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S. � 10 : Kurtalan Çok Programlı Lisesi Açılış ve Afet Konutları Tapu Dağıtım 
Töreni  | Siirt | 11 Mayıs 2003

S. � 13 : Darüşşafaka’da Eğitim Gören Bingöllü Depremzede Öğrencileri Ziyaret 
İstanbul | 24 Mayıs 2003

S. � 15 : Siirtliler Gecesi | Ankara | 1 Haziran 2003

S. � 17 : Karadenizliler Vakfı 12. Kuruluş Yıldönümü Yemeği 
İstanbul | 28 Haziran 2003

S. � 19 : Eyüp Belediyesi Sünnet Şöleni | İstanbul | 10 Temmuz 2003

S. � 21 : Gaziemir Tapu Dağıtım Töreni  | İzmir | 19 Temmuz 2003

S. � 22 : İMKB-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapımı Protokol Töreni  
İstanbul | 21 Temmuz 2003

S. � 24 : Beyoğlu Belediyesi sünnet şöleni | İstanbul | 9 Ağustos 2003

S. � 26 : 2003-2004 Balıkçılık Avlanma Sezonu Açılışı  | İstanbul | 31 Ağustos 2003

S. � 28 : “Eğitime % 100 Destek” kampanyası başlama töreni 
Ankara | 11 Eylül 2003

S. � 32 : Gold İstanbul 2003 Kuyumculuk Fuarı  | İstanbul | 13 Eylül 2003

S. � 34 : İnegöl Mobilya Fuarı  | Bursa | 13 Eylül 2003

S. � 37 : “1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü” Projesi Töreni  | Ankara | 25 Eylül 2003

S. � 41 : İçişleri Bakanlığı ve İller Sergisi | Ankara | 20 Ekim 2003

S. � 45 : LÖSEV İftar Yemeği | İstanbul | 17 Kasım 2003

S. � 46 : TV 8 Çalışanlarıyla İftar Yemeği | İstanbul | 19 Kasım 2003

S. � 48 : AK Parti İl Kadın Kolları Genişletilmiş Divan Toplantısı 
İstanbul | 22 Kasım 2003

S. � 51 : Öğretmenler İle İftar Yemeği | İstanbul | 22 Kasım 2003

S. � 53 : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Bayramlaşma Töreni 
İstanbul | 25 Kasım 2003

S. � 56 : Dünya Özürlüler Günü Toplantısı  | Ankara | 3 Aralık 2003

S. � 59 : Türk Telekom Hızlı İnternet (ADSL) Projesi Tanıtım Toplantısı 
Ankara | 5 Aralık 2003

S. � 63 : Öğretmenler Günü Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul  | Ankara | 9 Aralık 2003

S. � 65 : Kanal D Televizyonu 10. Kuruluş Yıldönümü Töreni   
İstanbul | 9 Aralık 2003



S. � 68 : Organize Sanayi Bölgesine Doğalgaz Verilmesi Töreni  
Karaman | 17 Aralık 2003

S. � 69 : Organize Sanayi Bölgesine Doğalgaz Verilmesi Töreni 
Konya | 17 Aralık 2003

S. � 70 : Çocuk Yuvası Ziyareti | Karabük | 1 Ocak 2004

S. � 73 : Dünya Kadınlar Günü Toplantısı | Ankara | 8 Mart 2004

S. � 76 : TOKİ Anahtar Teslim Töreni | Bingöl | 11 Mart 2004

S. � 77 : İl Özel İdaresi ve Hayırsever Vatandaşlar Tarafından Yaptırılacak Okullar 
için Protokol Töreni | İstanbul | 17 Mart 2004

