 
duygularımı sizlerle paylaşmak isterim… 
Burada, bu salonda, 1970’lerde birlikte 

İstanbul Dostluk Derneği İftar 
Programı

İstanbul | 12 Ağustos 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

372

mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız var, 
kardeşlerimiz var, ağabeylerimiz var. Bu sa-
londa, 1980’lerde, 1990’larda birlikte müca-
dele verdiğimiz dostlarımız var. Bu salonda, 
11 yıl önce, 14 Ağustos 2001’de birlikte AK 
Parti’yi kurduğumuz, 11 yıl boyunca dava 
arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimiz var. 
Bugün burada, farklı yerlerde, farklı plat-
formlarda millete hizmet davasının müca-
delesini veren arkadaşlarımız olabilir. Ama 
biz, işte bu salonda bulunanlar, bir çınarın 
dalları gibiyiz, bir elin parmakları gibiyiz. 

Hazreti Peygamber’in, üzerinde dikkatle 
durmamızı gerektiren bir sözü var. “Üm-
metimin ihtilafı rahmettir” diyor sevgili 
Peygamberimiz. İhtilafın rahmete dönüş-
tüğü tablo, çok açık söylüyorum, işte bu 
tablodur. Siyaset yapma tarzlarımız ne ka-
dar farklı olsa da, ne kadar farklı yollardan 
yürüyor olsak da, biz, aynı davanın gönül 
neferleri olarak, aynı hedefe doğru ilerliyo-
ruz. Üstad Cemil Meriç’in şu ifadelerini ben 
her fırsatta hatırlatıyorum: Ağaç, kökleriyle 
yaşar… Aynı şekilde, Şair Yahya Kemal de, 
“Kökü mazide olan Ati” ifadesini kullanır… 
Bizler, tıpkı Cemil Meriç’in, tıpkı Yahya 
Kemal’in ifade ettiği gibi, aynı kökten gelen, 
aynı kökten beslenen bir çınarız;  kökü ma-
zide olan aynı atiyiz. 

Bizim hareketimizin, davamızın, mücade-
lemizin temelinde, Türkiye’yi, Anadolu’yu, 
Trakya’yı şekillendiren o ortak ruh iklimi 
var. Bizler, hepimiz, millete sevdalanmış 
hizmet erleriyiz. Her birimiz, büyük Tür-
kiye idealine inanmış, bu ideal uğrunda 
pervaneler gibi kanat çırpan fedakarlarız. 
Bu salonda bulunan ya da bulunmayan kar-

deşlerimizle birlikte, milyonlarla birlikte, 
hepimiz ecdadımızın izinden giden, köklü 
medeniyetimizin mirasını omuzlarında ta-
şıyan dava delileriyiz. 

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşle-
rim…

Siyasi mücadelemiz boyunca, gerek ben, 
gerek bu salonda bulunan her bir arkada-
şımız, çok değişik saldırılara, ithamlara, 
iftiralara, nifak, fitne ve fesat girişimlerine 
maruz kaldık. Partilerimiz kapatıldı ya da 
kapatılmak istendi. Ben dahil bir çok arka-
daşımız, düşüncelerimizi ifade etmekten 
dolayı mahkum edildik. Medya eliyle uzun 
yıllar linç girişimlerine muhatap olduk. 
Ülkede, bulunduğumuz her yerde, her ma-
kamda ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş 
muamelesi gördük, adeta bu ülkenin zen-
cileri yerine konduk. Siyasi görüşlerimiz 
yasaklandı, düşüncelerimizi anlatmamız, 
fikirlerimizi ifade etmemiz yasaklandı, 
örgütlenmemizin, demokratik yollardan 
mücadele vermemizin önüne engeller çıka-
rıldı. 

Biz, hep birlikte, bu saldırılara, bu taarruzla-
ra, bu kirli, karanlık senaryolara asla boyun 
eğmedik, asla yılmadık, asla yıkılmadık. 
Birbirimize daha bir kenetlenerek, safları 
daha da sıklaştırarak, bize, siyasi görüşle-
rimize yönelik taarruzları hep birlikte ber-
taraf ettik. Zaman zaman aynı yolda, aynı 
hedefler için rekabete giriştiğimiz, yarıştığı-
mız oldu. Ancak, Rabbime hamdolsun, biz, 
hayırda yarışanlardan olduk. Birbirimize 
karşı kırıcı olmadık, yıkıcı olmadık, her 
zaman birbirimizle gönül diliyle konuştuk, 
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ağabey-kardeş ilişkisiyle birbirimizle irtibat 
kurduk ve birbirimize her zaman hakkı, 
hayrı tavsiye ettik. 

Bakınız AK Parti’nin kuruluşunun üze-
rinden 11 yıl geçti… Bugün 12 Ağustos;  2 
gün sonra, 14 Ağustos’ta, AK Parti’nin 11. 
kuruluş yıldönümünü idrak edeceğiz. 11 
yıl boyunca, bizimle ilgili de çok senaryolar 
üretildi, bir çok analiz yapıldı, bir çok teori 
ortaya atıldı. AK Parti, 14 Ağustos 2001’de 
kurulmuştur;  ama AK Parti, kökü mazide 
olan;  bu milletin tarihini, bu milletin mede-
niyet birikimini tevarüs etmiş bir partidir. 
İşte, bizim nasıl bir mirası taşıdığımızı, 
nasıl bir medeniyet birikimini, nasıl bir 
dava kültürünü taşıdığımızı bir türlü anla-
mayanlar, bir türlü anlamak istemeyenler, 
bizimle ilgili her fırsatta karanlık senaryo-
lar ürettiler. Bizim davamızda hiçbir zaman 
BEN olmamıştır;  bizim davamız, benlik 
üzerine, enaniyet üzerine inşa edilmemiş-
tir. Bizim davamız BİZ üzerine, birlik üze-
rine, beraberlik ve kardeşlik üzerine inşa 
edilmiştir. Bu davada, bu mücadelede, bu si-
yaset tarzında, isimler, makamlar, rütbeler, 
mevkiler değil, her zaman millet sevdası, 
millete hizmet sevdası önde olmuştur. 

Biz, öyle bir davanın gönüllüleriyiz ki;  her 
akşam başımızı yastığa koyduğumuzda, bu 
millet için, bu ülke için ne yaptığımızı, ne 
ürettiğimizi sorgularız. Hesaba çekilmeden 
kendimizi hesaba çekmeyi biz davamızın 
en önemli esaslarından biri olarak görürüz. 
Dicle’nin kenarındaki bir kuzunun akıbe-
tinin hesabı nasıl bizim üzerimizdeyse, 
Filistin’in, Açe’nin, Arakan’ın, Suriye’nin, 
oradaki kardeşlerimizin emanetleri de 

bizim üzerimizdedir. Bize zaman zaman çı-
kıyorlar;  Filistin’de sizin ne işiniz var diyor-
lar. Lübnan’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna 
Hersek’te, Afganistan’da ne işiniz var di-
yorlar. Suriyeli mültecilere, Suriye halkına 
neden kucak açıyorsunuz, ta Myanmar’a, ta 
Arakan’a neden gidiyorsunuz diyorlar. 

İşte bu soruları, bizim davamızı, bizim dava 
ve mücadele ruhumuzu hiç ama hiç anla-
madıkları için soruyorlar. Bu milletin gön-
lünde coğrafi sınırlar hiçbir zaman olmadı 
ve bugün de yok. Bu millet, tarih boyunca 
olduğu gibi bugün de, aynı çatı altında, aynı 
aile içinde kardeşine hangi nazarla bakı-
yorsa, binlerce kilometre ötede Arakan’da-
ki Müslümana, Açe’deki Müslüman’a, 
Filistin’de, Suriye’de, Somali’deki insana da 
aynı nazarla bakıyor. Bu davanın temelinde, 
Yunus Emre var, Yunus Emre’nin gönülleri 
fetheden dizeleri var. Ne diyor Yunus Emre? 
“Yaradılanı severim, Yaradandan ötürü”. Bu 
muhteşem dize, bizim olduğu kadar, bizim 
davamızın olduğu kadar, bizim mensubu 
olduğumuz aziz milletin de rehberidir, ışı-
ğıdır, kılavuzudur. Arakan’a Türkiye’den bir 
heyet gittiğinde, binlerce kilometre ötede, 
hem de diplomatik ilişkilerimizin olmadığı 
bir ülkede, insanlar “Türkler geliyor” diye 
seviniyorsa, herkesin bunun üzerinde du-
rup düşünmesi gerekir. 

Bize diyorlar ki, “Şam’a bakma, Şemdinli’ye 
bak”. Bize diyorlar ki, “Arakan’a bakma, 
Hakkari’ye bak”. Bize diyorlar ki, “Gazze’ye, 
Saraybosna’ya, Kabil’e bakma, Diyarbakır’a, 
Çankırı’ya, Trabzon’a bak”. Biz, Allah’a 
çok şükür, 81 vilayetimizi, tarihinde hiç 
görmediği hizmetlerle buluşturmuş bir 
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hareketiz. Ama biz, Şemdinli’nin güven-
liğinin Şam’dan başladığını bilen bir mil-
letiz. Hakkari’nin huzurunun Arakan’ın 
huzuruna paralel olduğunu, Gazze’nin, 
Saraybosna’nın ,  Kabil ’ in refahının , 
Diyarbakır’ın, Çankırı’nın, Trabzon’un 
refahıyla örtüştüğünü bilen, gören ve bu-
nun gereğini yapan bir hareketiz. I. Dünya 
Savaşı’nda bizim için gözyaşı döken, Kurtu-
luş Savaşımızda bizim için dua eden, varını 
yoğunu ortaya koyan her coğrafyaya, her 
ülkeye, her millete el uzatmak, bizim boy-
numuzun borcudur. Şehitlerimizin ulaştığı 
her ülkeye, her halka yardım eli uzatmak, 
bizim aynı şekilde boynumuzun borcudur. 

Biz, bizim hareketimize ilham kaynağı olan 
Hoca Ahmet Yesevi’den, Yunus Emre’den, 
Hacı Bektaş Veli’den böyle bir dava ruhu-
nun dersini aldık. Biz, bizim hareketimi-
ze ilham kaynağı olan Osman Gazi’den, 
Fatih’ten, Kanuni’den böyle bir kucaklayıcı 
siyaset tarzını miras devraldık. İnşallah, 
milletimizin rotasında, medeniyetimizin 
bize çizdiği istikametle, bu şekilde bu yolda 
yürümeye devam edeceğiz. Yarıştığımızda, 
hayırda yarışacağız. Birbirimizin ayağına 
basmayacağız, birbirimize kem söz söyle-
meyecek, birbirimize buğz etmeyeceğiz. 
Ortak tarihimizin o muhteşem hatırasına 
gölge düşürmeden, gönül birliği içinde hep 
birlikte geleceğe yürüyeceğiz. 

Yol arkadaşının ayağına çelme takmak 
bizim geleneğimizde, dava kültürümüzde 
asla olmadı. Bundan sonra da asla olmaya-
cak. Biz, gönlümüzü de, kapılarımızı da bir-
birimize her zaman açık tutacağız. Büyük-
lerimizin, ecdadımızın, ağabeylerimizin 

tavsiyeleri doğrultusunda, bir olmaya, iri 
olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Ben, 
bu buluşmayı tertip ettikleri için bir kez 
daha İstanbul Dostluk Derneği’ne, Dernek 
yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Bu 
vesileyle, eski Başbakanlarımızdan Profe-
sör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yak-
laşan Kadir Gecesi’nin tüm Müslümanlar, 
tüm insanlık için hayırlı, mübarek olmasını 
diliyorum. Ramazan Bayramı’nızı şimdi-
den tebrik ediyor, ailenizle, sevdiklerinizle, 
sıhhat ve huzur içinde nice bayramlara 
ulaşmanızı temenni ediyor;  yeniden buluş-
mak umuduyla her birinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar... Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, hoş geldiniz diyorum.

Bildiğiniz gibi, bugün itibariyle üç ül-
keyi kapsayacak beş günlük bir seyaha-
te çıkıyoruz. Azerbaycan, Ukrayna ve 
Bosna-Hersek’i ziyaretlerimizin ardından, 
inşallah, 15 Eylül itibariyle yurda dön-
müş olacağız. Bu seyahatte, Başbakan Yar-
dımcımız Sayın Bekir Bozdağ ile Dışişleri 
Bakanımız Ahmet Davutoğlu, Ekonomi 
Bakanımız Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, Milli 
Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz, Ulaştır-
ma Bakanımız Binali Yıldırım’ın yanı sıra, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ömer 
Çelik ve Grup Başkanvekilimiz Mustafa 
Elitaş da benimle birlikte olacaklar. Seya-
hatimize, dost ve kardeş Azerbaycan’ın 
Cumhurbaşkanı, değerli dostum Aliyev’in 
davetine icabetle, Azerbaycan ile başlaya-
cağız. 

Bilindiği üzere, Türkiye-Azerbaycan Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
(YDSK) birinci toplantısını 25 Ekim 
2011’de, Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev kardeşimle birlikte, İzmir’de dü-
zenlemiştik . Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki YDSK toplantısının ikincisini 
ise Azerbaycan’a yapacağımız bu ziyaret 
sırasında gerçekleştireceğiz. Şunu önemli 
belirtmek isterim; Türkiye ile Azerbaycan 
iki kardeş millettir, iki dost ülkedir. Ülkele-
rimiz arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi ile aramızdaki 
ortak kültür, dil ve tarih bağlarından güç 
alan işbirliğimiz, stratejik bir boyuta taşın-
mıştır. Azerbaycan; 21 yıl önce kurulduğu 
günden bu yana, sürekli bir gelişme ve 
büyüme içerisinde… Bizler de Türkiye ola-
rak, bu süreçte Azerbaycan’a desteğimizi 
hiçbir zaman esirgemedik… 

Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan’ı bir kez 
daha ziyaret edecek olmanın mutluluğunu 

Azerbaycan, Ukrayna, Bosna-
Hersek Ziyaretleri Dolayısıyla 

Havalimanında Basın Açıklaması

Ankara | 11 Eylül 2012
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yaşıyorum. Azerbaycan’a yapacağım bu 
ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhur-
başkanı ve değerli dostum Sayın Aliyev ile 
de baş başa ve heyetler arası görüşmeler 
yapacağız; ilişkilerimizi ve kapsamlı iş-
birliğimizi, tüm boyutlarıyla ele alacağız. 
Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında 
da, etraflıca görüş alışverişinde buluna-
cağız. Azerbaycan’da, Gebele şehrindeki 
toplantının ardından, ziyaretimizin ikinci 
gününde, Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile 
birlikte tarihî Şeki ve Zagatala şehirlerini 
de görme imkânı bulacağım. Bundan da 
ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek isterim.

Değerli arkadaşlar...

Azerbaycan ziyaretimizin ardından, 
Ukrayna’ya geçeceğiz. Ukrayna, ilişkileri-
mizin geliştirilmesine öncelik verdiğimiz 
ülkeler arasında yer alıyor. Bunu, 2003 yı-
lında da açıklamıştık. Nitekim geçtiğimiz 
9 sene içerisinde ilişkilerimiz her alanda 
ciddi anlamda ilerleme kaydetti. 2011 yılı 
sonu itibarıyla Ukrayna ile ikili ticaret 
hacmimiz 6.5 milyar dolar seviyesine çıktı. 
Hedefimiz, bu rakamı, 2015 yılı sonu itiba-
rıyla 20 milyar dolara, 2020 yılı itibarıyla 
da 40 milyar dolar seviyesine yükseltmek. 
Aynı şekilde, iki ülke halkları arasındaki 
temasların artmasına da önem veriyoruz. 
Bu bağlamda, 1 Ağustos tarihi itibarıyla 
iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşma-
sının yürürlüğe girmiş olması önemli bir 
gelişmedir. İnsani ilişkilerin yanı sıra, iki 
ülke arasındaki üst düzey temaslara da 
önem atfediyoruz. Bu meyanda, Ukrayna 
ile geçtiğimiz sene tesis ettiğimiz Yüksek 

Düzeyli Stratejik Konsey, temaslarımızın 
en üst düzey ve en kapsamlı zeminini 
oluşturmaktadır. Konsey’in ikinci toplan-
tısını 13 Eylül Perşembe günü, Ukrayna 
Devlet Başkanı Sayın Viktor Yanukoviç 
ve her iki ülkeden ilgili bakanların katı-
lımıyla düzenleyeceğiz. Ertesi gün, yani 
Cuma günü ise Yalta’da olacağım. Orada, 
Devlet Başkanı Sayın Viktor Yanukoviç’in 
açılışını yapacağı Yalta Avrupa Stratejisi 
9. Yıllık Toplantısı’na da, onur konuşma-
cısı olarak yer alacağım. Köklü tarihi ve 
kültürel bağlarımızın bulunduğu Kırım 
Özerk Cumhuriyeti’nde, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Sa-
yın Anatoliy Mogilev ve Kırım Tatar Milli 
Meclisi yetkilileriyle bir araya gelmeyi de 
öngörüyorum. 