S. � 80 : İzmir-Urla-Seferihisar Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni 
İzmir | 5 Mayıs 2004

S. � 82 : E-Bildirge Projesi Tanıtım Toplantısı  | İstanbul | 16 Mayıs 2004

S. � 86 : 4. Aile Şurası  | Ankara | 18 Mayıs 2004

S. � 89 : Birlik Mahallesi Pazar Esnafı İle Görüşme | Ankara | 27 Mayıs 2004

S. � 91 : Bakırköy Devlet Hastanesi Acil Merkez Projesi Yemeği 
İstanbul | 4 Haziran 2004

S. � 93 : Hızlandırılmış Tren Sefere Başlama Töreni | İstanbul | 4 Haziran 2004

S. � 96 : 7. İSMEK Sergisi Açılışı | İstanbul | 14 Haziran 2004

S. � 98 : Ekinlik Adasında Vatandaşlarla Sohbet  | Balıkesir | 14 Temmuz 2004

S. � 100 : Tren Kazasında Yaralanan Vatandaşları Ziyaret 
Pamukova, Sakarya | 23 Temmuz 2004

S. � 102 : Hayırseverler Zirvesi | Kayseri | 31 Temmuz 2004

S. � 104 : Güneysu’da Taziye Ziyareti | Rize | 17 Ağustos 2004

S. � 105 : 5. Handüzü Yayla Şenlikleri | Rize | 22 Ağustos 2004

S. � 106 : Küçükçekmece Belediyesi toplu düğün şöleni | İstanbul | 27 Ağustos 2004

S. � 108 : Taşköprü Sarımsak Festivali | Kastamonu | 4 Eylül 2004

S. � 110 : Anadolu Isuzu’dan 20. yılda 80 Bininci Araç Töreni 
Gebze, Kocaeli | 10 Eylül 2004

S. � 112 : Gebze Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret | Gebze, Kocaeli | 10 Eylül 2004

S. � 113  : Çerkezköy-Kapaklı Toplu Konut Töreni | Tekirdağ | 11 Eylül 2004

S. � 116 : Kent Ormanı Açılışı | Kütahya | 12 Eylül 2004



S. � 118 : Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı | Şanlıurfa | 13 Eylül 2004

S. � 122 : İşadamları İle Toplantı | Konya | 25 Eylül 2004

S. � 124 : “İnsan Haklarında Yeni Taktikler” Sempozyumu  | Ankara | 2 Eylül 2004

S. � 128 : Altunizade Hafize Özal İlköğretim Okulu Öğrencilerini Kabul 
Ankara | 8 Eylül 2004

S. � 131 : Özürlülerle İftar | İstanbul | 23 Eylül 2004

S. � 133 : TOKİ Anahtar Teslim Töreni | Rize | 6 Kasım 2004

S. � 135 : ‘‘Cumhuriyet Kazanımlarından AB’ye Türk Kadını’’ Konferansı 
İstanbul | 12 Kasım 2004

S. � 139 : Bayram Sabahı Vatandaşlarla Kahvaltı | İstanbul | 14 Kasım 2004

S. � 142 : Öğretmenler Günü Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul 
 Ankara | 24 Kasım 2004

S. � 144 : TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda Ödül Alan Öğrencileri Kabul 
Ankara | 24 Kasım 2004

S. � 146 : TOKİ 20. Kuruluş Yıldönümü ve Anahtar Teslim Töreni 
Ankara | 25 Kasım 2004

S. � 148 : ‘‘Türkiye Eğitim Şantiyesi’’ Açılış Töreni | Ankara | 25 Kasım 2004

S. � 151 : Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni | Erzurum | 28 Kasım 2004

S. � 153 : İşadamları İle Yemek | Ankara | 29 Kasım 2004

S. � 154 : 556 Kalıcı Konut İle 66 İşyeri Anahtar Teslim Töreni 
Karamürsel, Kocaeli | 4 Aralık 2004

S. � 156 : Kızılay meydanında AB şöleni | Ankara | 18 Aralık 2004

S. � 159 : Yetiştirme Yurdunda Yeni Yıl Kutlaması 
Safranbolu, Karabük | 31 Aralık 2004

S. � 161 : Tüketiciyi bilinçlendirme kampanyası galası | Ankara | 4 Ocak 2005

S. � 164 : Mernis Sistemi Hizmete Giriş Töreni | Ankara | 23 Şubat 2005

S. � 167 : Trabzonlular Eğitime Katkı Gecesi | Ankara | 8 Nisan 2005

S. � 169 : Sivaslılar Gecesi | İstanbul | 16 Nisan 2005

S. � 173 : Siirtliler Vakfı Gecesi | Ankara | 3 Haziran 2005

S. � 175 : Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası | İstanbul | 5 Haziran 2005

S. � 178 : Vanlılar Gecesi | İstanbul | 5 Haziran 2005
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S. � 181 : MOBESE Tanıtım Töreni | İstanbul | 17 Haziran 2005

S. � 184 : Rize Kültür ve Yardımlaşma Vakfı balosu | İstanbul | 19 Haziran 2005

S. � 187 : Yusufeli Barajı’nda Yaptığı Konuşma | Artvin | 26 Haziran 2005

S. � 189 : Toki Anahtar Teslim Töreni | Diyarbakır | 12 Ağustos 2005

S. � 196 : 2. Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası | Ankara | 14 Ağustos 2005

S. � 199 : Toki Anahtar Teslim Töreni | Bilecik | 11 Eylül 2005

S. � 202 : 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni | Ankara | 12 Eylül 2005

S. � 207 : Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı 
Trabzon | 19 Eylül 2005

S. � 212 : TOKİ Eryaman Anahtar Teslim Töreni | Ankara | 22 Eylül 2005

S. � 215 : Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni 
İstanbul | 24 Eylül 2005

S. � 219 : Büyükşehir Belediyesi “Gençler Buluşuyor” İftarı | İstanbul | 23 Ekim 2005

S. � 223 : Öğretmenler Günü Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul 
Ankara | 24 Kasım 2005

S. � 227 : İslam Kalkınma Bankası “Akil Kadınlar” Toplantısı 
İstanbul | 25 Kasım 2005

S. � 230 : BMC 1000. Kamyon Teslimatı Töreni | İzmir | 18 Aralık 2005

S. � 233 : “Medeniyetler İttifakında Kadının Rolü” kongresi 
İstanbul | 28 Ocak 2006

S. � 238 : Organize Sanayi Bölgeleri ve İletim Hatlarına Doğalgaz Verilmesi Ortak 
Töreni | Mersin | 11 Şubat 2006

S. � 242 : Siirtspor Gecesi | İstanbul | 3 Mart 2006

S. � 245 : Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri | Uşak | 7 Mart 2006

S. � 248 : Kurtuluş, Dayanışma ve Halk Şöleni | Rize | 7 Mart 2006

S. � 250 : “Kadınlar Buluşuyor” Toplantısı | Ankara | 8 Mart 2006

S. � 252 : Yenimahalle Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni | Ankara | 12 Mart 2006

S. � 255 : “Sevgi Evleri Projesi” final gecesi | Malatya | 16 Mart 2006

S. � 259 : Seyranbağları Huzurevi Ziyareti | Ankara | 21 Mart 2006

S. � 261 : Gümüşhaneliler Gecesi | Ankara | 21 Mart 2006

S. � 264 : Sinoplular Şöleni | İstanbul | 8 Nisan 2006
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S. � 267 : Giyimkent Tapu Dağıtım Töreni | İstanbul | 28 Nisan 2006