Ukrayna’yı ziyaretimin ardından da 
Bosna-Hersek’e geçeceğim. İsa Bey İshako-
viç Ödül Komitesi’nin bu yıl şahsıma tevdi 
etmeyi uygun gördüğü ödülü alacağım 
Saraybosna’da, Bosna-Hersek yetkilileriyle 
ikili, bölgesel ve uluslararası alanda ya-
şanan gelişmeleri değerlendirme imkânı 
bulacağım. Orada, Cumhurbaşkanlığı Kon-
seyi Başkanı İzetbegoviç, Konsey’in diğer 
üyeleri ve Başbakan Bevanda ile biraraya 
geleceğim. Amacımız, Bosna-Hersek’le her 
alanda mükemmel seyreden ilişkilerimizi 
daha da geliştirmektir. Ziyaretim vesile-
siyle, Saraybosna Üniversitesi’nde de bir 
konuşma yapacağım.

Değerli basın mensupları...

B i l d i ğ i n i z  ü z e r e ,  B o s n a - H e r s e k , 
Türkiye’nin ve Türk halkının gönlünde 
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çok müstesna bir yere sahip… Türkiye, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
her zaman dost ve kardeş Bosna-Hersek’in 
yanında olmayı sürdürecektir. Ziyaret 
sırasında muhataplarıma ve tüm Bosna-
Hersek halkına vereceğim başlıca mesaj 
bu olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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Çok değerli dostlarım, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Ödül 
Komitesi’ne, Saraybosna’nın 550’nci ku-
ruluş yıldönümünde, bu özel ödülü şahsı-
ma tevdi ettikleri için şükranlarımı ifade 
ediyorum.

Benimle birlikte ödül alan çok değerli 
dostlarımı da kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyorum. Elbette burada, adına 
ödül almanın gururunu yaşadığımız, 
Saraybosna’nın kurucusu olarak kabul 
edilen, Fatih Sultan Mehmet’in kumanda-
nı, Bosna’nın ilk Valisi İsa Bey İshakoviç’i 
de rahmetle, minnetle yadediyorum. İsa 
Bey İshakoviç’ten sonra göreve gelen 

İsa Bey İshakoviç Ödül Töreni

Bosna-Hersek | 15 Eylül 2012
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Gazi Hüsrev Bey’i, bu şehre hizmet etmiş 
tüm Saraybosna sevdalılarını; İsa Bey 
İshakoviç’in 500 yıl sonra dahi izinde yü-
rümüş olan Merhum Aliye İzzetbegoviç’i 
de rahmetle yadediyor, Allah onlardan 
razı olsun, mekânları inşallah cennet ol-
sun diyorum.

Değerli dostlarım… 

Hayatım boyunca, dünyanın birçok ülke-
sini, başkentleri ve şehirleri ziyaret etme, 
oraları temaşa etme, oraların havasını 
teneffüs etme imkânım oldu. Elbette ki 
dünyanın her şehri, nevi şahsına münha-
sırdır. Her şehrin ayrı bir ruhu vardır; ayrı 
bir havası, ayrı bir tadı vardır. Ancak, tüm 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum 
ki, Saraybosna, dünyanın tüm şehirleri 
arasında çok farklı bir konuma, farklı bir 
ruha, farklı bir havaya sahiptir. Saraybos-
na biraz Kahire’dir, biraz Beyrut’tur, biraz 
Şam, biraz Bağdat’tır. Saraybosna biraz 
Paris, biraz Londra, biraz Nev York’tur. 
Saraybosna ,  İstanbul’ la ,  Edirne’yle, 
Bursa’yla, Konya’yla aynı ruhu, aynı hava-
yı, aynı iz ve eserleri taşıyan bir şehirdir. 
Ancak, tüm şehirlerden taşıdığı izlerin 
ötesinde, Saraybosna Saraybosna’dır. Sa-
raybosna bizzat kendisidir, bizzat Bosna-
Hersek’tir, bizzat Balkan’dır. Merhum 
İsa Bey İshakoviç’in, Saraybosna’da 1462 
yılında yaptırdığı ilk binalardan biri, 
yoksullar ve yolcular için yapılmış olan 
“musafirhana”dır. Saraybosna tarihi bo-
yunca çok misafir ağırladı, çok misafire 
kol kanat gerdi, misafirlerini emniyetle 
bağrına bastı. Saraybosna, ağırladığı mi-
safirlerin kendisini şekillendirmesine 

izin vermedi; tam tersine, misafirlerini 
kendisine aşık etmek suretiyle, onları şe-
killendirdi. Yakın tarihte yaşadığı büyük 
acılara rağmen, bugün de Saraybosna, 
dünya üzerinde kardeşliğin, dostluğun, 
bir arada barış içinde yaşama kültürünün 
örnek şehirlerinden biridir. Başçarşı’dan 
başlayıp, Ferhadiye Caddesi’nin sonuna 
kadar yürüyen bir yabancı, eminim ki 
birkaç kilometre içinde şahit olduklarına 
bakıp, Saraybosna’nın dünyanın en renk-
li şehirlerinden biri, bir kardeşlik, bir 
dostluk şehri olduğuna hükmedecektir. 
Bu şehir, kurulduğu günden bugüne, 550 
yıldır, kimliğine, özüne, öz değerlerine, 
kendi öz kültürüne yönelik her saldırıyı 
bertaraf etti. Saraybosna, her zaman Sa-
raybosna olarak kaldı; onu değiştirmek, 
onu yıkmak, onu tahrip etmek, bozmak 
isteyenler, Saraybosna’nın içinde eridiler, 
kaybolup gittiler. Saraybosna’daki dostluk 
ve kardeşliği bozup, tüm Bosna-Hersek’te, 
tüm Balkanlarda yangın çıkarmak iste-
yenler, kendi yaktıkları ateşte yanıp kül 
oldular, ama Saraybosna’yı yakamadılar. 
Saraybosna bir dünya şehridir. Saraybos-
na, bir kardeşlik şehridir, dostluk şehri-
dir. Saraybosna, tüm insanlığa ait eşsiz 
bir hazinedir. Bu şehre dokunan, bu şehre 
kasteden, etnik kökeni, inancı, ideolojisi 
her ne olursa, olsun; insana dokunmuş-
tur, insanlığa, insani değerlere kastetmiş-
tir. Saraybosna’nın gözyaşı, hiç kuşkusuz, 
insanlığın gözyaşıdır. Saraybosna’nın 
sevinci, hiç tereddütsüz insanlığın sevin-
cidir. Şundan emin olunuz sevgili dostla-
rım: Ne Türkiye’deki kardeşleriniz olarak 
bizler, ne de tüm dünyadaki halklar, 
Saraybosna’dan en küçük dahi olumsuz 
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haber, kötü haber, endişeli haber duymak 
istemiyorlar. Biz buradan sadece dostluk 
ve kardeşlik şarkıları işitmek istiyoruz. 
Biz buradan, tarihin, sanatın, sporun, 
tabii güzelliklerin fotoğraflarını temaşa 
etmek istiyoruz. Dirina’nın, Bosna’nın, 
Neretva’nın, Milyaçka’nın, sadece ve sade-
ce dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraber-
liğe akmasını arzuluyoruz.

Değerli dostlarım…

Gerek Doğu Bloku olarak adlandırılan ül-
keler, gerek Eski Yugoslavya’nın bakiyesi 
olan ülkeler, çok kısa süre zarfında büyük 
ilerlemeler kaydettiler. Bu ülkelerden 
bazıları, ekonomilerini düze çıkardılar, si-
yasi ve sosyal anlamda önemli reformlar 
yaptılar, hatta bazıları Avrupa Birliği’ne 
üye oldular, ya da adaylık statüsünü ka-
zandılar. İstikrar ve güven, bir ülkenin 
kalkınması için, ilerlemesi için, huzur ve 
refaha ulaşması için en önemli şartlardır. 
Ülke içinde yatırımların artması için, 
uluslararası yatırımların ülkeye gelmesi 
için istikrar ve güven mutlaka tesis edil-
melidir. Biz Türkiye’de, son 10 yıl içinde 
istikrar ve güvenin ne kadar önemli ol-
duğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik. 
Demokrasinin standartlarını yükselterek, 
içerde ve dışarda huzuru, güveni, barışı 
tesis ederek, Türkiye ekonomisini 10 
yılda 3 kattan fazla büyütme başarısını 
gösterdik. Ülke içinde yerli yatırımlar çok 
hızlı şekilde artarken, uluslararası yatı-
rımlar noktasında Türkiye dünyanın en 
fazla dikkat çeken ülkelerinden biri oldu. 
Bosna-Hersek’in bunu başarması asla 
imkânsız değil. Bosna-Hersek’in, ekono-

misiyle, demokrasisiyle, sosyal barışıyla 
dünyada öne çıkması asla imkânsız değil. 
Bosna-Hersek’in Avrupa Birliği’ne üye 
olması, Saraybosna’nın bir Avrupa Birliği 
başkentine dönüşmesi de imkânsız değil. 
Ancak, bunu başarmak için, önce ülke 
içinde istikrar ve güvenin tam manasıyla 
tesis edilmesi gerekiyor. Tartışmaların, 
tereddütlerin, karşılıklı güveni zedele-
yecek adım ve girişimlerin artık geride 
kalması gerekiyor. Bu güzel ülkede, bu 
güzel şehirde, düşmanları sevindirecek 
değil, düşmanları kıskandıracak, dostları 
sevindirecek bir kalkınma hareketinin 
hızla devam etmesi gerekiyor.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum: 
Türkiye olarak, hiçbir artniyet, hiçbir 
önyargı taşımadan, Bosna-Hersek’in ve 
Bosna-Hersek halklarının refahı için 
elimizden ne geliyorsa yapmaya devam 
edeceğiz. Biz, tarih boyunca, sizin sevin-
cinizi sevincimiz olarak gördük ve ayrım 
yapmaksızın sevincinizi, hüznünüzü pay-
laşmaya devam edeceğiz. Saraybosna’nın 
kurucusu olan İsa Bey İshakoviç, bu 
güzel şehri aşk üzerine, sevda üzerine, 
dostluk ve kardeşlik üzerine inşa etmişti. 
Onun izinden giden yöneticiler olarak, 
Saraybosna’nın aşkla, sevdayla, dostluk 
ve kardeşlikle geleceğe yürümesi için 
tarihî sorumluluğumuzu her zaman 
yerine getireceğiz. Ben, bu duygularla 
sözlerime son verirken, bir kez daha Ödül 
Komitesi’ne şükranlarımı sunuyorum. 
Benimle birlikte bu ödülü almaya hak 
kazanmış çok değerli dostlarımı da bu ve-
sileyle tebrik ediyorum. Saraybosna’nın 
Kuruluşu’nun 550’inci Yıldönümü kutlu 
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olsun diyor, başta İsa Bey İshakoviç ol-
mak üzere bu şehre hizmet etmiş herkesi 
tekrar rahmetle yadediyorum. Sözlerimin 
sonunda, Türkiye Bosna-Hersek kardeşli-
ğini olduğu kadar, Saraybosna’nın ruhu-
nu da en iyi şekilde yansıtan, Sevgili Dino 
Merlin’in şu dizelerini sizlerle paylaşmak 
istiyorum:

Sarayevo, güzel şehir,

Sensiz bile, seninleyim.

U-te bi-su i-kad ni-su tivo-yi si-no-vi

Ve seninleyim… 

Teşekkür ederim…
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Değerli basın mensupları, değerli arka-
daşlar... Azerbaycan, Ukrayna ve Bosna-
Hersek’i kapsayan beş günlük ziyaret tu-
rumuzu başarıyla tamamladık. 11 Eylül’de 
dost ve kardeş Azerbaycan’ın Gebele 
şehrinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin 2. toplantısını düzenledik. Bu 
vesileyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sa-
yın Aliyev ile baş başa ve heyetler arası gö-
rüşmeler yaptık. Bu seyahatte, bana eşlik 
eden Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir 
Bozdağ, Dışişleri Bakanımız Ahmet Davu-
toğlu, Ekonomi Bakanımız Zafer Çağla-
yan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanımız 
İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanımız Binali 
Yıldırım da muhataplarıyla yararlı görüş-
meler gerçekleştirdiler. Görüşmelerimiz 
son derece samimi, son derece yapıcı bir 
ortamda cereyan etti. Görüşmelerimizde 
ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele 
aldık; stratejik ortaklık anlayışı çerçeve-

sinde işbirliği ve dayanışmamızı ilerletme 
kararlılığımızı vurguladık. 

Bildiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan 
arasında Kafkasya’nın da ötesinde, Avru-
pa ve Asya açısından stratejik önemi haiz 
projeler gerçekleştiriliyor… Görüşmeme-
mizde, ülkelerimiz ve bölgelerimiz için 
işte bu son derece hayati projeleri, Türkiye 
ve Azerbaycan olarak ortaklaşa hayata 
geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan ham pet-
rol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz 
boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattı projesi ile TANAP’ı değerlendirme 
imkânı bulduk… Ayrıca, Güney Kafkas-
ya coğrafyasının istikrara kavuşmasının 
önünde önemli bir engeli teşkil eden Yuka-
rı Karabağ sorununun çözümüne yönelik 
gelişmeleri de ele aldık. Yukarı Karabağ 
meselesinin Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü temelinde barışçı yollardan, diyalogla 
çözümlenmesini arzu ediyoruz. Temasla-

Azerbaycan, Ukrayna,  
Bosna-Hersek Ziyareti 

Dönüşünde Havalimanında 
Basın Açıklaması

Ankara | 15 Eylül 2012
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rımızda bunu ifade ettik ve Azerbaycan’a 
desteğimizi bir kez daha vurguladık. Zi-
yaretimizin ikinci gününde Sayın Aliyev 
ile birlikte Yunus Emre ve Hacı Taptuk’un 
kabirlerinin bulunduğu tarihî Şeki şehrine 
ve Zagatala’ya gittik. Şunu söyleyebilirim 
ki, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyi 2. Toplantısı sayesinde, ülkelerimiz 
arasındaki ortak bir tarih, ortak bir kültür 
birliğine dayanan ve sarsılmaz temeller 
üzerine kurulu ilişkilerimiz tam anlamıyla 
stratejik bir boyut kazanmıştır. Konsey 
toplantısı kapsamında çeşitli alanlarda 
imzalanan anlaşma ve protokoller yeni 
işbirliği alanlarımızı daha da somutlaştır-
mıştır.

Değerli arkadaşlar...

Z i y a r e t i m i z i n  i k i n c i  d u r a ğ ı  o l a n 
Ukrayna’da da, tıpkı Azerbaycan’da oldu-
ğu gibi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin 2. toplantısını düzenledik… 
Hatırlanacağı gibi, ilk toplantıyı, Devlet 
Başkanı Sayın Viktor Yanukoviç’in geç-
tiğimiz sene ülkemizi ziyareti vesilesiyle 
düzenlemiştik. Her iki ülkeden ilgili Ba-
kanların da iştirak ettiği ve enerji ile ilgili 
meselelerden Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerine kadar, Ukrayna ile ilişkile-
rimizin her yönünün ayrıntılı bir biçimde 
ele alındığı ikinci Konsey toplantısı gayet 
verimli geçti. Toplantı vesilesiyle, ikili 
ilişkilerimizin düzeyinin daha da yüksel-
tilmesi yönündeki siyasi iradeyi ortaya 
koyan ortak bir açıklama metni kabul 
edildi. Kiev’deki temaslarımın ardından, 
Yalta’da düzenlenen Yalta Avrupa Strateji-
si 9. Yıllık Toplantısı’na onur konuşmacısı 

olarak katıldım. Bu toplantı vesilesiyle 
gittiğim Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde, Kı-
rım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanı Sayın Anatoliy Mogilev ve Kırım 
Tatar Milli Meclisi yetkilileriyle bir araya 
geldik, faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. 
Söz konusu görüşmeler vesilesiyle, Ukray-
na ile ilişkilerimizde bir dostluk köprüsü 
teşkil eden Kırım Tatarlarının durumuyla 
ilgili olarak birinci elden bilgi edinme 
imkânına sahip oldum. İlişkilerimize yeni 
boyutlar kazandırdığımız Ukrayna ile or-
taklığımızın daha da güçlendirilmesi için 
temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu anlayış 
doğrultusunda, iki ülke arasındaki ilişki-
lerde temel yönlendirici mekanizma olan 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in üçün-
cü toplantısının 2013 yılında Ankara’da 
düzenlenmesi hususunda mutabakata 
vardık.

Değerli arkadaşlar… 

Beş günlük turumuzun son durağı ise 
Bosna-Hersek’ti… İki yıllık bir aradan 
sonra ziyaret ettiğim Bosna-Hersek’te 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı İzet-
begoviç, Konseyin diğer üyeleri ve Baş-
bakan Bevanda ile kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirdim. Buradaki temaslarımda, 
özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile kar-
şılıklı yatırımların arttırılması üzerinde 
durduk. Kendilerine Türkiye’nin bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her 
zaman dost ve kardeş Bosna-Hersek’in 
yanında olmayı sürdüreceğini dile getir-
dim. Ayrıca, Bosna-Hersek’teki mevcut 
siyasi durumu da değerlendirdik… Bosna-
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Hersek’in Avrupa-Atlantik yapılarıyla 
entegrasyon için acilen gerçekleştirilmesi 
gereken reformları ele aldık. Bosna-Her-
sekli liderlere iç siyasi çekişmeleri bir 
yana bırakarak Bosna-Hersek’in ortak 
geleceği için reform sürecine odaklanma-
ları ve elbirliğiyle çalışmaları çağrısında 
bulundum. Zira, Türkiye Bosna-Hersek’le 
AB ve NATO içerisinde ortak ve müreffeh 
bir geleceği paylaşmanın arzusu içindedir. 
Ziyaretim vesilesiyle İsa Bey İshakoviç 
Ödül Komitesi tarafından Saraybosna’nın 
kurucusu İsa Bey adına her yıl verilmekte 
olan anlamlı ödülü almaktan onur duy-
dum. Ayrıca, Saraybosna Üniversitesi’nde 
öğrencilere hitap etme imkânını buldum. 
Bu vesileyle, üç ülkenin makamlarına ve 
halkına bana ve heyetime gösterdikleri 
yakın ve sıcak konukseverlikten ötürü bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Katılımınız 
için sizlere de teşekkür ederim.
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Değerli misafirler, kooperatiflerimizin de-
ğerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi 
ve Eylem Planı”nın milletimiz, ülkemiz ve 
kooperatiflerimiz için hayırlı olmasını di-
liyorum. Aynı şekilde, “2012 Uluslararası 
Kooperatifler Yılı”nızı kutluyorum.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya 
genelinde, 1 milyar kişiden fazla ortağı bu-
lunan 750 bin civarında kooperatif faaliyet 
gösteriyor. Ülkemizde ise yaklaşık 8 mil-
yon 100 bin vatandaşımızın ortağı olduğu, 
84 bin kooperatif bulunuyor. Bu açıdan 
bakıldığında, Türkiye’nin kooperatif ler 
yoluyla örgütlenme konusunda oldukça 
ileri bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Kooperatifçilik Stratejisi ve 
Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

Ankara | 17 Ekim 2012
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Ancak, Avrupa Birliği’ndeki 250 bin koo-
peratifi ve 163 milyon kooperatif ortağını 
dikkate aldığımızda, henüz kat etmemiz 
gereken çok yol olduğunu görüyoruz. 

Ülkemizdeki kooperatifler, üretimden tü-
ketime, ulaştırmadan turizme, tarımdan 
sanayiye, eğitimden sigortacılığa kadar 
geniş bir yelpazede faaliyet yürütüyorlar. 
Tariş gibi, Marmarabirlik gibi ihracat 
şampiyonu, yine Marmarabirlik ve Trak-
yabirlik gibi 500 büyük sanayi kuruluşla-
rı içinde yer alan kooperatiflerimiz bulu-
nuyor. Kooperatiflerimizin bulundukları 
bölgelere ve faaliyet gösterdikleri sektör-
lere olan katkılarını görmek bizleri mutlu 
ediyor. Sekiz milyonu aşkın insanımızın 
güçlerini birleştirmeyi başaran koopera-
tiflerimiz, refahın, gelişmişliğin, ülkemi-
zin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına 
öncülük ediyorlar. Önemli bir ekonomik 
girişim modeli olan kooperatifçiliğin 
ülkemizde henüz potansiyelinin tam ola-
rak değerlendirilemediğini görüyoruz. 
Sayısal anlamda gelişme gösterse de, ko-
operatiflerimiz ekonomik ve sosyal fonk-
siyonları itibariyle henüz arzu ettiğimiz 
düzeyde bulunmuyorlar. Bunun için koo-
peratifçilik konusunda köklü bir değişim, 
esaslı bir yeniden yapılanma ihtiyacı var. 

Bugün Türkiye, çok büyük hedefleri olan, 
bölgesel ve küresel vizyon sahibi bir ülke. 
Hükûmet olarak, 2023 yılı için her alanda 
somut hedefler belirledik, bu hedeflere 
ulaşmak için yol haritaları hazırladık, ha-
zırlıyoruz. Bu çerçevede kooperatifçiliği 
de stratejik bir yaklaşımla ele alıyoruz. 
8 milyondan fazla insanımızın ekono-

mik faaliyetlere katılmasını sağlayan 
kooperatiflerimizi daha etkin ve verimli 
bir yapıya kavuşturmak amacındayız. 
Bilindiği gibi, 12 Haziran seçimlerinden 
kısa bir süre önce Bakanlıkları yeniden 
yapılandırdık.  Bu yeniden yapılandırma 
sürecinde, kooperatiflere verdiğimiz öne-
min göstergesi olarak Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığımız bünyesinde bir Kooperatif-
çilik Genel Müdürlüğü kurduk.  Ayrıca,  
2012 yılı programında kooperatifçiliğin 
geliştirilmesiyle ilgili tedbirlere yer ver-
dik. Bugün açıklamakta olduğumuz Tür-
kiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem 
Planı ile de, kooperatiflerimizi tüm yönle-
riyle değerlendiriyor ve geleceğe yönelik 
programlarımızı ortaya koyuyoruz. 

Ülkemizde kooperatif ler, faaliyet alan-
larına göre Gümrük ve Ticaret, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıklarının sorumluluk alanlarına 
giriyor. Bugün açıklamak için bir araya 
geldiğimiz strateji ve eylem planı, her üç 
bakanlığımızın da katkısıyla hazırlanan, 
kooperatiflerimizin tamamı için yol gös-
terici bir belgedir. Strateji ve eylem planı-
nın hazırlık süreci, katılımcı bir anlayışla 
yürütüldü.  Kamu kurumlarının yanı sıra, 
finans kuruluşları, meslek kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri, sendikalar, üniver-
siteler, kooperatif merkez birlikleri, tarım 
satış kooperatif ve birlikleri ile çalışma 
toplantıları düzenlendi. Konuyla ilgili bi-
limsel yayınlar, istatistiki veriler, ülkemiz 
kooperatifçilik uygulamalarına ilişkin 
gözlemler ve başarılı ülke uygulamaları 
gözden geçirildi. Kooperatif  türlerine 
özgü sektörel sorunlar yerine, kooperatif-
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çilik sisteminin genel ve yapısal sorunları 
esas alınarak, bu çerçevede çözüm öneri-
leri geliştirildi. Böylece ülkemiz koopera-
tifçiliği için yol haritası diyebileceğimiz 
önemli bir çalışma ortaya çıktı. Türki-
ye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 
Bu strateji ve planın yol göstericiliğinde, 
önümüzdeki dönemde kooperatifçilik 
konusunda çok daha iyi bir düzeye ulaşa-
cağımıza inanıyorum.

Sevgili dostlar...

Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda demokrasi-
den ekonomiye her alanda köklü bir deği-
şim süreci yaşadı. Bu sürecin çarpıcılığını 
ortaya koymak açısından bazı rakamları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye 
2003-2011 yılları arasında yıllık ortalama 
yüzde 5.3 oranında büyüdü. 2012 yılın-
da, uyguladığımız ekonomik politikayla 
uyumlu şekilde büyüme oranımız yüzde 
3 civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki 
yıl ise yüzde 4’lük bir büyüme hedef li-
yoruz. Kalkınmanın lokomotifi yatırım-
dır, ihracattır. Türkiye’de 2002 yılında 
yapılan yatırımların toplamı 58.6 milyar 
liraydı. 2011 yılında bu rakam 283.2 
milyar liraya ulaştı. Bunun 234.6 milyar 
lirası özel sektör tarafından gerçekleşti-
rildi. İhracatı geçtiğimiz yıl 135 milyar 
dolarda kapattık. Eylül ayı itibariyle yıllık 
ihracatımız 147 milyar doları buldu. Aynı 
şekilde 2002 yılında 8.5 milyar dolar olan 
turizm gelirlerimizi, geçtiğimiz yıl itiba-
riyle 23 milyar doların üzerine çıkardık. 

Yatırım ve ihracat arttıkça, Türkiye’nin 
zenginliği artıyor, Türkiye zenginleştikçe 
de vatandaşlarımızın refah seviyesi yükse-
liyor. Kişi başına düşen Gayrı Safi Yurtiçi 
Hâsıla 2002 yılında 3 bin 500 dolardı. Bu 
rakam geçtiğimiz yıl 10 bin 444 dolara 
yükseldi. Merkez Bankasında 2002 yılında 
27 milyar dolar rezervimiz vardı. Bugün 
Merkez Bankası rezervimiz 112 milyar 
200 milyon dolar düzeyinde.  Türkiye, 
istikrar ve güvenin hâkim olduğu bir ülke 
haline gelince, yurt dışından gelen yatı-
rımlarda da büyük artış oldu. 2002 yılında 
1 milyar dolar düzeyinde olan yurt dışın-
dan gelen yatırım miktarı, 2007 yılında 
22 milyar dolara kadar çıktı, geçtiğimiz yıl 
da küresel ekonomik krizin etkilerine rağ-
men 16 milyar dolar düzeyinde gerçekleş-
ti. İşsizliği yüzde 8.4 gibi tarihî bir seviyeye 
gerilettik. Bir yandan yatırımlarımızla, 
ihracatımızla, turizmimizle büyürken, 
bir yandan da Kamu Net Borç Stokunun 
Gayrı Safi Yurtiçi Hasılaya oranında bü-
yük iyileşme sağladık. 2002 yılında kamu 
borçları millî gelirimizin yüzde 61.5’ini 
oluştururken, bu oran 2011 yılında yüzde 
22.4’e kadar geriledi. Bu çerçevede IMF’ye 
olan borcumuzu da 23.5 milyar dolardan, 
ödeye ödeye 1.3 dolara kadar düşürdük. 
Önümüzdeki Nisan ayında inşallah bu 
borcu tümüyle kapatmış olacağız. Kamu 
borçlarındaki nisbi azalmada, borçlan-
manın yapısındaki değişim de etkili oldu. 
2002 yılında kamunun iç borçlanmasında 
faiz oranı yüzde 63’ü buluyordu. Bugün, 
en son geçtiğimiz ay yapılan kamu borç-
lanması tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 
7.2-yüzde 7.5 arasında gerçekleşti. Aynı 
şekilde 2002 yılında merkezi yönetim büt-
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çesinin yüzde 43.2’si faiz ödemeleri için 
kullanılıyordu, bugün sadece yüzde 13.5’i 
bunun için ayrılıyor. İşte bu yüzde 63 ile 
yüzde 7 arasındaki fark, işte bu yüzde 43 
ile yüzde 13 arasındaki fark, benim milleti-
me yatırım olarak, refah olarak, zenginlik 
olarak döndü. Bakınız, Türkiye’nin millî 
geliri 3 kat arttı, ihracatı 4 kattan fazla 
arttı, bütçesi, yatırımları, ücretler her şey 
3-5 kat artı ama borç ödemesi için ayırdığı-
mız para 2002 yılında 139 milyar lira iken 
2011 yılında sadece 151 milyar lira oldu. 

Bu rakamlar, görmek isteyen için, bakmak 
isteyen için çok şey anlatıyor. Ama bazıla-
rının gözleri var ama görmüyor, kulakları 
var işitmiyor, dilleri var doğruyu söyleye-
miyor, hakkı teslim edemiyor. Biz gücü-
müzü milletimizden alıyoruz, hizmeti mil-
letimiz için yapıyoruz. Her zaman ifade 
ettiğim gibi, biz bu milletin hizmetkârıyız, 
onun için buradayız, onun için gece-gün-
düz çalışıyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Makroekonomi verileri yanında, esnaf ve 
sanatkârlarımızın, çiftçilerimizin kullan-
dıkları kredilere ilişkin rakamlar da çok 
çarpıcı. Esnaf ve sanatkârımız için 2002 
yılında 402 Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
kredi kullandırabilirken bu rakam, geçtiği-
miz Temmuz ayı itibariyle 816 kooperatife 
çıktı. Yine 2002 yılında kredi kullanabilen 
ortak sayısı 63 bin 520 iken, bu rakam 
geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle 255 
bin 286 kişiye ulaştı. Bu yıl içinde, yine 
Temmuz ayı itibariyle kullanılan toplam 
kredi miktarı da 2.5 milyar lirayı buldu. 

10 yıl önce kredi faiz oranı neydi biliyor 
musunuz? Yüzde 47.  Peki bu oran şimdi 
ne kadar? Yüzde 5 ile yüzde 7.8 arasında. 
Esnafımızın Halk Bankasından kullandığı 
toplam kredi rakamı ise 2002 yılında 154 
milyon liraydı, bu rakam geçtiğimiz yıl 
5.54 milyar lirayı, bu yıl ise geçtiğimiz ay 
sonu itibariyle 6.5 milyar lirayı geçti. 

Diğer taraftan, çiftçilerimizin Ziraat 
Bankasından kullandıkları kredi rakamı 
2002 yılında 190 milyon lira iken, geç-
tiğimiz yıl bu rakam 11.4 milyar lirayı 
buldu. Aynı şekilde, kredi faiz oranları da 
yüzde 59’dan yüzde 0 ile yüzde 5 düze-
yine geriledi. Türkiye’nin gelişmesinden, 
kalkınmasından her kesim gibi, esnafı-
mız, sanatkârımız, çiftçimiz de payına 
düşeni alıyor. Biz önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi daha da büyütmek, her kesimin, 
her vatandaşımızın payına düşen refahı 
da bununla orantılı şekilde artırmak isti-
yoruz. Hedeflerimize ancak elbirliği ile, 
dayanışma içinde olarak ulaşabiliriz. Bu 
çerçevede kooperatifçilik sistemine büyük 
önem veriyoruz. Türkiye Kooperatifçilik 
Stratejisi ve Eylem Planı’nı bunun için fev-
kalade önemli görüyoruz.

Değerli misafirler...

Yeni kooperatifçilik stratejimizin odağın-
da, kooperatif lerimize daha elverişli bir 
ortam sağlama hedefi bulunuyor. Koopera-
tifçiliğin imajını olumlu yönde güçlendir-
mek, sektörü güveni artırmak, verimli ve 
etkin uygulamaları teşvik etmek hususun-
da kararlıyız. Sürdürülebilirlik, rekabet 
edebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri çerçeve-
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sinde, kooperatif lerin ekonomik kalkın-
maya ve gelirin daha adil paylaşımına olan 
katkılarını artırmak amacındayız. Bu stra-
teji ile vizyonumuzu, “güvenilir, verimli, 
etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişim-
ler niteliğini kazanmış bir kooperatifçilik 
yapısına ulaşmak” olarak belirledik.  Bu 
vizyona uygun olarak 7 stratejik hedef ve 
bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak 
36 eylem belirledik. 

Birinci stratejik hedefimiz, kamu teşki-
latlanmasını ve kooperatiflere hizmet su-
num biçimini yeniden yapılandırmak. Bu 
kapsamda, gözetim, denetim ve uygulama 
hizmetlerini daha etkin hale getirmek için, 
kooperatif bilgi ve deneti sistemi oluştu-
racağız. İkinci stratejik hedefimiz, eğitim, 
bilgilendirme ve AR-GE faaliyetlerini 
geliştirmek. Bu çerçevede Kooperatif Gi-
rişimciliği Eğitim Projesini hayata geçire-
cek, kooperatif yönetim ve denetim kurulu 
üyelerine eğitim ve sertifika zorunluluğu 
getireceğiz. Üçüncü stratejik hedefimiz, 
kooperatif lerin örgütlenme kapasitesini 
ve aralarındaki işbirliği imkânlarını ar-
tırmak. Bu kapsamda, mevcut üst örgüt-
lenme sistemini başarılı ülke örneklerini 
dikkate alarak revize edecek, kooperatif-
leri ekonominin her sektöründe faaliyet 
gösterecek aktörler haline getireceğiz. Dör-
düncü Stratejik hedefimiz ise kooperatif-
lerin sermaye yapılarını, kredi ve finans-
mana erişim imkânlarını güçlendirmek. 
Kooperatif lerin kullanacakları kredilere 
teminat sağlayabilmesi için Kredi Garanti 
Fonu oluşturacak, kooperatiflerin ve üst 
kuruluşların proje üretme kapasitelerini 
artıracağız. Böylece, özellikle Avrupa Birli-

ği fonlarından kooperatiflerimizin daha et-
kin şekilde yararlanabilmelerini sağlamak 
istiyoruz. Beşinci stratejik hedefimiz, daha 
işlevsel bir iç ve dış denetim sistemi kur-
mak. Böylece, denetim eksikliğinden kay-
naklanan sorunları aşarak, kooperatifleri 
daha güvenilir işletmeler haline getirmiş 
olacağız. Altıncı stratejik hedefimiz, koo-
peratiflerin kurumsal ve profesyonel yöne-
tim kapasitelerini artırmak. Bundan sonra 
kooperatif ler kendilerine bir kurumsal 
strateji hazırlayacak ve faaliyetlerini buna 
göre yürütecekler. Ayrıca, büyük ölçekli 
kooperatiflerin yönetim kurullarında pro-
fesyonel yöneticilerin de görev almasına 
imkân sağlanacak. Yedinci stratejik hedefi-
miz ise, kooperatifçiliğimizin mevzuat alt-
yapısını uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara 
göre yeniden şekillendirmek. Kooperatif-
ler Kanunu ile Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri Hakkında Kanun başta olmak 
üzere, konuyla ilgili bütün kanun, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ihtiyaçlar 
doğrultusunda yenilecek. 