S. � 270 : Çerkezköy Toki Konutları Teslim Töreni | İstanbul | 30 Nisan 2006

S. � 273 : Atlas Jet Uçakları Teslim Töreni | Adana | 6 Mayıs 2006

S. � 275 : Dört Bin Çift İçin Toplu Nikah Töreni | Adana | 6 Mayıs 2006

S. � 277 : 14. Halk Oyunları Yarışması Gala Gecesi | Ankara | 16 Mayıs 2006

S. � 279 : “Altın Kalp” Kampanyası | Antalya | 18 Mayıs 2006

S. � 281 : Boğaz Köprüleri ve Viyadüklerin Güçlendirilmesi Töreni 
İstanbul | 30 Mayıs 2006

S. � 284 : TOKİ Anahtar Teslim Töreni | Denizli | 10 Haziran 2006

S. � 287 : Bağcılar Belediyesi Okuma Yazma Seferberliği Mezuniyet Töreni 
İstanbul | 17 Haziran 2006

S. � 291 : Basketbol Milli Takımı’nı kabul | Ankara | 6 Eylül 2006

S. � 292 : 2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı | Antalya | 18 Eylül 2006

S. � 295 : Türk Telekom’un Öncülük Ettiği “Her Eve İnternet, Her Eve Bilgisayar” 
Kampanyası Açılışı | Ankara | 27 Eylül 2006

S. � 299 : Denizli İline Doğalgaz Verilmesi Töreni | Denizli | 28 Ekim 2006

S. � 302 : Marmaray Köstebekle Delme Töreni | İstanbul | 21 Aralık 2006

S. � 306 : Afet Zararlarının Azaltılması ve Toplumu Harekete Geçirme Projesi 
Tanıtım Toplantısı | İstanbul | 13 Ocak 2007

S. � 311 : Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) 2500 Tarım Gönüllüsü 
Töreni | Ankara | 1 Şubat 2007

S. � 316 : Erzincanlılar Gecesi | İstanbul | 18 Şubat 2007

S. � 320 : Türk Turizminde Yeniden Yapılanma Ve Yeni Açılımlar Zirvesi 
Antalya | 3 Mart 2007

S. � 325 : Dünya Kadınlar Günü Programı | Nevşehir | 8 Mart 2007

S. � 330 : Malatyalılar Gecesi | İstanbul | 11 Mart 2007

S. � 334 : Nesiller Buluşuyor Paneli | İstanbul | 23 Mart 2007

S. � 337 : Temiz İnternet Kampanyası Arama Konferansı | Ankara | 29 Mart 2007

S. � 341 : Anadolu Sağlık Turizmi zirvesi | Ankara | 5 Nisan 2007

S. � 345 : TOKİ Anahtar Teslim Töreni | Bursa | 21 Nisan 2007

S. � 348 : İstanbul-Bursa Feribot Hattı Ve Osmangazi Feribotu’nun Filoya Katılım 
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Töreni | İstanbul | 21 Nisan 2007

S. � 353 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen “Damla ve Yağmurlama 
Sistemi ile Bilinçli Sulama, Bereketli Gelecek” projesi tanıtım programı 
 Ankara | 22 Mayıs 2007

S. � 358 : M.E.B. Öğretmen Ataması Kura Çekimi | Ankara | 22 Ağustos 2007

S. � 362 : 2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni | Ankara | 17 Nisan 2007

S. � 367 : Batı Trakya Müftüleri ile İftar Yemeği | Ankara | 9 Ekim 2007

S. � 369 : Ulusal Tütün Kontrolü Programı 2008-2012 Eylem Planı Tanıtım 
Toplantısı | Ankara | 12 Aralık 2007

S. � 372 : “Nesiller Buluşuyor” Paneli | İzmir | 16 Aralık 2007

S. � 376 : AKİM “Yarım Milyon Gülen Yüz” Programı | Ankara | 24 Aralık 2007

S. � 380 : Enerji Verimliliği Haftası Açılış Töreni | Ankara | 10 Ocak 2008

S. � 383 : MEB ve İMKB Arasında İmzalanan Eğitime Fiziksel Katkı Projesi 
(EFİKAP4) Protokol Töreni | İstanbul | 18 Ocak 2008

S. � 388 : Milli Eğitim Bakanlığı’nca Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Yurtdışına 
Gönderilecek Öğrencileri Uğurlama Töreni | Ankara | 24 Ocak 2008