Bu çalışma, ülkemizde, kooperatifçilik 
sektörünün tamamını kapsayan ilk strateji 
olma özelliğini taşıyor. Kooperatifçilikle 
ilgili bundan sonra atılacak adımlarda, 
bu strateji temel alınacak. Sektörel stra-
teji belgeleri de, buradaki hedefler doğ-
rultusunda hazırlanacak. Bu tedbirlerin, 
üreticiler, tüketiciler, dezavantajlı gruplar, 
esnaf ve sanatkârlar, küçük ve orta bü-
yüklükteki işletmeler başta olmak üzere 
bütün kesimlerin refah seviyesinin artışı-
na olumlu katkı yapacağına inanıyorum. 
Stratejinin, hazırlanmasında olduğu gibi 
uygulama sürecinde de, sektörle, ilgili 
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kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ola-
cağız. Sizlerin desteği ve katkısı, uygulama 
sürecinde daha da önem taşıyor. Bilhassa 
kooperatif lerimize çok önemli görevler 
düşüyor. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi 
ve Eylem Planı’nın, kooperatiflerimiz ve 
ülkemiz ekonomisi için faydalı sonuçlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu strateji ve 
planın hazırlanmasında emeği geçenleri 
bir kez daha tebrik ediyor, sizlere sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar... Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, hoş geldiniz diyorum.

Bildiğiniz gibi, bugün itibariyle üç ül-
keyi kapsayacak beş günlük bir seyaha-
te çıkıyoruz. Azerbaycan, Ukrayna ve 
Bosna-Hersek’i ziyaretlerimizin ardından, 
inşallah, 15 Eylül itibariyle yurda dön-
müş olacağız. Bu seyahatte, Başbakan Yar-
dımcımız Sayın Bekir Bozdağ ile Dışişleri 
Bakanımız Ahmet Davutoğlu, Ekonomi 
Bakanımız Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, Milli 
Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz, Ulaştır-
ma Bakanımız Binali Yıldırım’ın yanı sıra, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ömer 
Çelik ve Grup Başkanvekilimiz Mustafa 
Elitaş da benimle birlikte olacaklar. Seya-
hatimize, dost ve kardeş Azerbaycan’ın 
Cumhurbaşkanı, değerli dostum Aliyev’in 
davetine icabetle, Azerbaycan ile başlaya-
cağız. 

Bilindiği üzere, Türkiye-Azerbaycan Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
(YDSK) birinci toplantısını 25 Ekim 
2011’de, Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev kardeşimle birlikte, İzmir’de dü-

zenlemiştik . Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki YDSK toplantısının ikincisini 
ise Azerbaycan’a yapacağımız bu ziyaret 
sırasında gerçekleştireceğiz. Şunu önemli 
belirtmek isterim; Türkiye ile Azerbaycan 
iki kardeş millettir, iki dost ülkedir. Ülkele-
rimiz arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi ile aramızdaki 
ortak kültür, dil ve tarih bağlarından güç 
alan işbirliğimiz, stratejik bir boyuta taşın-
mıştır. Azerbaycan; 21 yıl önce kurulduğu 
günden bu yana, sürekli bir gelişme ve 
büyüme içerisinde… Bizler de Türkiye ola-
rak, bu süreçte Azerbaycan’a desteğimizi 
hiçbir zaman esirgemedik… 

Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan’ı bir kez 
daha ziyaret edecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Azerbaycan’a yapacağım bu 
ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhur-
başkanı ve değerli dostum Sayın Aliyev ile 
de baş başa ve heyetler arası görüşmeler 
yapacağız; ilişkilerimizi ve kapsamlı iş-
birliğimizi, tüm boyutlarıyla ele alacağız. 
Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında 
da, etraflıca görüş alışverişinde buluna-
cağız. Azerbaycan’da, Gebele şehrindeki 
toplantının ardından, ziyaretimizin ikinci 
gününde, Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ekim 2012
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birlikte tarihî Şeki ve Zagatala şehirlerini 
de görme imkânı bulacağım. Bundan da 
ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek isterim.

Değerli arkadaşlar...

Azerbaycan ziyaretimizin ardından, 
Ukrayna’ya geçeceğiz. Ukrayna, ilişkileri-
mizin geliştirilmesine öncelik verdiğimiz 
ülkeler arasında yer alıyor. Bunu, 2003 yı-
lında da açıklamıştık. Nitekim geçtiğimiz 
9 sene içerisinde ilişkilerimiz her alanda 
ciddi anlamda ilerleme kaydetti. 2011 yılı 
sonu itibarıyla Ukrayna ile ikili ticaret 
hacmimiz 6.5 milyar dolar seviyesine çıktı. 
Hedefimiz, bu rakamı, 2015 yılı sonu itiba-
rıyla 20 milyar dolara, 2020 yılı itibarıyla 
da 40 milyar dolar seviyesine yükseltmek. 
Aynı şekilde, iki ülke halkları arasındaki 
temasların artmasına da önem veriyoruz. 
Bu bağlamda, 1 Ağustos tarihi itibarıyla 
iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşma-
sının yürürlüğe girmiş olması önemli bir 
gelişmedir. İnsani ilişkilerin yanı sıra, iki 
ülke arasındaki üst düzey temaslara da 
önem atfediyoruz. Bu meyanda, Ukrayna 
ile geçtiğimiz sene tesis ettiğimiz Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konsey, temaslarımızın 
en üst düzey ve en kapsamlı zeminini 
oluşturmaktadır. Konsey’in ikinci toplan-
tısını 13 Eylül Perşembe günü, Ukrayna 
Devlet Başkanı Sayın Viktor Yanukoviç 
ve her iki ülkeden ilgili bakanların katı-
lımıyla düzenleyeceğiz. Ertesi gün, yani 
Cuma günü ise Yalta’da olacağım. Orada, 
Devlet Başkanı Sayın Viktor Yanukoviç’in 
açılışını yapacağı Yalta Avrupa Stratejisi 
9. Yıllık Toplantısı’na da, onur konuşma-

cısı olarak yer alacağım. Köklü tarihi ve 
kültürel bağlarımızın bulunduğu Kırım 
Özerk Cumhuriyeti’nde, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Sa-
yın Anatoliy Mogilev ve Kırım Tatar Milli 
Meclisi yetkilileriyle bir araya gelmeyi de 
öngörüyorum. 

Ukrayna’yı ziyaretimin ardından da 
Bosna-Hersek’e geçeceğim. İsa Bey İshako-
viç Ödül Komitesi’nin bu yıl şahsıma tevdi 
etmeyi uygun gördüğü ödülü alacağım 
Saraybosna’da, Bosna-Hersek yetkilileriyle 
ikili, bölgesel ve uluslararası alanda ya-
şanan gelişmeleri değerlendirme imkânı 
bulacağım. Orada, Cumhurbaşkanlığı Kon-
seyi Başkanı İzetbegoviç, Konsey’in diğer 
üyeleri ve Başbakan Bevanda ile biraraya 
geleceğim. Amacımız, Bosna-Hersek’le her 
alanda mükemmel seyreden ilişkilerimizi 
daha da geliştirmektir. Ziyaretim vesile-
siyle, Saraybosna Üniversitesi’nde de bir 
konuşma yapacağım.

Değerli basın mensupları...

B i l d i ğ i n i z  ü z e r e ,  B o s n a - H e r s e k , 
Türkiye’nin ve Türk halkının gönlünde 
çok müstesna bir yere sahip… Türkiye, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
her zaman dost ve kardeş Bosna-Hersek’in 
yanında olmayı sürdürecektir. Ziyaret 
sırasında muhataplarıma ve tüm Bosna-
Hersek halkına vereceğim başlıca mesaj 
bu olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar... Sizleri sevgiyle, içtenlikle selamlıyo-
rum.

Bu vesileyle, Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte’yi ilk kez Türkiye’de ağırlamaktan 

duyduğum memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum.

Sayın Rutte ile az önce, başta ikili ilişki-
lerimiz olmak üzere, bölgesel ve ulusla-
rarası gelişmeleri ve çeşitli konuları ele 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte 
ile Anlaşmaların İmzalanması ve 

Basın Toplantısı

Ankara | 6 Kasım 2012
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aldık, yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. 
Bu yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki 
diplomatik ilişkilerin tesisinin 400’üncü 
yıldönümünü kutluyoruz. Bu çerçevede 
en üst düzeyde karşılıklı ziyaretler gerçek-
leştiriliyor; geleceğe yönelik kalıcı adımlar 
atılıyor, çeşitli ortaklıklar ve işbirlikleri 
kuruluyor. Ayrıca, her iki ülkede çok sayı-
da coşku dolu etkinlikler düzenleniyor… 
Söz konusu etkinlikler tarihî ve müstesna 
ilişkilerimizi gözler önüne seriyor; her iki 
ülke halklarının ortak tarihimizi ve birbi-
rimizi daha yakından tanımasına imkân 
sağlıyor. Sayın Rutte’nin bu önemli ziyareti 
vesilesiyle de ülkelerimiz arasında mevcut 
tarihî ve kuvvetli bağları bir kez daha teyit 
etme fırsatını bulduk. 

Şunu özellikle belirtmek isterim: Hollan-
da, ülkemizdeki en büyük yabancı yatırım-
cı statüsünde bulunuyor. Ekonomik ilişki-
lerimiz her geçen gün daha da derinleşiyor, 
daha büyük bir güç kazanıyor. 2011 yılın-
da 6.7 milyar avroya ulaşan ikili ticaret 
hacmimiz, 2012 yılının ilk yedi ayında 
3.8 milyar avroya ulaştı. Şu an itibarıyla, 
Türkiye’de yaklaşık 2 Bin Hollanda firması 
faaliyet gösteriyor. Keza, Sayın Rutte’nin 
beraberinde getirdiği kalabalık iş adamı 
heyeti de, aramızdaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin ne derece güçlü olduğunun 
açık bir göstergesidir. NATO müttefiki 
olan ülkelerimiz, çeşitli Avrupa kurumla-
rında ve uluslararası örgütlerde işbirliği 
içinde hareket ediyorlar. Hollanda’nın 
AB’ye katılım sürecimizde bize verdiği 
desteği takdirle karşılıyor; bu desteğin 
daha güçlü bir şekilde devam etmesini 
bekliyoruz. Bu noktada Hollanda’da yaşa-

yan Türklere de ayrı bir parantez açmak 
istiyorum. Zira Hollanda’da sayıları 400 
bini bulan ve çoğu Hollanda vatandaşı 
olan Türk toplumu ilişkilerimize çok özel 
bir boyut kazandırıyor, aramızdaki dost-
luk bağlarını güçlendiriyorlar. Hollandalı 
Türkler bir yandan Hollanda toplumuna 
tam olarak uyum sağlarken, diğer yandan 
da Türkiye ile bağlarını muhafaza etmeyi 
istiyorlar. Hollandalı Türkler tarafından 
işletilen yaklaşık 18 bin şirket mevcut… Bu 
şirketler 50 bin kişiye iş imkânı sağlıyor. 
Hiç şüphesiz bu şirketler, Türklerin artık 
Hollanda toplumunun ayrılmaz ve önemli 
bir parçası haline geldiğinin en güzel, en 
önemli örneğidir. İnanıyorum ki Türkiye 
ile Hollanda arasındaki müstesna ilişkiler 
zaman içinde çok daha gelişecek, çok daha 
güçlenecektir. Bu amaçla, ilişkilerimizi 
daha da geliştirmek üzere karşılıklı gayret 
sarf etmeli, aşırı görüş ve fikirlere sahip 
birtakım odakların, 400 yıllık bu özel 
dostluğu zedelemelerine izin vermemeli-
yiz. Ben, bir kez daha Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte’yi ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, ka-
tılımınız için sizlere teşekkür ediyorum.
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Sevgili Konyalılar, çok değerli işadamları, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Konya Ticaret Odası’na, Ticaret 
Borsası’na, Sanayi Odası’na, Konya Vergi 
Dairesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Konya İl Müdürlüğü’ne, bu anlamlı bu-

luşmayı ve bu önemli ödül törenini tertip 
ettikleri için kalpten şükranlarımı ifade 
ediyorum.

Bugün ödül alacak olan; kurumlar vergi-
si, gelir vergisi, ihracat dalında dereceye 
giren firmalarımızı, Türkiye genelinde ilk 
500 ve ikinci 500 sıralamasına giren fir-
malarımızı, en çok tarımsal tescil yapan, 

2012 Konya Ekonomi Ödülleri 
Ödül Dağıtım Töreni

Konya | 17 Aralık 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

396

en fazla istihdam sağlayan, odalarımızda 
35 ve 40’ıncı yılını dolduran firmaları-
mızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. 
Ödül alsın ya da almasın, Konya’daki tüm 
firmalarımıza, firma sahiplerine, çalışan-
lara, üretenlere, istihdam sağlayanlara, 
ihracat yapanlara, hem Konya’yı büyüt-
tükleri, hem Türkiye’yi büyüttükleri için, 
emeklerinden, gayretlerinden dolayı, 
şahsım, ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum.

Tabii bugün Konya’da çok önemli bir 
yıldönümünü de hep birlikte idrak ediyo-
ruz… 7.5 asır önce Konya’da verdiği me-
sajları, yazdığı eserleri bugün Konya’dan 
dünyanın her köşesine ulaşan Mevlana 
Celaleddin Rumi’yi, vuslatının 739’uncu 
yıldönümünde bir kez daha rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle, ge-
rek Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 
gerek Osmanlı Devleti döneminde, gerek-
se de Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
Konya’da yaşamış, eser ortaya koymuş, 
insan yetiştirmiş, tüm gönül dostları-
nı, tüm gönül erbabını da rahmet ve 
minnetle yadediyor, mekanları inşallah 
cennet olsun diyorum. İnşallah, bugün 
akşam, Şeb-i Arus merasimine katılacak 
ve Hazreti Mevlana’yı bir kez daha, ade-
ta düğün tadında, sevgiliye kavuşmanın 
büyük heyecanı tadında, onun fikir ve 
tavsiyelerine uygun şekilde yad edece-
ğiz. Her yıl olduğu gibi, Konya, bu yıl ve 
bugün de önemli misafirleri ağırlıyor. 
Tacikistan Devlet Başkanı Sayın Rahman 
ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedi 
Nejat başta olmak üzere çok sayıda yerli 
ve uluslararası misafir bugün Konya’da 

Şeb-i Arus’un coşkusunu bizlerle payla-
şacaklar. Öğleden sonra inşallah, Sayın 
Rahman ve Sayın Ahmedi Nejat’la birebir 
görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerin, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler açısından, 
özellikle de Konya açısından hayırlara ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz Konya’ya dün geldik ve dün, 
Konya için çok büyük anlam ifade eden 
bir toplu açılış töreni gerçekleştirdik. 
Toplamda 904 milyon liralık yatırımı, 
dün gerçekleştirdiğimiz törenle resmî ola-
rak hizmete açtık. Açılış listesinde toplu 
konutlar, okullar, hastaneler, sağlık tesis-
leri, belediyelerimizin ve İl Özel İdaremi-
zin eserleri bulunuyordu. Bilhassa Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımızın Konya’da ger-
çekleştirdiği büyük yatırımları açmanın 
heyecan ve mutluluğunu ayrıca yaşadık. 
Evet… Tam 200 yıldır hayali kurulan, 
200 yıldır konuşulan, projeler üretilen, 
adımlar atılan fakat her seferinde aka-
mete uğrayan Mavi Tünel ve Bağbaşı 
Tünelini, Hükümet olarak biz bitirdik ve 
dün itibariyle resmî olarak hizmete açtık. 
Konya’nın geniş ve verimli tarım arazi-
lerini suyla buluşturma fikri ilk olarak 
1819 yılında ortaya atılmıştı.

O tarihten sonra, çeşitli tarihlerde proje-
ler hazırlandı, bazı girişimler yapıldı an-
cak maalesef bu projelerin hiçbiri hedefi-
ne ulaşamadı. Bizden önceki Hükümetler 
de, Konya’nın susuzluğunu, Konya’nın 
kuraklığını gidermek için gayret ettiler 
ancak, onlar da bu işi tamamlayamadılar. 
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2004 yılında biz projeyi yeniden ele al-
dık, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli, 2006 
yılı sonunda 390 milyon liraya, yani 217 
milyon dolara ihale ettik. Aynı projelerin 
bizden önce 400 milyon dolara ihale edil-
diğini hatırlatmak isterim. Biz, bu proje-
leri, neredeyse yarı fiyatına tamamlayıp 
bitirdik. Proje kapsamında, Yukarı Göksu 
Havzası’ndan Akdeniz’e akıp giden sula-
rın önüne Bağbaşı Barajını inşa ederek, 
bu suyu Mavi Tünele yönlendirdik. Bu 
tünel vasıtasıyla Konya Havzası’na yılda 
414 milyon metreküp su aktarılacak. 
Konya’ya ulaşan bu 414 milyon metreküp 
suyun, 100 milyon metreküpü Konya’nın 
içme ve kullanma suyu olarak değerlen-
dirilecek. Kalanı ise sulama projelerinde 
kullanılacak.

Konya Ovası Projesi kapsamında Derebu-
cak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nı daha 
önce tamamlamıştık. Bu barajdan Gem-
bos Tüneli ile Beyşehir Gölüne, oradan da 
Konya Ovasına yılda 135 milyon metre-
küp su veriliyor. Suğla Apa Kanalı’nı da 
geçtiğimiz yıllarda hizmete açmıştık. Bu 
büyük Projenin tamamı 14 adet sulama, 
3 adet içme suyu, 1 adet enerji olmak 
üzere 18 yatırımdan oluşuyor. İnşallah, 
diğer projeleri de hızlı bir şekilde ta-
mamlayarak, Konya’da başta tarım olmak 
üzere tüm sektörlere güç verecek, önemli 
destek sağlayacak yeni bir süreci de baş-
latmış olacağız. Dün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Mavi Tünel Bağbaşı Barajı’nın 
da Konya’ya, Konya’nın tarımına, sanayi-
sine, ticaretine, ihracatına ve siz Konyalı 
kardeşlerime hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim, sevgili Konyalı-
lar…

Dün, açılış merasiminde, oradaki vatan-
daşlarımıza da ifade ettim. Bir ülkede, 
ekonomi, demokrasi, dış politika, iç poli-
tika, sosyal kalkınma, birbiriyle ne kadar 
uyumlu, birbiriyle ne kadar paralel iler-
liyorsa, büyüme de o kadar hızlı, o kadar 
istikrarlı ve o kadar güçlü oluyor. Biz, bu 
gerçeğin aksi tecrübeleri geçmişte defa-
larca yaşadık. Son 10 yılda da, işte bu ger-
çeği, yani bu uyumu, bu paralelliği çok ya-
kın şekilde tecrübe etme fırsatını bulduk. 
Bakın, 2007’de, 27 Nisan’da yayınlanan 
e-bildiri, sadece bir tasavvur safhasında 
kalmasına rağmen faiz yoluyla Türkiye’ye 
yıllık 2 milyar lira külfet yükledi. Hükü-
met olarak bu bildiri karşısında dik dur-
duk, sağlam durduk, geri adım atmadık 
ve faturanın daha da ağırlaşmasını, bede-
lin daha da büyümesini önledik.

Türkiye, 27 Mayıs’ta , 12 Mart’ta , 12 
Eylül’de ve 28 Şubat’ta anti demokratik 
girişimlere maruz kaldı ve bunların ağır-
lığını maalesef yıllar boyunca omuzların-
da taşıdı. En son yaşanan 28 Şubat, tüm 
Türkiye ile birlikte, Türkiye’den çok daha 
ağır şekilde, biliyorum ki Konya’ya zarar 
verdi, Konya’ya ağır bedeller ödetti. Bura-
da, Sanayi Odası’nda, Ticaret Odası’nda, 
Ticaret Borsası’nda üyelikte 35 ve 40 
yılını dolduran kardeşlerimiz var… Bu 
üyelerimiz, 12 Eylül’ü de yaşadılar, mer-
hum Özal ve dönemini de yaşadılar, 90’lı 
yılların çalkantılarını, 28 Şubat’ı ve 2002 
sonrası hükümetlerimiz dönemini de ya-
şadılar, tecrübe ettiler. Eminim ki bu kar-
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deşlerimiz, benim ne demek istediğimi 
çok daha iyi anlayacaklardır.

Bakın, bir kere biz, tüm Türkiye olarak 
şu gerçekle yüzleşmek, bunu sorgulamak 
durumundayız. Allah aşkına, 28 Şubat ya 
da o dönemin aktörleri, Bu Konya’dan, bu 
Konyalı sanayiciden, tüccardan ne iste-
di? Sadece Konya’dan değil, o dönemde 
Kayseri’den, Gaziantep’ten, Denizli’den, 
Uşak’tan, diğer Anadolu şehirlerinden 
ne istediler? Onları rahatsız eden neydi? 
Bugün geriye dönüp baktığımızda, işte 
bu ve benzeri soruların cevaplarını çok 
net olarak görüyoruz… Çünkü Konya’nın 
sanayicisi, sırtını devlete dayamıyordu. 
Konya’nın tüccarı, sırtını devlete daya-
mıyordu. Siz, o dönem burada, evet, üvey 
evlat muamelesi gördünüz. Sadece üvey 
evlat muamelesi görmekle kalmadınız, 
sizler, kendilerini öz evlat olarak görenler 
tarafından aynı zamanda kıskanıldınız… 
Sizler ucuz krediler almadınız… Sizler, 
ucuz kredi alıp, bunu batırıp hesabını 
vermeyenlerden de olmadınız. Sizin su-
çunuz şuydu… Her sabah, Bismillah de-
yip fabrikanızın, atölyenizin, işyerinizin, 
dükkanınızın kapısını açtınız. Her akşam 
Elhamdülillah deyip, kanaat içinde o ka-
pıları kapattınız. Kendi yağınızla kavrul-
dunuz, kendi imkânlarınızla var oldunuz; 
gücünüzü kendi şehrinizden, kendi topra-
ğınızdan, kendi inançlarınızdan ve kendi 
değerlerinizden aldınız. Çok da başarılı 
oldunuz…

B ü t ü n  o l u m s u z l u k l a r a ,  b ü t ü n 
imkânsızlıklara rağmen, adeta çölün or-
tasında vahalar yeşerttiniz; devletin o öz 

evlatlarına rağmen siz burada ürettiniz, 
aldınız, sattınız, ihracat yaptınız ve yok-
sullara ekmek kapıları açtınız. İşte onları 
rahatsız eden bu oldu… Kanaat onları 
rahatsız etti. Tahammül ve tevekkül on-
ları rahatsız etti. Azminiz, kararlılığınız, 
inancınız onları rahatsız etti. Sizin bu-
rada, milletin desteğiyle, milletin hayır 
duasıyla büyümeniz onları rahatsız etti. 
Onlar, Konya’yı zerre kadar umursamadı-
lar. Onlar, aynı şekilde Türkiye’yi zerre ka-
dar umursamadılar. Kendi şahsi çıkarları 
için, kendi öz evlatlarını kayırmak için 
Türkiye’yi ateşe atmaktan, Türkiye’ye çok 
ağır faturalar ödetmekten kaçınmadılar.

Bakın… Biz diyoruz ki 2000 krizi, 2001 
krizi… Hiç kimse kusura bakmasın… Bu 
krizler, sadece o ayların, o yılların krizi 
değildir… Bu krizler, 28 Şubat’ta başla-
tılan cadı avının birikimidir, onun bir 
sonucudur. Ortaya çıkan bedeli hesap 
etmek çok kolay değil… Ama farklı he-
saplamalara göre, 28 Şubat’ın Türkiye’ye 
sadece ekonomik maliyeti, 100 milyar 
ila 250 milyar lira arasında oldu. Bakın 
ben size burada sadece birkaç örnek 
vereceğim… 2001 yılındaki bankacılık 
krizinin faturası, Hazine’nin yıllık faiziyle 
hesaplandığında 231 milyar lira. Kamu 
bankalarının görev zararı 2001 fiyatlarıy-
la yaklaşık 23.7 milyar lira… IMF borcu, 
23.5 milyar lira. Yüksek faizle bedel öde-
dik, yüksek enflasyonla bedel ödedik, ağır 
borç yüküyle bedel ödedik… Yapılmayan 
yatırımlarla bedel ödedik.

Biz görevi devraldığımızda, böyle bir Tür-
kiye manzarası vardı. 10 yılda, bir yandan 
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demokratikleşme adımları, bir yandan 
aktif dış politika, bir yandan barış, huzur 
ve kardeşlik ortamı… Biz Türkiye’yi istik-
rar ve güven içinde büyüttük. Bankacılık 
krizinin faturasını da biz ödedik. Kamu 
bankalarını zarardan kara biz geçirdik. 
IMF borcunu ödedik, 860 milyon dolara 
düşürdük. Merkez Bankası döviz rezervi-
ni 27.5 milyar dolardan aldık, 119 milyar 
dolara çıkardık. Zorunlu tasarrufu (13.5 
milyar lira), konut edindirme yardımı 
kesintilerini (3.5 milyar lira) yine biz 
ödedik. Bütün bu borçlara ek olarak, eği-
timde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaş-
tırmada, enerjide, tarımda, sanayide çok 
büyük yatırımlar gerçekleştirdik, asırlık 
projeleri hayata geçirdik. Bitmedi… Yüz-
yılın en büyük finansal krizini de hemen 
hiç etkilenmeden atlatan bir ülke konu-
muna yükseldik.

Değerli kardeşlerim…

Biz bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz; 
açıkçası bu şekilde devam ettirmek zorun-
dayız… Demokrasiden asla taviz vermeye-
ceğiz. İçimize kapanmayacağız, etrafımıza 
duvarlar örmeyeceğiz, haksızlık karşısın-
da susmayacağız ve aktif dış politikamızı 
da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bakın, 
biz, ihracatı 36 milyar dolardan devraldık 
ve şu anda, geriye dönük 12 aylık ihracatı-
mız 150 milyar dolara ulaşmış durumda. 
Eğer aktif bir dış politikanız olmazsa, bu 
rakamlara ulaşamazsınız. Şimdi bize sık 
sık şu eleştiriyi dile getiriyorlar… Sizin 
Filistin’le, Gazze’yle ne işiniz var diyorlar… 
Suriye ile, Irak ile, Afganistan ile, Somali 
ile, Myanmar ile neden bu kadar ilgile-

niyorsunuz diyorlar… Benim bu soruları 
soranlara tek bir cevabım var: Evet, ilgile-
niyoruz, çünkü biz, Hazreti Mevlana’nın 
torunlarıyız… Zulüm karşısında, zalim 
karşısında dimdik duran, cesaretle hakkı 
söyleyen Hazreti Mevlana’nın izindeyiz. 
Selçuklu Devleti’nin büyük Sultanı Kılı-
çarslan, Haçlı Orduları karşısında nasıl 
bana ne Kudüs’ten demeyip kahramanca 
mücadele verdiyse, biz de aynı şekilde, 
bize ne Kudüs’ten, biz ne Gazze’den diye-
meyiz.

Şurada, yanı başımızda medfun Sultan 
Alaaddin Keykubat nasıl ki bana ne 
Ortadoğu’dan, bana ne Suriye’den, ırak’tan 
demediyse, bizler de bana ne demeyiz, 
diyemeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın… 
Bizim Filistin’le, Suriye’yle, diğer dost ve 
kardeş ülke ve halklarla ilişkimizi kıyasıya 
eleştirenlerin, ne Hazreti Mevlana’nın, ne 
Alaaddin Keykubat’ın huzuruna çıkmaya 
yüzleri olamaz. Biz, Konya’dan aldığımız 
ilhamla bu yolda yürüyoruz. Bundan 7.5 
asır önce Konya’dan edindiğimiz vizyonla, 
ruhla, mirasla bu yolda ilerliyoruz. Eğer 
Filistin’e, eğer Suriye’ye karşı sessiz, tepki-
siz kalırsak, bizim de Konya’ya gelecek yü-
zümüz olmaz. Biz, Allah’ın izniyle Konya’yı 
mahcup etmeyecek, Konya’ya mahcup ol-
mayacağız. Türkiye’yi istikrarla büyütme-
ye, güven zemininde büyütmeye, kardeş-
likle büyütmeye devam edeceğiz. Büyük 
bir devlete, büyük bir ecdadın torunlarına 
yaraşan neyse, biz hep onu yaptık ve onu 
yapacağız. Bu ruh ve bu anlayışla, inşallah 
2023 hedeflerimizi tutturacak, ardından 
da 2071 hedeflerinin taşlarını hep birlikte 
döşemeye başlayacağız.
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Konya’da, Selçuklu ruhuyla, Osmanlı 
mirasıyla, Cumhuriyet vizyonuyla hare-
ket eden, cesaretle, kararlılıkla üreten, 
ihracat yapan, ticaret yapan, iş imkânı 
oluşturan tüm kardeşlerime bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bugün ödül alan 
firmalarımızı, bu firmalarımızın yöneti-
cilerini, çalışanlarını tekrar kutluyorum, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel 
buluşmayı, bu anlamlı ödül törenini ter-
tip eden odalarımızı, kuruluşlarımızı da 
tebrik ediyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.m Yeniden kavuşmak üzere 
kalın sağlıcakla diyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun… 
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Sayın Divan Başkanı, DEİK’in çok değerli 
başkan ve icra kurulu başkanı, saygıdeğer 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler… 

Dış Ekonomik İlişkiler 2012 Olağan Ge-
nel Kurulu’nun açılışında sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. DEİK Genel 
Kurulu’nun, ülkemiz, milletimiz, eko-
nomimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. DEİK’in tüm 

yöneticilerine, tüm mensuplarına, bütün 
çalışanlarına, 2012 yılındaki çok değerli 
faaliyetleri için de bugün şahsım, ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı sunuyo-
rum.

2012 yılında, DEİK tarafından 749 farklı 
etkinliğin yapıldığını büyük bir memnu-
niyetle öğrendim. Kimi zaman yurtdışı 
etkinliklerine, kimi zaman Türkiye içinde 
etkinliklere ben de bizzat katılma fırsatı 

DEİK Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 22 Aralık 2012
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buldum. Türkiye ekonomisi büyürken, 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel etkinliği 
artarken, DEİK’in ve DEİK mensupla-
rının Türkiye’nin bu büyük vizyonunu 
takip ediyor olmalarından, ayrıca büyük 
umut ve heyecan duyduğumuzu da bu-
rada belirtmek durumundayım. Ben, 
2013 Bütçesi’nin açılış müzakerelerinde 
de ifade ettim… Sadece 2012 yılında, 11 
ülkeyle Türkiye arasındaki vizeleri kal-
dırdık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla-
rının vizesiz gidebildiği ülke sayısını 64’e, 
sınırda vize alabildiği ülke sayısını 11’e 
yükselttik.

Şu anda, küresel finans krizi sebebiyle, 
birçok ülke yurtdışı temsilciliklerini ka-
patıyor, yurtdışı operasyonlarını askıya 
alıyor, bu yolla tasarruf sağlamaya çalışı-
yor. Böyle bir süreçte, biz, yurtdışı temsil-
ciliklerimizi çoğaltmaya, güçlendirmeye 
devam ettik. 2002 yılında Türkiye’nin 
dünya genelinde 93 büyükelçiliği vardı. 
Biz 10 yılda 27 yeni büyükelçilik açtık 
ve toplam sayıyı 120’ye çıkardık. Afrika 
Kıtası’nda sadece 12 büyükelçiliğimiz 
vardı; bu sayıyı şimdi 34’e ulaştırıyoruz. 
2002’de 163 olan dış temsilcilik sayımız 
şu anda 204’e ulaştı. Bunu en kısa zaman-
da 231’e çıkaracak ve dünyanın en yaygın 
örgütlenmiş 5 ülkesinden biri olacağız.