S. � 392 : Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Sertifika Töreni | İstanbul | 2 Şubat 2008

S. � 398 : Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Başlangıç Konferansı 
Ankara | 7 Şubat 2008

S. � 403 : “Her Yönüyle Trabzon” Etkinlikleri | Ankara | 20 Şubat 2008

S. � 407 : Bayburtlular Gecesi | İstanbul | 1 Mart 2008

S. � 411 : Dünya Kadınlar Günü | Uşak | 7 Mart 2008

S. � 415 : 4. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası | Ankara | 8 Mart 2008

S. � 419 : Ulusal Kanser Haftası Töreni | Ankara | 1 Nisan 2008

S. � 423 : Gönül Köprüsü Projesi Tanıtım Toplantısı | Ankara | 4 Nisan 2008

S. � 427 : Doğu Anadolu Kalkınma ve İşbirliği Köprüsü Toplantısı 
Erzurum | 5 Nisan 2008

S. � 432 : RMK Tersanesi Kaynak Kesme Töreni | İstanbul | 3 Mayıs 2008

S. � 435 : Vakıflar Haftası Kutlama Etkinlikleri | Ankara | 5 Mayıs 2008

S. � 439 : GAP Eylem Planı Toplantısı | Ankara | 25 Mayıs 2008

S. � 451 : Ulusal Enerji Forumu | İstanbul | 2 Temmuz 2008
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S. � 455  : Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) Liderlik Eğitimi 
Programı | Ankara | 4 Temmuz 2008

S. � 460 : Mikro Kredi 10 Bininci Üye Töreni | Kahramanmaraş | 25 Temmuz 2008

S. � 464 : Rizeliler Günü Kutlama Programı | Rize | 24 Ağustos 2008

S. � 469 : Sedef Tersanesinde Yapımı Tamamlanan İbrahim Dede Konteynerinin 
Denize İndirilmesi Töreni | İstanbul | 14 Eylül 2008

S. � 472 : Engelli Öğrencilerle İftar | İstanbul | 20 Eylül 2008

S. � 476 : Sanayi Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı 
Ankara | 23 Ekim 2008

S. � 480 : V. Aile Şurası | Ankara | 5 Kasım 2008

S. � 485 : 6. Spor Şurası | Ankara | 26 Kasım 2008

S. � 490 : Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Bir Grup Öğrenciyi Kabul 
Ankara | 3 Aralık 2008

S. � 493 : e-Devlet Kapısı Açılış Töreni | Ankara | 18 Aralık 2008

S. � 497 : Fatih Vapuru ile 2 Adet Feribotun Hizmete Alım Töreni 
İstanbul | 31 Ocak 2009

S. � 502 : Ağaç Dikme Töreni | Ankara | 2 Mart 2008

S. � 507 : Samsunlular Gecesi | İstanbul | 25 Nisan 2009

S. � 511 : Vakıflar Haftası Açılış Töreni | Ankara | 4 Mayıs 2009

S. � 515 : TRT TÜRK Açılış Töreni | Ankara | 8 Mayıs 2009
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Başbakan Erdoğan, Siirt ve ilçelerini tek 
tek gezerek 9 Mart seçimlerinde verdik-
leri destekten dolayı “teşekkür” ediyordu. 
Bu çerçevede Kurtalan Çok Programlı 
Lisesi’nde, 31 yıl önce yapımı tamamla-
nan afet konutlarının tapularının hak 
sahiplerine dağıtım törenine katılan Er-
doğan, Siirt merkezde 400, Kurtalan’da 
200, Örnekköy’de 100 konut yapacak-
larını söylüyordu. Belediye ve DSİ’nin 
işbirliğiyle ilçede susuzluk sorununun 
çözümleneceğini, kanalizasyonun açıkta 
akmayacağını da ifade eden Erdoğan, 
Siirt ile Veysel Karani arasındaki 40 ki-
lometrelik karayolunun 19 kilometrelik 
bölümünde duble yol çalışması başlatıldı-
ğını belirtiyordu. Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmaları şunları söylüyordu: 

“Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınması 
için TOBB heyeti ile görüştüm. Bölge işa-
damları toplantısını gerçekleştireceğiz. 
Bu toplanı ile Doğu ve Günedoğu’daki 
işadamlarımızı teşvik edeceğiz. Doğunun 

da batıdaki gibi kalkınmışlık seviyesine 
ulaşması gerekiyor. Kişi başına milli ge-
liri şu anda bin 500 doların altında olan 
illerimizde vergi, SSK primi muafiyeti ve 
arazi tahsisi yapacağız. Yapacağız ki bura-
da yatırım imkanı doğsun.” 

Erdoğan, 15 bin kilometrelik bölünmüş, 
duble yolun şu ana kadar 1250 kilomet-
relik bölümünün alt ve üstyapı çalışma-
larının başladığını ve bunlar arasında 
Ankara, Aksaray, Ereğli, Aydın, Denizli, 
Sivrihisar, Eskişehir, Bozöyük, Kırıkkale, 
Kayseri, Siirt, Kozluk, Baykan, Bitlis ve 
Samsun olduğunu kaydediyordu. Erdo-
ğan, su sorununun da çözümüne baktıkla-
rını ifade ederek, “5 ay içinde 20’ye yakın 
barajımızın açılışını yapıyoruz. Bunları 
sağolsun önceki yönetimler başlattı. Tür-
kiye’deki nehirlerin, ırmakların da suları 
boşa akıp gitmeyecek” diyordu. Çalışma-
ları hızlandıracaklarını belirterek, “Bizim 
ağır gitmek gibi bir lüksümüz yok. Hızla 
gitmeye, sıçramaya mecburuz. Çünkü bir 

Kurtalan Çok Programlı Lisesi 
Açılış ve Afet Konutları Tapu 

Dağıtım Töreni 

Siirt | 11 Mayıs 2003
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an önce aradaki farkı kapatacağız” diyen 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

“Hamdolsun kaynaklar gelmeye başladı. 
Bazıları da bu kaynakları kapatmaya çalı-
şıyor. Vergi barışı dedik, ne dediler ‘Bırak 
ya, buradan gelse gelse size 750 trilyon 
lira gelir’ dediler Peki ne geliyor? 6,6 kat-
rilyon lira geliyor. Bizim uygulamalarımı-
zın ulaştığı yere, bunların hayalleri bile 
ulaşamaz.” 