Bu yaygın örgütlenme içinde, elbette 
ekonomi özellikle öne çıkıyor. Sadece 
2012 yılında 23 yeni merkezde Ticaret 
Müşavirlikleri tesis ettik. Ticaret Müşa-
virlerimizin görev yaptığı merkez sayısı 
2002’de 62 adet iken, şu anda 160’a ulaş-
tı. 2002’de 84 müşavir görev yaparken, şu 

anda 233 müşavir bu merkezlerde görev 
yapıyor. İşte böyle bir tablo içinde, Hükü-
metin bu aktif politikaları çerçevesinde, 
başta DEİK olmak üzere uluslar arası iş 
kuruluşlarımız da dünyayı karış karış 
dolaştılar, tüm dünyada iş imkânlarını 
kovaladılar. Nitekim, DEİK’in İş Konseyi 
sayısının 109’a ulaştığını öğrendim ve 
bundan da ayrıca memnuniyet duydum. 
Bunun yanında 2012 yılı ihracatımız, 
Aralık ayı hariç, 139 milyar dolara ulaş-
mış durumda. Müteahhitlik hizmetlerin-
de dünyada Çin’den sonra 2’inci sırada-
yız. Küresel finans krizinde gösterdiğimiz 
performansla, şu anda tüm dünyanın 
dikkatlerini üzerimizde toplamış, ilgiyle 
izlenen, takdirle izlenen bir ülke konumu-
na yükselmiş haldeyiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bakın, 10 Aralık’ta, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde 2013 yılı Bütçe görüşmeleri 
başladı ve önceki gün, 20 Aralık’ta, büt-
çenin tümü üzerindeki görüşmelerin 
ardından oylama yapıldı, 2013 bütçesi 
kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kurulu’nda, 11 gün boyunca 
ekonomi konuşuldu. Ben burada, DEİK 
Genel Kurulu’nda, bütçe müzakerelerine 
ilişkin, muhalefetin ekonomiye bakışına 
ilişkin bazı değerlendirmelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Elbette, yapılan 
tüm eleştirilere gerek açılışta ben, gerek 
bakanlarımız, Grup Başkanvekillerimiz, 
milletvekillerimiz cevapları verdiler. An-
cak, ortada çok daha çarpıcı, çok daha 
farklı bir fotoğraf var. Meclis’te, teşekkür 
konuşmamda da bunu ifade ettim. 10 
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Aralık’ta, muhalefet partilerinin 3 genel 
başkanı, 3 temsilcisi çıktılar, 1’er saat bo-
yunca Türkiye ekonomisini eleştirdiler. 
Karamsar bir tablo çizdiler. Aynı zaman-
da son derece umutsuz bir tablo çizdiler…

Ama aynı gün ne oldu biliyor musunuz? 
Aynı gün, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, tarihinin en yüksek seviyesine 
ulaştı ve 76 bin 954 puanla rekor kırdı. 
Geçtiğimiz hafta içinde de, bütçe görüş-
meleri devam ederken endeks 78 binlere 
kadar yükseldi. Yine, bütçe görüşmeleri-
nin son gününde, muhalefet tarafından 
çizilen tüm olumsuz tabloya rağmen, ora-
da yine müjdeli bir haberi açıkladık: Mer-
kez Bankamızın döviz rezervi, altın dahil, 
120 milyar 586 milyon dolarla tarihinin 
en yüksek seviyesine ulaştı. İnşallah, 1 
Ocak’tan itibaren 2012’nin verileri yavaş 
yavaş netleşmeye başlayacak ve orada 
göreceksiniz… Küresel finans krizine rağ-
men, Türkiye, her alanda rekorlar kayde-
derek yolunda ilerlemeye devam ediyor. 
Bizim, ekonomi politikalarımız, 10 yıl 
içinde defalarca test edildi. Küresel kriz-
lerden alnımızın akıyla çıktık. Türkiye 
içinde üretilen yapay gerilimlerden başa-
rıyla sıyrıldık. 3 genel seçim, 2 yerel seçim 
ve 2 halkoylamasından ekonomimiz aynı 
şekilde başarıyla çıktı. Tüm karamsar se-
naryolara, tüm karalama kampanyalarına 
rağmen, ekonomi istikrarla büyümeye, 
rekorlar kaydetmeye devam etti.

Bakın, biz son genel seçimde, 12 Haziran 
seçimlerinde Türkiye’deki her iki seçmen-
den birinin oyunu aldık. Yaptırdığımız 
anketlerde, ekonomi politikalarımıza gü-

ven, aldığımız oyların çok çok üzerinde 
çıkıyor. Bütün bu gelişmelere rağmen, 
milletimizin bu teveccühüne rağmen, 
Türkiye’nin ekonomideki uluslar arası 
başarısına rağmen, muhalefetin hâlâ o 
bildik söylemle karamsar tablolar çizmesi 
izahı mümkün bir durum değildir ve ola-
maz. Muhalefete bakarsanız, işçi, memur, 
çiftçi, esnaf, sanayici, tüccar, hepsi kan 
ağlıyor, hepsinin durumu kötü, hepsinin 
durumu felaket. Ama bakıyorsunuz, işte 
ihracat rakamları tersini söylüyor. Bakı-
yorsunuz, büyüme rakamları, tüketim 
harcamaları tersini söylüyor. Bakıyorsu-
nuz, kredi kullanım oranları, kredilerin 
takibe düşme oranları muhalefetin tam 
tersini söylüyor. Uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşları, uluslararası 
ekonomi çevreleri, yayınlar, raporlar tam 
tersini söylüyor. En önemlisi de sandık, 
muhalefetin söylediğinin tam tersini 
söylüyor. Böyle muhalefet olmaz değerli 
arkadaşlarım… Bu muhalefet tarzı, 10 yıl 
öncesinde kalmış, günü yakalayamamış, 
kendisini yenileyememiş bir muhalefet 
tarzıdır. Bu muhalefet tarzı, milletle, halk-
la, aynı dili, aynı söylemi yakalayamayan, 
aynı ufka bakamayan bir muhalefet tarzı-
dır.

Ben, yine bütçe açılış konuşmamda ifade 
ettim… Bizim 2023 hedeflerini tuttura-
bilmemiz için, iki alanda daha da güçlen-
memiz gerekiyor, daha ileri standartları 
yakalamamız gerekiyor. Nedir onlar? 
Bir: ileri teknoloji. İki: ileri demokrasi… 
Önümüzdeki 10 yıl boyunca, bizim bu iki 
alana daha fazla yoğunlaşmamız, bu iki 
alanda çok daha fazla reformu gerçekleş-
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tirmemiz gerekiyor. Biz, ülke olarak da, 
millet olarak da bunu başarabilecek, hem 
demokraside, hem teknolojide çok daha 
ileri standartları yakalayabilecek güce, 
potansiyele sahibiz. Geçmişte millet ola-
rak biz bunu başardık. Bugün de başarırız 
ve Allah’ın izniyle de başarıyoruz.

İşte 4 gün önce, yüzde 80 oranında yerli 
üretim olan, kendi mühendislerimizin, 
kendi teknisyenlerimizin tasarladığı, 
ürettiği, ileri teknoloji bir gözlem uydu-
sunu Çin’den uzaya fırlattık. GÖKTÜRK 
2 adını verdiğimiz uydu, başarıyla yörün-
geye oturdu, ilk sinyalleri gönderdi ve 
inşallah Ocak ayı içinde de ilk görüntüleri 
almaya başlayacağız. Biz, Ankara’da, bir 
üniversite içinde, Türkiye için, milletimiz 
için böyle tarihî bir anı büyük bir coşkuy-
la, büyük bir iftiharla izlerken, orada da, 
yerleşke içinde işte o malum muhalefet 
tarzı, o malum statüko kendisini gösterdi. 
Meclis içinde, Genel Kurul’da, muhalefet 
partileri tarafından sergilenen demode 
tavır, aynı şekilde üniversite yerleşkesi 
içinde tezahür etti. Öğrenciler, öğrenci 
görünümünde provokatörler, sırt çanta-
larında taşlarla, kampüs içinde yaktıkları 
lastiklerle, polisle çatışmak suretiyle 
şiddete dayalı bir protesto gerçekleştir-
diler. Dikkat edin, medyada, GÖKTÜRK 
2 uydusundan çok daha fazla, bu öğren-
cilerin protestoları yer buldu. Hiç kimse-
nin bu öğrencilerin tarzını eleştirdiğini 
göremezsiniz. Hiç kimsenin, bu demode 
muhalefet tarzını, bu şiddet içeren protes-
to tarzını eleştirdiğini göremezsiniz. Öğ-
renciler, şiddet içeren protestolarından 
dolayı adeta teşvik edilirken, takdir edilir-

ken, sırtları sıvazlanırken, orada görevini 
yapan polis, güvenlik görevlileri kıyasıya 
eleştirildi ve eleştiriliyor.

Hiç kimse kusura bakmasın… Kampüse 
girip, taşla, sopayla, molotofla, araba las-
tiği yakmak suretiyle, eğitimi aksatmak 
suretiyle şiddet içeren protesto gösterisi 
yapmak, demokratik bir tavır da değildir, 
insani bir tavır da değildir. Bu protestola-
rı şirin göstermek, polisi şiddet yanlısı, bu 
protestocuları da masum göstermek, aynı 
şekilde demokratik bir tavır, vicdanlı bir 
tavır değildir. Her ne şekilde, her nerede 
olursa olsun, muhalefet de artık standart-
larını yükseltmek, kendini yenilemek, 
kendi özeleştirisini yapmak zorundadır. 
Bakın altını çizerek ifade ediyorum, sa-
mimiyetle ifade ediyorum… Biz, herkesin 
bizim gibi düşünmesini istemiyoruz ve 
böyle bir istekte, böyle bir dayatmada asla 
bulunamayız.

İnsanların düşünceleri farklı olabilir, 
yaşam tarzları farklı olabilir, dünyaya 
bakışları, olaylara bakışları, sorunlara 
bakışları farklı olabilir. Demokrasiyi 
de, ekonomiyi de, siyaseti de renklendi-
ren, zenginleştiren bu farklılıktır. Biz, 
herkesin yaşam tarzına saygılıyız, her-
kesin fikrine, düşüncesine saygılıyız. 
Vatandaşımız, düşüncesini özgürce ifade 
edebilmesi için de 10 yıl boyunca tarihî 
nitelikte adımlar atmış, reformlar gerçek-
leştirmiş bir iktidarız. Ama hiç kimsenin, 
haklı dahi olsa, şiddete başvurma hakkı 
yoktur, olamaz. Hiç kimsenin, kendi öz-
gürlüğünü savunurken, kendi özgürlü-
ğünü kullanırken, başkasının özgürlük 
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alanına müdahale etme hakkı yoktur. Biz, 
daha ilk gençlik yıllarımızda, siyasetle 
ilgilenmeye başladığımız andan itibaren 
her türlü haksızlığa, her türlü haksız ve 
insanlık dışı muameleye maruz kaldık. 
Her aşamada önümüze engeller çıkarıldı, 
her aşamada engellenmek istendik. Ama 
hiçbir zaman, şiddeti, anarşiyi, terörü bir 
metod olarak benimsemedik, bunu hiçbir 
zaman onaylamadık, meşru görmedik ve 
göstermedik. Uzun bir mücadele verdik, 
sabırlı bir mücadele verdik, Anayasa’nın, 
yasaların çerçevesi içinde kaldık ve bu şe-
kilde milletten teveccüh gördük, milletin 
takdirini kazandık. Milletten aldığımız 
yetkiyle, milletten aldığımız güçle de, bize 
yaşatılanların başkalarına yaşatılmaması 
için cesaretle adımlar attık ve atıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bu noktada, son günlerde tartışma konu-
su olan bir ifademe bir kez de buradan 
açıklık getirmek istiyorum. Bakın, Şeb-i 
Arus merasimi ve toplu açılış töreni vesi-
lesiyle gittiğimiz Konya’da, Konya Sanayi 
Odası ve Konya Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen bir ödül törenine katıldık, 
orada Konyalı işadamlarımızla bir araya 
geldik. Ben orada, 10 yıllık süreç içinde 
bürokratik oligarşinin bizi nasıl engel-
lediğini, nasıl yavaşlattığını örneklerle 
anlattım ve aynen şu ifadeyi kullandım: 
“Bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var 
ya… İşte o geliyor, sizin önünüze bir engel 
olarak dikiliyor…” Bizim bu ifadelerimizi 
aldılar, önüne, arkasına bakmadan, han-
gi bağlamda, hangi niyetle söylendiğine 
bakmadan, bir haftadır bunun üzerinde 

bir fırtına kopardılar. İşte bakın, bu da, 
muhalefetin ve medyanın eski hastalıkla-
rından biridir. Geçmişte bunu hemen her 
siyasetçiye yaptılar… Bir konuşmanın, 
bir cümlenin içinden cımbızla çektikleri 
ifadeyi aldılar, son derece art niyetli şe-
kilde bu ifadeler üzerinden senaryolar 
ürettiler. Şimdi Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı çıkıyor, kendince bize siya-
sete giriş dersi vermeye kalkıyor… Malum 
kendisi sürekli o derste takılıp kaldı, sü-
rekli bütünlemeye kalıyor, siyasete giriş 
dersinden bir türlü geçer not alamıyor. 
Ama biz, 40 yıldır bu siyasetin içindeyiz… 
Hem teorik olarak içindeyiz, hem pratik 
olarak içindeyiz.

Biz kuvvetler ayrılığını biliriz… Üstelik 
biz, kuvvetler ayrılığını, onların bildiği 
gibi değil, bir demokraside olması ge-
rektiği şekilde biliriz. Onlar, 1960 askeri 
müdahalesinden beri, kuvvetler ayrılığı 
denildiğinde, hava kuvvetlerini, kara kuv-
vetlerini, deniz kuvvetlerini anlarlar… 
Yasamayı bir erk, bir kuvvet olarak kabul 
etmezler, zira 1960’ta da, 28 Şubat’ta da, 
yasamaya müdahaleye bunlar alkış tut-
tular, çanak tuttular. Yürütmeyi bir erk, 
bir kuvvet olarak kabul etmezler, zira, 
merhum Adnan Menderes ve arkadaşları 
idam edilirken bunlar ellerini ovuştur-
dular, sessiz, tepkisiz kaldılar. Yargıyı da 
bunlar bir erk, bir kuvvet olarak kabul 
etmediler, yıllarca yargıyı, kendi arka 
bahçeleri, kendi yedekleri olarak gördü-
ler. Biz, kuvvetler ayrılığı denilip, sivil 
ve askeri bürokrasinin bu kuvvetlere ta-
hakküm kurmasına karşı çıktık. Biz, kuv-
vetler ayrılığı denilip, yargının; yasama 
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ve yürütmeye tahakküm etmesine karşı 
çıktık. Biz, yıllar boyunca, kuvvetler ayrı-
lığı denilip, yürütmenin yargının yedeğine 
girmesine ya da yargıyı yedeğine almasına 
karşı çıktık. Sadece şu 10 yıl içinde, hem 
biz, hem de sizler, siz işadamları, kuvvetler 
ayrılığının tam anlamıyla işlemiyor olma-
sının çok ağır bedelini ödedik, ödediniz.

T Ü P R A Ş ’ ı n ,  T E K E L ’ i n ,  ş e k e r 
fabrikaları’nın, limanların özelleştiril-
mesinde yargı devreye girdi, kimi zaman 
iptal, kimi zaman geciktirmek suretiyle 
ağır bedeller ödetti. Galataport ihalesinde, 
aynı şekilde yargı devreye girdi, yerindelik 
denetimiyle yürütmenin alanına müda-
hale etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 
anayasa değişikliğinde aynı şekilde yargı-
nın yasamaya müdahalesine şahit olduk. 
Bütün bu süreçlerde susan, tepkisiz kalan, 
onaylayan, hatta Danıştay’ın, Anayasa 
Mahkemesi’nin bahçesine çadır kuran, 
orada sürekli nöbet tutan muhalefet, bu-
gün bize kuvvetler ayrılığı dersi vermeye 
kalkışıyor. Ana Muhalefet Partisi’nin, de-
mokrasi ve sivilleşme adına, bugüne kadar 
attığı ilk ve tek adım, “Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz” sloganını, “Mustafa Kemal’in 
yurttaşlarıyız” olarak değiştirmek olmuş-
tur. CHP’nin sivilleşmesi de, demokratik-
leşmesi de sadece işte bundan ibarettir. 
Böyle bir anlayış, bize demokrasi dersi 
veremez.

DEİK’in çok değerli mensupları, çok değer-
li arkadaşlarım…

9 gün sonra inşallah yeni bir yıla, 2013 
yılına giriyoruz. 2013 yılıyla birlikte, ar-

tık 10 yıl kalan 2023 için de geri sayıma 
başlıyoruz. Önümüzde zorlu bir 10 yıl 
var. Çok çalışmamızı, çok üretmemizi, 
çok gayret göstermemizi gerektiren bir 
10 yıl var. Önümüzdeki bu 10 yıl içinde, 
tek bir saniyeyi dahi boşa harcamadan, 
israf etmeden, hedeflerimize kilitlenmiş 
şekilde, kararlılıkla yürümemiz gereki-
yor. Birileri umutsuzluk pompalayabilir. 
Birileri karamsarlık yaymaya çalışabilir. 
Felaket tellalları, geçmişteki 10 yıl boyun-
ca olduğu gibi, gelecek 10 yıl içinde de en 
iyi bildikleri işi yapmaya devam edebilir. 
“Siz bu hedef leri tutturamazsınız, zor, 
imkânsız” diyenler önümüzdeki 10 yıl 
boyunca da aşkımızı, şevkimizi kırmak 
için çabalayabilir. Bunların hiçbirine al-
danmayacak, hiçbirine aldırmayacağız. 10 
yıl önce olmaz denilenler, 10 yıl önce hayal 
gibi, boş vaad gibi görülenler, bugün ger-
çeğe dönüştü. Enflasyonun tek hanelere 
düşürülmesi hayaldi, gerçek oldu, yüzde 
6’lara kadar çektik. Paradan 6 sıfır atıl-
ması hayaldi, bugün o çok sıfırlı paraları 
unuttuk. 100 milyar dolar ihracat hayaldi, 
bugün biz 150 milyar dolara yürüyoruz. 
1 trilyon lira millî gelir hayaldi, şu anda 1 
trilyon 200 milyar lirayı aştık. 10 bin dolar 
kişi başı millî gelir hayaldi, 10 bin doları 
aştık. Nice hayali gerçeğe dönüştürdük, 
nice çözülmez sorunu çözdük, çözüm yo-
luna koyduk. İnşallah, önümüzdeki 10 yıl 
boyunca da, hayalleri gerçeğe dönüştüre-
rek, Türkiye’ye çok daha büyük başarıları, 
daha büyük sevinçleri yaşatarak yolumuz-
da ilerleyeceğiz. Bugün hayal gibi görünen 
nice hedefi inşallah yine hep birlikte gerçe-
ğe dönüştüreceğiz.
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10 yıl boyunca olduğu gibi, gelecekteki 10 
yıl boyunca da, birlik içinde, dayanışma 
içinde, kardeşlik içinde Türkiye’yi büyüte-
ceğiz. 