Erdoğan, kamu harcamalarında israf dö-
neminin kapandığını, çiftçiye mazot ver-
diklerini ve bu Ekim döneminin mazotla 
ilgili yüzde 35 uygulamasının indirimi-
nin karşılığını çiftçinin hasat mevsiminde 
alacağını bildiriyordu. Erdoğan, hayvan-
cılığı da yeniden ayağa kaldıracaklarını 
kaydederek, bütün bunların adımlarının 
atıldığını kaydediyordu. Erdoğan’ın Kur-
talan gezisinde vatandaşlar, “30 yıldır 
alamadığımız tapuları aldık. Minnettarız. 
Terk edilmiş kaderimize umutsun” pan-
kartları taşıdılar. 

Tillo’yu Ziyaret

Eşi Emine Erdoğan’ın doğum yeri olan 
Tillo’ya da giden Erdoğan, Şeyh İsmail 
Fakirullah ve Erzurumlu İbrahim Hakkı 
hazretlerinin türbelerini ziyaret ediyor-
du. Burada yaptığı konuşmada Siirt’in 
kendisinin kişisel kader çizgisinde farklı 
bir yeri olan şehir olduğunu da vurgula-
yan Erdoğan, şunları söylüyordu: 

“Demokrasi, hukuk, adaleti ve kalkın-
mayı herkes için, doğulu, batılı, kuzeyli, 

güneyli ayırt etmeksizin ele alıyoruz. Siirt 
meydanında ne söylediysek 81 vilayette 
de aynı şeyi söyledik. İşte sözümüzün eri 
olduğumuzu göstermek için bugün bu-
radayız. İşte siz demokrasinin, hukukun, 
adaletin yollarını açtınız. Biz de sizin 
yolunuzu açıyoruz. Sadece bölünmüş 
yollar açılmayacak, devlet ile vatandaş 
arasındaki mesafeler de kapanacak. Dört 
bir koldan Türkiye’yi krizden çıkarıyoruz. 
Felaket senaryolarına bel bağlamıyor, 
kulak asmıyor, önce halkın ne istediğine 
bakıyoruz. Halkımızın yolunu açmaya 
çalışıyoruz. Türkiye bizim yönetimimizde 
varlık içinde inşallah yokluk çekmeyecek-
tir. Endişeniz olmasın. Bütün zorluklara 
rağmen Türkiye’nin gemisi gelin gibi sü-
zülmeye başlamış ve rotasına girmiştir.” 

Aydınlar’ı Ziyaret

Daha sonra helikopterle Aydınlar ilçesine 
gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşma-
da da, “Siirt Havaalanı yakında uçuşlara 
açılacak. Batman Havaalanı ile birlikte 
belirli günlerde dönüşümlü seferler ya-
pılacak” diyordu. “Nasıl bir ülke devral-
dığımızı biliyorsunuz” diyen Erdoğan, 
kasımdan bu yana 46 milyar dolar borç 
ödediklerini anlattı. Kasada para olmadı-
ğı için borcu borçla kapattıklarını belirten 
Erdoğan, artık kalan borçlar için kaynak 
bulmaya başladıklarını belirterek, şöyle 
konuşuyordu: 

“Bakın şimdi faizler düştü, hamdolsun. 
Borsa bir yere doğru oturuyor. Şimdi 
orman vasfını kaybetmiş arazilerin üzer-
lerindeki 400 bini aşkın yapıda oturan-
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lardan bunun bedelini alalım diyoruz. 
Ama ana muhalefet bu işe karşı çıkıyor, 
anlamamakta direniyor. İşgal altındaki 
bu yerlerden metrekaresine asgari 5 do-
lardan Hazine’ye 25 milyar dolar girecek. 
Türkiye rahatlayacak, faizler düşecek. 
Aynısını hazine arazilerinde yapacağız.” 

Pervari’de Polis Eşlerine Karanfil

Erdoğan, helikopterle Siirt’in Şirvan 
İlçesi’nden, Pervari İlçesi’ne gelerek, Em-
niyet Müdürlüğü bahçesinde bekleyen 
polis eşlerine Anneler Günü dolayısıyla 
karanfil dağıtıyordu. Devlet Hastanesi-
nin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Erdoğan, 
Hükümet konağı bahçesinde toplanan 
vatandaşlara da hitap ediyordu. Erdoğan, 
9 Mart seçimlerinden Siirt Milletvekili 
olarak Meclis’e girdiğini belirterek, se-
çimlerde verilen sözlerin tutulup tutul-
madığını kontrol etmek için geldiklerini 
kaydediyordu. 

Eruh’ta Anaokulu Açılışı

Erdoğan, daha sonra helikopterle Eruh 
İlçesi’ne gelerek, burada 100 öğrenci 
kapasiteli anaokulunun açılışını yapıp, 
öğrencilerle sohbet ediyordu.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Da-
rüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim 
gören Bingöllü depremzede öğrencileri 
ziyaret ederek, ‘‘Allah bu tür afetlerden 
sadece Bingöl’ümüzü değil, ülkemizi, tüm 
insanlığı korusun’ dedi. Okulun girişinde 
sıra olan çocukları tek tek öpen Erdoğan, 
‘‘İstanbul’u nasıl buldunuz?’’, ‘‘Geziyor 
musunuz?’’, ‘‘Nasıl kurtuldunuz?’’, ‘‘Ben 
Bingöl’e geldiğimde siz orada mıydınız?’’ 
gibi sorular sordu. Erdoğan, ‘‘Allah bu tür 
afetlerden sadece Bingöl’ümüzü değil, ül-
kemizi, tüm insanlığı korusun diyorum’’ 
şeklinde konuştu. Bu tür afetlerin kaçı-
nılmaz olduğunu dile getiren Erdoğan, en 
modern tedbirlerin alındığı ülkelerde bile 
bu tür afetlerin bedelinin ödendiğini söy-
ledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘ ‘İnsan olarak yaşam tarzımız içinde 
sebepler alemi olarak tanımladığımız 
dünyayı iyi tetkik edip, bu alemde biz de 
insan olarak üzerimize düşen görevi yeri-
ne getirmeliyiz. Biz acaba bir konutu inşa 

ederken, onun için gerekli olan teknolojik 
şartlar neyse buna uyarak onu yapıyor 
muyuz? Yoksa maldan çalıp götürenlerle 
mi geleceğe yürüyoruz? Bingöl’de ya-
şanan da yine maldan çalıp götüren bir 
zihniyetin bedeli. Böyle olmasaydı, biz bu 
bedeli 200’e yakın insanımızla ödemeye-
cektik.’’

Belediye  başkanı  o lduğu dönemde 
İstanbul’da 15 bin konut yapıp teslim et-
tiklerini hatırlatan Erdoğan, o konutların 
1999 depremlerinden etkilenmediğini 
söyledi. Teknik incelemelere dikkat edile-
rek yapılan binalara bir şey olmayacağını 
da kaydeden Erdoğan, ‘‘(İstanbul’da şu 
tedbirler alınmalı) diye her şey söyleni-
yor. Bunun bedeli neyle karşılanacak kim-
se söylemiyor. Rakamlar da söylüyorlar. 
5 milyar dolar, 10 milyar dolar... Bu var 
mı? Yok’’ şeklinde konuştu. Tedbirler için 
atılması gereken adımlar konusunda dev-
let-millet kaynaşması gerektiğini de ifade 
eden Başbakan Erdoğan, devletin eğitim 

Darüşşafaka’da Eğitim 
Gören Bingöllü Depremzede 

Öğrencileri Ziyaret 

İstanbul | 24 Mayıs 2003
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ve sağlık kurumlarındaki tedbirlere iliş-
kin adımları attığını söyledi. 

Erdoğan, bir şefkat, merhamet ve sevgi 
medeniyetinden geldiğimizi de kaydede-
rek, ‘‘Sevgililer sevgilisi peygamberimiz, 
(Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, 
iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevme-
dikçe) diyor. Cennet sevgiden geçiyor. Biz 
bu sevgi medeniyetinden geliyoruz. Birbi-
rimizi sevmeye mecburuz’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, sevgi ve merhamet duygularının 
önüne birilerinin duvar ördüğünü, bu 
duvarların yıkılıp kaldırılması gerektiğini 
de kaydederek, şekilcilik ve kalıpçılığın da 
ayaklar altına alınması gerektiğini söyledi. 
Erdoğan, herkesin Yunus Emre gibi ‘‘yara-
dılanı severiz Yaradan’dan ötürü’’ anlayı-
şıyla birbirini sevmeye mecbur olduğunu, 
bunun başarıldığı gün çok şeylerin değişe-
ceğini anlattı.

Darüşşafaka’nın, şefkatin kapısı olduğunu 
kaydeden Erdoğan, Bingöllü depremzede 
öğrencilerin burada okuyan arkadaşlarıy-
la bir arada olmalarının güzel bir örnek 
olduğunu söyledi. Bu anlayışın ülkenin 
her bölgesine yaygınlaştırılması gereğine 
de dikkati çeken Erdoğan, ‘‘Bunu yaygın-
laştırdıkça güçlü oluruz. Ayrılık zafiyet 
getirir. Birlik beraberlik bize güç getirir. 
Tarihte böyleydik. Güçlüydük. Yeniden 
böyle olup güçlü olmalıyız. Acıları, paylaş-
tıkça azaltacağız’’ şeklinde konuştu.

Çocuklara, Mehmet Akif  Ersoy’un bir 
dörtlüğünü okumak istediğini de söyle-
yen Erdoğan, ‘‘Gerçi şiirden çok çektim 
ama gene de onsuz edemiyorum’’ diyerek, 