Ben, DEİK’e, DEİK’in her bir mensubuna, 
yöneticisine, son 10 yılda başardıklarınız-
dan dolayı teşekkür ediyor; önümüzdeki 
10 yılda da başarılar diliyorum. Yeni yılını-
zı şimdiden tebrik ediyorum; 2013 yılının 
ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu 2012 Olağan Genel 
Kurulu’na da başarılar diliyor, Allah yâr ve 
yardımcınız olsun, yolunuz, bahtınız açık 
olsun diyerek, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Ankara Sanayi Odası’nın değerli Meclis 
Başkanı, çok değerli Yönetim Kurulu Baş-
kanı, değerli üyeler, saygı değer işadamla-
rı, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ankara Sanayi Odası’nın kuruluşunun 

49’uncu yıldönümünü tebrik ediyorum. 
Yaklaşık yarım asırdır, 49 yıl boyunca An-
kara Sanayi Odası bünyesinde, Ankara’ya, 
Türkiye’ye, ekonomiye hizmet etmiş tüm 
ASO mensuplarına şükranlarımı ifade edi-
yor, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Ankara Sanayi 

Ankara Sanayi Odası  
49. Yıl Ödül Töreni

Ankara | 27 Aralık 2012
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Odası’na, Ankara ve Türkiye ekonomisine 
yaptıkları çok büyük katkıların yanında 
eğitime, sağlığa, diğer sosyal faaliyetlere 
verdikleri destekten dolayı da ayrıca te-
şekkür ediyorum. Yine bugün, 49’uncu 
yıl ödüllerini alan değerli firmalarımızı, 
değerli kardeşlerimizi de gönülden tebrik 
ediyorum. 2011 Yılı Kurumlar Vergisi, 
Gelir Vergisi, AR-GE ve İhracat Ödülü 
alan tüm firma ve şahıslara, Ankara’ya, 
Türkiye’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı 
şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyor, her birine başarılarının devamını 
diliyorum. 

2012 yılının artık son 4 gününe girmiş 
bulunuyoruz… Önceki 9 yılda olduğu gibi, 
hamdolsun, 2012 yılını da ekonomide 
yeni rekorlarla, yeni başarılarla kapatı-
yoruz. Küresel krizin dünya ekonomisini 
ağır şekilde etkisi altına aldığı bir dönem-
de, biz inşallah pozitif bir büyümeyle, 
ihracatta Cumhuriyet tarihimizin yeni 
bir rekoruyla, enf lasyonda ve işsizlikte 
en düşük oranlarla 10’uncu yılı da geride 
bırakıyoruz. Ekonomide elde ettiğimiz bu 
büyük başarıda, bu rekor seviyelerde el-
bette 75 milyonun tamamının katkısı var, 
tamamının alın teri var. 2012 yılının bu 
son günlerinde, 75 milyon vatandaşımızı, 
aziz milletimizi, ekonomide kaydettiğimiz 
tüm başarılardan dolayı tebrik ediyorum. 
İşçi kardeşlerimize, memur kardeşleri-
mize, çiftçimize, tüccarımıza, esnafımıza, 
zanaatkâr kardeşlerimize, emeklerinden, 
gayretlerinden, çabalarından dolayı şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Sizlerin, Ankara 
Sanayi Odası’nın mensuplarının şahsında, 
tüm sanayicilerimize, yatırımcı, girişimci, 

ihracatçı kardeşlerimize; üretmeye, ihra-
cat yapmaya, istihdam sağlamaya devam 
ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyor, yolu-
nuz açık olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim…

2008 yılının son aylarında başlayan kü-
resel finans krizi, başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere dünya ekonomisi üzerinde 
ağır bir baskı oluşturmaya devam ediyor. 
Dünya genelinde bir çok ülkede bütçe 
açıkları artıyor, kamu borç stokları yüksek 
seviyelere ulaşıyor, Merkez Bankaları kar-
şılıksız para basıyor, işsizlik aynı şekilde 
tarihinin en yüksek oranlarına ulaşıyor. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik 
2010 yılında yüzde 9.6 oranını gördü ki bu 
tarihin en yüksek oranı. Avro Bölgesi’nde 
işsizlik ortalaması yüzde 11.7 ile yine 
tarihinin en yüksek seviyesinde. İspanya 
ve Yunanistan’da işsizlik yüzde 25 sevi-
yelerine kadar ulaştı. Türkiye olarak biz, 
Eylül 2012 döneminde yüzde 9.1 işsizlik 
oranıyla son yılların en düşük seviyelerin-
de bulunuyoruz. Birçok ülkede ücretler 
donduruldu, teşvikler kısıldı, sosyal harca-
malarda kesintiye gidildi. Biz, 2012 yılında 
da, 2013 bütçemizde de ücretler üzerinde, 
sosyal harcamalar üzerinde hiçbir kısın-
tıya, kesintiye gitmiyor, enflasyonun üze-
rinde artışlarla yolumuza devam ediyoruz.

2012 yılında küresel büyümenin yüzde 3.3 
olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelişmiş 
ekonomilerin ortalama yüzde 1.3 büyü-
yeceği tahmin edilirken, Avro Bölgesi’nin 
2012 yılında yüzde 0.4 daralacağı tahmin 
ediliyor. Yine böyle bir süreçte, Türkiye 
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olarak biz 2012 yılında yüzde 3.2; 2013’te 
yüzde 4 ve 2014-2015 yıllarında da yüzde 
5’lik büyüme hedefliyoruz. Yine küresel 
finans krizi sürecinde kamu borçlarının 
da tarihî düzeylerde arttığını görüyoruz… 
ABD’de son 5 yıl içinde kamu borcunun 
millî gelire oranı 40 puan arttı ve yüzde 
107’ye ulaştı. Avro Bölgesi’nde aynı şekilde 
kamu borçları 27 puan arttı ve yüzde 93’e 
ulaştı. Bu oran, Japonya’da yüzde 237’ye, 
Yunanistan’da yüzde 171’e, İtalya’da yüz-
de 126’ya ulaştı. Bizde ise kamu borçları 
azalmaya devam ediyor.

Son 10 yılda Türkiye’nin kamu borç yü-
künü 40 puan azalttık. 2002 sonunda 
yüzde 74 olan Avrupa Birliği tanımlı genel 
yönetim borç stokunun millî gelire oranı, 
bu yılsonunda yüzde 36 civarında gerçek-
leşecek. Kamu borç stokunun millî gelire 
oranı ise, 2002 yılında yüzde 61.5 idi; 2011 
sonunda bunu yüzde 22.4’e çektik, şu anda 
da bu oranın yüzde 18’ler civarında oldu-
ğunu tahmin ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Elbette biz kendimizi en kötü örneklerle 
kıyaslayacak değiliz. Elbette biz, kendimi-
zi, kendi istikametimizi, dünyanın diğer 
ülkelerine göre de belirleyecek değiliz. Bi-
zim bir istikametimiz var, bir rotamız var 
ve biz, sağa sola bakmadan, kilitlendiğimiz 
bu hedeflere doğru kararlılıkla ilerlemeye 
devam edeceğiz. Bakın; bugün burada bir 
araya geldiğimiz Ankara Sanayi Odası’nın 
değerli mensuplarının aşağı yukarı ta-
mamına yakını, 10 yıl önce de bu ülkede 
sanayinin içinde, sanayinin merkezinde 

bulunuyordu. Türkiye’de, 10 yıl önceki 
manzarayla, 10 yıl önceki atmosferle, 10 
yıl önceki psikolojiyle, bugünküler arasın-
da kıyas bile kabul etmeyecek farklılıklar 
var. 10 yıl öncesini hatırlayın… Her alan-
daki başarısızlığın yanında, Türkiye’nin, 
Türkiye ekonomisinin, sanayicisinin 
üzerine tam anlamıyla karamsarlık, tam 
anlamıyla umutsuzluk hâkim olmuştu. 
Ekonominin en büyük ve kronik sorunu 
olan enflasyon yüzde 30’lar seviyesinde 
seyrediyordu…

O gün, 10 yıl sonra enf lasyonun yüzde 
6’lara düşeceği söylenseydi, açıkçası hiç 
kimsenin buna inanacak dermanı yoktu. 
Paradan 6 sıfırın atılacağı söylendiğinde, 
buna hiç kimsenin inanmazdı. O gün 23.5 
milyar dolar seviyesinde olan IMF borçla-
rının 860 milyon dolara kadar gerileyeceği 
söylenseydi, hem de tarihin en büyük kü-
resel krizlerinden biri devam ederken bu 
borcun 1 milyar doların altına düşeceği 
söylenseydi, buna kimse inanmazdı. 27.5 
milyar dolar olan Merkez Bankası döviz 
rezervinin 121 milyar dolara ulaşacağı 
söylenseydi, buna da hiç kimse inanmazdı, 
inanmıyordu. Biz, 10 yıl içinde, en başta 
işte bu umutsuzluğu, bu inançsızlığı, bu 
karamsarlığı ortadan kaldırdık. 10 yıl 
boyunca, Türkiye’nin bütün meseleleri 
çözebileceğini, iddialı hedefler ortaya ko-
yabileceğini, bu hedeflere ulaşabileceğini 
gösterdik. İmkânlar oluştuğunda, şartlar 
oluştuğunda, özellikle de güven ve istikrar 
sağlandığında, Türkiye her işin üstesinden 
gelebiliyor; biz bunu gösterdik.
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10 yıl önce, bu millete, bu ülkeye, bu ül-
kenin sanayicisine bir ufuk çizemeyenler, 
bir vizyon gösteremeyenler, sanayiciye 
karamsarlıktan başka bir şey veremeyen-
ler, şu anda da 2023 hedefleri konusunda 
sadece karamsarlık pompalamaya çalışı-
yorlar. Biz, 2023 hedeflerinin mümkün 
olduğunu, ulaşılabilir olduğunu ısrarla 
vurgularken, birileri çıkıp bunun nasıl 
olmayacağını, olamayacağını anlatmakla 
meşgul oluyorlar. 

Bakın, şurada, içinde bulunduğumuz Sin-
can Organize Sanayi Bölgesi’nde, hiç kim-
senin haberi olmadan, sessiz sedasız dev-
rimler gerçekleştiriliyor. Aynı devrimler 
OSTİM’de oluyor, aynı devrimler İvedik’te 
oluyor… Ankara’nın 12 ayrı organize sa-
nayi bölgesinde sessiz sedasız çok büyük 
başarılara imza atılıyor. Elektronikte, sa-
vunmada, yazılımda, insansız uçak üreti-
minde, zırhlı personel taşıyıcı üretiminde, 
bilyalı rulman, dişli kutusu tasarım ve 
üretiminde Ankara artık dünyayla rekabet 
ediyor. Ankara, ASELSAN gibi, TUSAŞ 
gibi, HAVELSAN, ROKETSAN gibi dünya 
çapında büyük firmalarıyla, sadece Baş-
kent olarak değil, sanayi merkezi olarak da 
dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Sadece şu 
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret 
eden, burada dolaşan bir kişi, buradaki 
akılla, buradaki zekayla, buradaki azim 
ve gayretle, 2023 hedeflerinin hiç ama hiç 
uzak olmadığını gayet net olarak görecek-
tir.

Biz, Ankara’da yaşanan sessiz devrimin 
farkındayız… Ankara’daki sessiz devrimin, 
diğer 80 vilayette yaşanan büyük dönüşü-

mün, çok hızlı şekilde Türkiye’yi farklı bir 
boyuta, farklı bir kulvara taşımakta oldu-
ğunun farkındayız. İnşallah, önümüzdeki 
10 yıllık süreçte, Ankara’ya kazandıracağı-
mız büyük projelerle, hastanelerle, lojistik 
merkezlerle, yollarla, yeni şehirlerle bu 
süreci daha da hızlandıracağız. Ankara’yı 
havacılık sektöründe, savunma sanayinde, 
lojistikte, ileri teknoloji ürünlerin üreti-
minde, ulaştırmada, eğitim ve sağlıkta, 
AR-GE’de bir dünya merkezi, bir dünya 
başkenti yaparak, 2023’ü buradan en güç-
lü şekilde destekleyeceğiz.

Burada şu hususun altını çizmek duru-
mundayım… Biz, geride bıraktığımız 10 
yılda, güven ve istikrarla büyüdük, bu iki 
unsur sayesinde, bu iki formül sayesinde 
bugünlere ulaştık… Önümüzdeki 10 yıl 
boyunca da inşallah Türkiye istikrar ve 
güven zemininden hiç ayrılmayacak. 10 
yıl boyunca demokrasiyi güçlendirdik, 
inşallah önümüzdeki 10 yıl boyunca da 
demokrasiyi çok daha ileri standartlara 
ulaştıracağız. 10 yıl boyunca Türkiye’de 
kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirdik, inşallah aynı şekilde, kar-
deşliğimizi daha da büyüterek yolumuza 
devam edeceğiz. 

Ben, sanayicilerimizin, işadamlarımızın, 
Hükümetle birlikte bu istikrar ve güven 
ortamına sımsıkı sahip çıkmalarını özel-
likle rica ediyorum. Bakın ben burada 
bir serzenişimi de sizlerle paylaşmak 
durumundayım… Şu anda, Türkiye’nin 
daha büyük atılım yapmasının, daha hızlı 
kalkınmasının, daha hızlı büyümesinin 
önündeki tek ve en büyük engel, artık te-
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rör ve terör örgütüdür. Esasen, bugün çok 
daha net bir şekilde görüyoruz ki terör, 
sadece ve sadece Türkiye’nin büyümesini 
engellemek amacıyla faaliyet gösteriyor ve 
bu karanlık hedefe matuf olarak destek gö-
rüyor. Bunu bizim artık milletçe çok daha 
iyi görmemiz, çok daha iyi analiz etmemiz 
gerekiyor. Ortada bir hak mücadelesi yok; 
ortada, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya yö-
nelik karanlık bir çaba var.

Biz, terörün bu karanlık yüzünün görülme-
si ve buna karşı topyekûn mücadele veril-
mesi için yıllardır uyarılarımızı yapıyoruz, 
çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Üzülerek ifade 
etmeliyim ki ne siyaset kurumundan, ne 
sivil toplumdan, ne diğer kesimlerden, biz 
terörle mücadeleye, Millî Birlik ve Kar-
deşlik Projemize yeterli desteği alamadık 
ve alamıyoruz. Elbette verilen destekleri, 
verilen katkıları, yapılan samimi gayretleri 
görmezden gelecek değiliz… Ancak bunlar 
yeterli değil… Milletçe teröre karşı daha 
kapsamlı, daha samimi, daha güçlü bir mü-
cadeleyi başlatmak ve Türkiye’nin olduğu 
kadar, Türkiye ekonomisinin önünde bir 
engel olan bu sorunu hep birlikte aşmak 
zorundayız. Başta Ankara Sanayi Odası ol-
mak üzere, Türkiye genelindeki tüm oda, 
borsa ve birliklerimizin, özellikle bölge in-
sanı olan işadamlarımızın, bu alanda artık 
daha fazla gayret göstermelerini, daha yo-
ğun çaba sarf etmelerini özellikle bekliyor, 
umut ediyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Ankara Sanayi Odası’nın 49’uncu yıl ödül 
töreninde, buradan, Türkiye genelinde-

ki tüm öğrencilerimize bugün önemli 
bir müjdeyi de açıklamak istiyorum. Bu 
müjdeyi açıklamadan önce, son günlerde 
kamuoyunun gündeminde olan bir me-
seleye de burada kısaca değinmek arzu-
sundayım… Bakın değerli arkadaşlarım… 
Geçtiğimiz hafta Salı Günü, Ankara’da, 
TÜBİTAK’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
içindeki Uzay Bilim Merkezi’nde, Türkiye 
için, milletimiz için iftihar vesilesi bir ana, 
bir olaya şahit olduk. GÖKTÜRK 2 adını 
verdiğimiz, yüzde 80’in üzerinde yerli 
imalat olan, yüksek teknoloji ürünü ilk 
gözlem uydumuzun uzaya fırlatılışını ora-
da izledik. GÖKTÜRK 2 uydusu o akşam 
yörüngesine oturdu, ilk sinyaller alındı ve 
şu günlerde de ilk görüntüleri başarıyla 
almaya başladık. Tabii o gün, TÜBİTAK’ın 
merkezinde tarihî bir olay gerçekleşirken, 
milletimiz için bir iftihar vesilesi gerçekle-
şirken, ne yazık ki 10 gündür Türkiye’de 
başka bir konu konuşuluyor. GÖKTÜRK 
2 uydusunun fırlatma töreninin yapıldığı 
ODTÜ’de gerçekleşen protesto eylemi, tam 
10 gündür gündemi işgal ediyor.