‘‘İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nev-
ruz?/ Ne çok söyle ne büyük söyle/ Niyet 
iştedir/ Lafı bol, karnı geniş soyları taklit 
etme/ Özü sağlam, sözü sağlam adam ol, 
ırkına çek/’’ şeklindeki dizeleri okudu. 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Siz yavrularımız, 
sözü-özü sağlam, hepiniz adam olacaksı-
nız. Türkiyelilik bilinciyle ülkemizi ayağa 
kaldıracağız’’ diyerek sözlerini tamamladı. 
Konuşmaların ardından Erdoğan, İTO’nun 
çocuklar için hazırladığı, içinde kitap ve gi-
yim eşyası bulunan hediye paketlerini tek 
tek Bingöllü depremzede 108 öğrenciye 
dağıttı. Erdoğan, daha sonra, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu toplantısına bir 
süre başkanlık etti.
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B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
Ankara’da eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal 
Erdoğan ile birlikte Siirtliler Dayanışma 
Vakfı’nın (SİDAV) düzenlediği “Siirtliler 
Gecesi”ne katılıyordu. Başbakan Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de dü-
şüncede, fikirde bir kesintinin, kırılmanın 
olduğu, “virgül denilebilecek istasyonu 
daha sonra yine Siirt’te, Siirtliler vasıtasıy-
la düzelterek noktaladığını” söylüyordu. 
Bununla birlikte başlayan sürecin kendisi 

için anlamlı olduğu kadar, dünyada de-
mokrasiyi düşünce ve fikir hürriyetini ta-
kip edenler açısından da çok anlamlı oldu-
ğunu kaydeden Erdoğan, “Siirt aslında bu 
yanıyla da dünya literatürüne girdi. Çünkü 
gittiğim dünyanın değişik ülkelerinde 
(Siirt’ten ne haber?) diye soruyorlar. Siirt 
milletvekili olarak bunu sormaları benim 
için de ayrı bir anlam ifade ediyor” diyor-
du. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu: 

Siirtliler Gecesi

Ankara | 1 Haziran 2003
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“İnşallah ülkemizde geçmişte yaşadıkları-
mızı bundan sonra yaşamayacağız. Farklı 
bir dünyayı, batının yakaladığı o dünyayı 
hep birlikte tesis eder, kurar ve barış, sevgi 
içinde, kardeşlik içerisinde aydınlık ya-
rınlara yürürüz. Bugün Konya’nın değişik 
ilçelerindeydim. Orada açılışlar yaptık. 
Dün ve evvelki gün başka bir yerde, daha 
önce Trabzon’da... Oradaki açılışları yapar-
ken, dolaşıyoruz. Nerede ne var diye ba-
kıyoruz ki gerçekten korkunç bir fakirlik 
var. Fakirlik, ihmal var.15 gün kadar önce 
Siirt’teydim ve Siirt’in ilçelerini dolaştım. 
Ama bu ilçeleri inanıyorum ki sizin de 
yüzde 90’ınız dolaşmış değil. Ama ben, 
Pervari ilçesinde şunu gördüm. Baktım ki 
pislik caddeden akıyor, toz toprak içinde. 
Ne parke taşı, ne asfalt... Çoluk, çocuk o 
suların içinde oynuyor. Var mı böyle bir 
dünya, var mı böyle bir Türkiye soruyo-
rum size? Ama lafa geldi mi çağdaşlıktan, 
modernlikten bahsediyoruz. Orada yaşa-
yanlar insan değil mi? İnsan... Onların da 
insanca yaşamak hakkı değil mi? Hakkı... 
Peki nedir bu hal? Kurtalan’da, Eruh’ta du-
rum aynı. Altyapı yok, su yok. Botan çayı 
pislik akıyor.” 

Erdoğan, öncelikli olarak yolları genişlet-
me kararı aldıklarını ve bu çalışmaların 
başladığını kaydederek, içme suyu sıkın-
tısının olduğu bölgelerde süratle adım 
atacaklarını söyledi. Susuzluğu Siirt’in 
acil ihtiyacı olarak gördüklerini kaydeden 
Erdoğan, “Botan çayından su içen bir Siirt’i 
ben şahsen görmek istemiyorum” diyor-
du. Erdoğan, İstanbul’u da aynı şekilde 
devraldıklarını ve bu ilin 2023’e kadar su 
sorununun çözüldüğünü belirterek, bunu 

ülkenin geneline yaygınlaştıracaklarını 
kaydetti. Ülkenin her yanında bir numara-
lı sorunun yol ve su olduğunu ifade eden 
Erdoğan, eğitim ve sağlığın da Türkiye’nin 
ve Siirt’in öncelikli sorunu olduğunu dile 
getirdi. Erdoğan, Siirt’in bu noktadaki 
sıkıntılarına da el atacaklarını ve bu ko-
nulardaki darboğazları aşacaklarını anla-
tıyordu. 
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B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
“Türkiye’de ortak noktamız Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığı olmalıdır, anayasal 
vatandaşlık olmalıdır” dedi. 

Erdoğan, Karadenizliler Vakfı’nın 12. ku-
ruluş yıldönümü nedeniyle vakfın İstin-
ye’deki tesislerinde düzenlenen yemeğe 
katıldı. Burada bir konuşma yapan Baş-
bakan Erdoğan, bu tür gecelerin insanları 
birbirine daha da yaklaştırdığını ve daya-
nışma anlayışını geliştirdiğini söyledi. 

“Bizim 3 tane kırmızı çizgimiz var” diyen 
Erdoğan, bunlardan birincisinin dinin 
istismarı olduğunu ifade ederek, “dine da-
yalı bir milliyetçiliği egemen kılmayalım” 
dedi. Irka dayalı milliyetçiliğe de müsaade 
edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdo-
ğan, “Türkiye’de ortak noktamız Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı olmalıdır, ana-
yasal vatandaşlık olmalıdır. Onu yakaladı-
ğımız anda 73-74 milyon Türkiyeli olarak 
el ele verirsek, omuz omuza verirsek, dün-
yanın sayılı performansı yüksek, en büyük 
sermaye gücü olan, insan gücüne sahip 
ülkesi oluruz” diye konuştu. Konuşmasın-

da, 3. kırmızı çizgilerinin bölgesel milliyet-
çiliğe prim vermemek olduğunu anlatan 
Başbakan Erdoğan, devlet ve milletin el ele 
dayanışma içinde olacağını vurguladı. 