Şimdi sizlerin, sizlerle birlikte aziz mille-
timizin, şu iki fotoğrafı gözlerinizde can-
landırmanızı ve bu iki fotoğraf üzerinde 
dikkatle düşünmenizi rica ediyorum… 
Bir tarafta, uzaya gönderilen bir uydu var, 
yerli imalat olan bir uydu var, Türkiye’nin 
artık uydu teknolojisinde dünyanın 25 
ülkesinden biri olduğunu gösteren bir 
fotoğraf var. Diğer fotoğrafta ise, dikkati-
nizi çekiyorum, en ilkel saldırı aracı olan, 
ilkçağların, hatta tarih öncesinin silahı 
olarak kabul edilen sapan var… Biz o sa-
londa, Çin’den uzaya fırlatılan uydumuzu 



413

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-7

izlerken, milletimiz nefesini tutmuş halde 
ekranlardan ilk millî gözlem uydumuzun 
fırlatılışını izlerken, birçokları bu man-
zara, bu fotoğraf karşısında gözyaşlarına 
boğulurken dışarda birileri sapanla, taşla, 
tahta sopalarla, molotoflarla polisimize 
saldırıyor.

Bakın ben bu eylemler konusunda, bu 
eylemlere karışan öğrenciler ya da sözde 
öğrenciler konusunda, onların sırtını sı-
vazlayan hocalar, üniversite yönetimleri 
konusunda söyleyeceklerimi çeşitli vesi-
lelerle söyledim. Ancak burada, üzerinde 
çok büyük bir hassasiyetle durulması 
gereken bir başka konu var… 10 gündür, 
bazı medya kuruluşları, şiddet uygulayan 
bu göstericilerin sırtını sıvazlıyorlar. 10 
gündür, sosyal medyada, televizyon ek-
ranlarında, gazete sayfalarında, bunların 
avukatlığı yapılıyor. 10 gündür bu şiddet 
içerikli gösteri adeta kutsanıyor. Bütün 
bunlar yetmezmiş gibi, Ana Muhalefet Par-
tisi, diğer muhalefet partileri çıkıyor, asla 
tasvip edilemeyecek bu şiddeti övüyor, bu 
eylemcilerin sırtını sıvazlıyor, onları teşvik 
ediyor. 

Bakın, işte bizim milletçe bu tavrın üzerin-
de dikkatle, hassasiyetle durmamız gere-
kiyor. Türkiye’de, üniversitelerdeki şiddet 
olaylarının, maalesef hiç de masum olma-
yan bir geçmişi, bir tarihi var. Bizde, bili-
nen ilk üniversite olayları 1876’da ortaya 
çıktı. Sonrasında da çeşitli tarihlerde, çeşit-
li nedenlerle, öğrenciler, maalesef bir araç 
olarak kullanıldı, sokaklara sevk edildi, öl-
meye ve öldürmeye teşvik edildi ve Türki-
ye çok acı sahnelere, çok acı hatıralara sah-

ne oldu. Dikkatinizi çekiyorum… 1950’ye 
kadar, yani Adnan Menderes Hükümetine 
kadar, öğrenciler, tek parti hükümetinin 
politikalarını desteklemek amacıyla nü-
mayişe sevk edildiler. 1950’den itibaren 
de, bizzat CHP eliyle, bizzat CHP teşvi-
kiyle, istikrarı bozmak, Hükümeti zora 
sokmak, sokakları savaş alanına çevirmek 
için yine öğrenciler tahrik edildi, yine öğ-
renciler maşa olarak kullanıldı. 1970’ler-
de, bizzat ben de, benim neslimden bir çok 
arkadaşım da, kandırılan, kutuplaştırılan, 
kamplara bölünen o zavallı öğrencileri gör-
dük, onların çatışmalarını bizzat yaşadık. 
Bakın, Anadolu’dan, köyünden gelmiş, hiç 
büyük şehir görmemiş, aynı sosyal tabaka-
dan, aynı çevreden, aynı kültürden gelen 
iki öğrenci… Biri sağcıların eline düşüyor, 
diğeri solcuların eline düşüyor; ellerine 
silah veriliyor ve birbirlerini öldürüyor-
lar. Biz bunların hepsini yaşadık. 12 Eylül 
sonrasında, Mamak başta olmak üzere, 
maalesef zindanlarda bir araya gelebilen 
bu öğrenciler ne büyük yanlış yaptıklarını 
ancak orada anlayabildiler. Ama ne olay-
larda ölenler geri geldi, ne de o zindanlar-
da yaşanan zulümler telafi edilebildi.

Türkiye’de bu kadar acı olaylar yaşanmış-
ken, bu kadar ağır kayıplar verilmişken, 
CHP’nin bugün çıkıp tıpkı tarihte yaptığı 
gibi, şiddeti övmesi, şiddeti teşvik etmesi, 
bu öğrencilerin sırtını sıvazlaması, çok 
büyük bir sorumsuzluktur. Değiştik diyor-
lar… CHP eski CHP değil diyorlar… Bana 
sık sık, tarihi bırak, bugüne gel diyorlar… 
İyi de, o zaman bu yaptığınız ne? Siz, o 
kampüste yaşanan şiddet eylemlerini nasıl 
kutsayabilirsiniz, bunu nasıl onaylayabi-
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lirsiniz? 1960’larda, 1970’lerde bir neslin 
hayatıyla oynayanlar, nice genç fidanın 
20’li yaşlarında toprağa düşmesine sebep 
olanlar, tarihten hiç ders çıkarmadan bu-
gün aynı tehlikeli oyunu oynuyorlar. CHP, 
son birkaç yıldır her fırsatta sokak sokak 
direniş çağrısı yapıyor…

Sokak sokak direniş çağrısına karşılık 
bulamayan CHP, şu anda bu öğrenci olay-
larını teşvik ederek adeta sokak sokak 
direniş çağrısını bir kez daha öğrenciler 
üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. BDP 
nasıl Doğu’da, Güneydoğu’da, diğer büyük 
şehirlerde, masum çocukların eline taş ve-
rip, onları polisin üzerine sürüp, o çocukla-
rın arkasına saklanıyorsa, bugün de CHP, 
gençlerin eline taş verip, onların arkasına 
saklanıyor. Bu yol çıkmaz sokaktır. Bu se-
naryo, bayat bir senaryodur. 1960’larda, 
70’lerde gençleri tahrik eden CHP, bugün 
de aynı yolu, aynı metodu izliyor ama 
buna ne milletimiz, ne de biz izin verme-
yiz, mahal vermeyiz.

Bu ülkede her şey sandıkta olacak. Hü-
kümetle bir hesabı olan varsa, bu hesabı 
sokakta değil, sandıkta görsün. Hükümetle 
eğer bir alıp veremediği olan varsa, bu-
nun hesabını çocukların, bunun hesabını 
gençlerin canı üzerinden değil, sandıkta 
görsün. Sandık dışında yol arayanları, geç-
mişte olduğu gibi kestirme yol arayışına 
girişenleri milletim affetmedi, affetmez 
ve affetmeyecek. Allah korusun, bir başka 
siyasi parti, kendi kitlesini bu öğrencilerin 
karşısına dikerse, CHP Genel Başkanı o za-
man ne diyecek, bu sorumsuzluğun hesa-
bını nasıl verecek? CHP, tarih boyunca bu 

olayların hesabını vermedi. CHP, darbeler-
deki rolünü sorgulamadı. Öğrenci olayla-
rındaki rolünü sorgulamadı. Çorum’daki, 
Kahramanmaraş’taki rolünü sorgulamadı. 
Bugün çıkıp sorumsuzca şiddet uygulayan 
eylemcilerin sırtını sıvazlamak, klasik bir 
CHP pişkinliğidir. Medyayı da, muhalefet 
partilerini de, öğrenci olaylarını istismar 
etmekten, öğrenci olayları üzerinden teh-
likeli bir oyun oynamaktan sakınmaya 
çağırıyorum. Hiç kimsenin bu ülkeye yeni 
acılar yaşatmaya hakkı yok. Hiç kimsenin, 
12 Eylül öncesi provokasyonları bu ülke-
ye yaşatma arzusu, isteği, özlemi olamaz. 
Tekrar ediyorum: Bu tehlikeli bir oyundur, 
bu bayat bir senaryodur, bu, geçmişte ma-
alesef bizzat CHP eliyle yaşadığımız acı bir 
tecrübedir. 

Bakın biz, 10 yıl boyunca, gençliğe çok bü-
yük yatırım yaptığımız gibi, üniversitele-
rin sorunlarını çözme konusunda da tarihî 
nitelikte adımlar attık. Üniversiteleri 
yasaklardan kurtaran biz olduk. Üniversi-
teleri, asli görevlerine döndüren biz olduk. 
Üniversiteleri, sakalla, bıyıkla, başörtü-
süyle uğraşan kurumlar olmaktan çıkarıp 
bilim yuvaları haline dönüştüren yine biz 
olduk. Açtığımız 92 yeni üniversiteyle, 128 
bin 600 yeni yatak kapasite ilave yurtlarla 
öğrencilerin hizmetinde olduk. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun 2002 yılında 494 
milyon lira olan bütçesini 2013 yılında 
yüzde 978 artışla 5 milyar liraya çıkardık. 
2002 yılında 86 milyon lira olan yurt ya-
tırım ödeneklerini ise 2013 yılında yüzde 
634’lük artışla 626 milyon liraya çıkardık.
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Türkiye’de artık otel konforunda yurtlar 
inşa ediyoruz. Duşu, tuvaleti, banyosu, 
çalışma masaları içinde olan 1-3 kişilik 
odalarda öğrencilerimiz kalıyor. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu, 2002 yılında 193 yurtta 
188 bin 187 öğrenciye hizmet veriyor-
du. Bugün 345 yurtta 308 bin öğrenciye 
hizmet veriyoruz. 2003 yılından bugüne 
kadar 286 adet yeni blok ve yurdu hizmete 
açtık. Gençliğe yönelik bütün bu hizmet-
lerin koordinasyonu için Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nı kurduk. Bu sayede gençlik 
alanındaki hizmetlerimiz hem hızlandı 
hem de çeşitlilik kazandı. Gençlik ve Spor 
Bakanıma talimatı verdim: Devam eden 
inşaatlarla birlikte 2013 yılı sonuna kadar 
yurt yatak kapasitesini 400 bin rakamına 
ulaştıracağız. Bununla da kalmayacağız, 
her bir yurt odasına mini buzdolabı koya-
cağız. Pek çok ilde buzdolapları 2 Kasım 
2012’deki toplu açılışta verdiğimiz tali-
matın ardından yurtlardaki odalara ulaştı. 
Şimdi yurtlardaki 308 bin gencimizi Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Liderlik Okullarında 
eğitimden geçiriyoruz. Gençlerimizi özgü-
veni yüksek, millî ve manevi değerlerine 
bağlı lider adayları olarak 2023’te, 2071’de 
emaneti devralmaya hazır hale getiriyo-
ruz.

Burada da durmayacağız, sürekli yeni he-
defler koyuyoruz, koyacağız. 2 Kasım’da 
Gençlik ve Spor Bakanımız ile Ulaştırma 
ve Haberleşme Bakanımız benim şahitli-
ğimde çok anlamlı bir protokole imza attı. 
Altyapı tamamlandığında başlayacak bu 
hizmetle tüm yurtlarda ücretsiz internet 
devrini de biz başlatmış olacağız. Yıllık ma-
liyeti 100 milyon lirayı bulan bu hizmetin 

de gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. İngiltere’de, üniversite öğrenim 
harçları tam 3 kat artırılırken, üniversite 
öğrenim harçlarını kaldıran yine biz ol-
duk.

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… 2002 yılında, 451 bin 550 öğrenciye 
öğrenim kredisi veriliyordu. Şu anda biz, 1 
milyon 173 bin öğrenciye burs ya da kredi 
veriyoruz. Bu sayı 2013’te 1 milyon 304 
bin öğrenciye çıkıyor. Başvuran her öğren-
ciye, hiç kimseyi dışarda bırakmadan, du-
rumuna göre burs ya da krediyi mutlaka 
veriyoruz. Bizden önce burs ve krediler 3 
ayda bir verilirken, biz şu anda bunu ay-
dan aya öğrencilerimize teslim ediyoruz. 
Şehit, gazi, harp ve vazife malullüğü aylığı 
alanların çocuklarına, engellilere, yetim-
lere, yetiştirme yurdunda kalan 7 bin 110 
öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. 
Darüşşafaka’dan mezun olanlara ve bo-
şaltılan köylerden gelen çocuklarımıza da 
öncelikli olarak burs sağlıyoruz. Şu anda 
6 bin 545 öğrencimiz bu haktan yararlanı-
yor. Başarısızlığı nedeniyle bursu kesilen 
öğrencilerin bursunun kesildiği tarihten 
itibaren öğrenim kredisiyle desteklemeye 
de devam ediyoruz.

Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplukla-
rından gelen 4 bin 643 öğrenci kardeşimi-
zi yurtlarımızda ücretsiz barındırıyoruz. 
Ödeme zorluğu içinde olan 7 bin 44 öğren-
cimizden de yurt ücreti almıyoruz. Şimdi 
geliyorum, Türkiye genelindeki tüm üni-
versite öğrencilerini yakından ilgilendiren 
müjdemize… 2002 yılında, bir öğrenci, 45 
lira burs ya da kredi alıyordu. 2012 yılın-
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da, bu rakam, yüzde 478 oranında artışla 
260 lira’ya yükselmişti. Şimdi biz, 1 ocak 
2013 tarihinden geçerli olmak üzere, burs 
ve kredilere yüzde 8 oranında artış yapıyor 
ve öğrencilerimize aylık 280 lira ödemeye 
başlıyoruz. Aylık beslenme yardımını da 
180 lira’dan 200 liraya çıkarıyor, böylece 
öğrencilerimizin eline, beslenme yardımı 
dâhil, aylık 480 lira geçmesini sağlıyo-
ruz. Yüksek lisans öğrencisi 2002 yılında 
90 lira alıyordu, bugün 520 lira alıyor. 1 
Ocak’tan itibarin yüksek lisans öğrencile-
rinin aylık burs ve kredisini de 560 lira’ya 
yükseltiyoruz. 2002 yılında 135 lira burs 
ya da kredi alan doktora öğrencisi bugün 
780 lira alıyor. Bunu da, önümüzdeki haf-
tadan itibaren 840 lira olarak ödemeye 
başlıyoruz. Bu yeni rakamların öğrencile-
rimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğ-
rencilerimizin, burs ya da kredilerini, bes-
lenme yardımlarını, annelerinin ak sütü 
gibi helal şekilde harcamalarını diliyor, 
derslerinde başarılar temenni ediyorum.

Ankara Sanayi Odası’nın değerli üyeleri, 
çok değerli kardeşlerim…

Sizlerin desteğiyle, sizlerin gayret ve emek-
leriyle Türkiye’yi her alanda büyütmeye 
devam edeceğiz. Yeni doğmuş bebekten, 
yaşlılarımıza kadar, hiçbir kesimi dışarıda 
tutmadan, hiçbir kesimi ihmal etmeden, 
hiçbir ayrıma tevessül etmeden Türkiye’yi 
daha ileri seviyelere ulaştıracağız. Dik du-
racağız, sağlam duracağız, demokrasiden 
taviz vermeyeceğiz ve inşallah 2023 hedef-
leriyle Türkiye’yi buluşturacağız. Son 10 
yılda sizlerin her alanda büyük destekleri-
nizi gördük. Bu desteklerin artarak deva-

mını sizlerden özellikle bekliyoruz. Hem 
ekonomi için, hem demokrasi için gayret-
lerinizin artarak devamını diliyoruz.

Bir kez daha Ankara Sanayi Odası’nın 
49’uncu Kuruluş Yıldönümünü kutlu-
yorum. Bugün ödül alan çok değerli 
firmalarımızı, sahiplerini, yöneticilerini, 
çalışanlarını bir kez daha gönülden teb-
rik ediyorum. Yeni yılın, 2013’ün sizlere, 
ailelerinize, aziz milletimize ve insanlığa 
hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.