Türkiye’nin en büyük 2 sorununun eğitim 
ve sağlık olduğunu dile getiren Erdoğan, 
bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade 
etti. “Türkiye artık yarışın içindedir” di-
yen Erdoğan, Selanik Zirvesi’nin sonunda 
düzenlenen yemekte, Avrupa’nın önde 
gelen ülkelerinin liderlerinin Türkiye’nin 
2004 yılında müzakere tarihi alacağına 
dair görüşlerini dile getirdiklerini bil-
dirdi. Bu arada, konuşmasının başında, 
yemeğe geciktiği için konuklardan özür 
dileyen Başbakan Erdoğan, Vakıf Başkanı 
İbrahim Cevahir’in kendisini telefonla 
sürekli arayarak, (Karadeniz şivesiyle) “ne-
redesiniz, niye geciktiniz” dediğini söyledi. 
Erdoğan’ın bu ifadeleri üzerine, salondaki-
ler kendisini uzun süre alkışladılar. 

Vakıf Başkanı İbrahim Cevahir de, Başba-
kan Erdoğan’ın daha önce 2 kez belediye 
başkanı sıfatıyla gecelerine katıldığını 
ve şimdi de Başbakan olarak davetlerini 

Karadenizliler Vakfı 12. Kuruluş 
Yıldönümü Yemeği

İstanbul | 28 Haziran 2003
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kabul ettiğini anlattı. Erdoğan’ın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında 
“İstanbul’a çok şanslı geldiğini” belir-
ten Cevahir, “Allah yağmurlarını verdi. 
İstanbul’un su sorunu kalktı. Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanı olarak da Türkiye’nin 
sizinle çok şanslı olacağına inanıyorum” 
dedi. Başbakan Erdoğan’a hitaben, “So-
nuna kadar arkanızda olacağız” diyen 
Cevahir, Erdoğan’ın başarısının devletin 
başarısı olacağını kaydetti. 

Konuşmaların ardından Cevahir, Başba-
kan Erdoğan’a bir plaket sundu. Yemeğin 
düzenlendiği tesislerin teras katına İbra-
him Cevahir ile kol kola giren Başbakan 
Erdoğan, yemekte aynı masada bulunan 
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Doğan ile de bir süre sohbet etti. 

Sanatçı Kamil Sönmez’in sunduğu gecede 
sahne alan Sinan Özen de bir ara Başbakan 
Erdoğan’ın masasına giderek, kendisiyle 
sohbet etti. Karadenizliler Vakfı Çamlıca 
Güreş İhtisas Spor Kulübü karate öğren-
cilerinin de bir gösteri sunduğu geceye, 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Ali Coşkun, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile eski ba-
kanlardan Mehmet Ali Yılmaz, Karadenizli 
sanatçılar ve işadamları katıldı. 
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Eyüp Stadına gelişinde havai fişek göste-
rileri ve 10. Yıl Marşı ile karşılanan Başba-
kan Erdoğan’a, stadı dolduran vatandaşlar, 
“Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganıy-
la sevgi gösterisinde bulundular. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, Eyüplüleri 
çok iyi tanıdığını, onların da kendilerine 
güvenip inandığını vurgulayarak, 1994’te 
Eyüp’ü, İstanbul’u, şimdi ise Türkiye’yi 
kendilerine teslim ettiklerini söyledi. Eyüp 
Belediyesi’nin 10 yılda 10 bin 400 çocuğu 
sünnet ettirdiğini belirten Erdoğan, “İşte 
bu anlayış, bizim sizinle olan bütünleşme-
mizdir. Biz, sizin içinizden çıktık” dedi. 

İstanbul’da yaptığı çalışmaları anlatan 
Erdoğan, Haliç’i temizlerken “Parayı ora-
ya gömecek” denildiğini, şimdi ise bunu 
söyleyenlerin Haliç’te balık avladığını kay-
detti. Kendilerinin laf değil iş ürettiklerini, 
bu kararlılıkla çok şeyi halledeceklerini 
söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin her geçen 
gün daha iyiye gideceğini belirterek, va-
tandaşlardan kendilerinden bir yıl bir şey 
beklememelerini istedi. Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Meydanlara çıkıp kurusıkı atmak hiçbir 

zaman işi çözmüyor. Siyaset kin kaldır-
maz, duygusallık götürmez. Siyaset, bilim, 
tecrübe, halkla bütünleşme ister. Bunu ba-
şaramazsanız siyaseti başaramazsınız. Biz 
şu anda siyaseti bu anlayışla götürüyoruz. 
Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Siz de 
bize inanın ve güvenin.” 

Kuzey Irak’ta Türk askerlerinin gözaltına 
alınması olayına da değinen Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Kuzey Irak’taki olayda, bazıları bu iş üze-
rinden kendilerine rant elde etmeye çalı-
şıyor. Biz bakkal dükkanı yönetmiyoruz, 
biz devlet yönetiyoruz. Bakkal dükkanı 
yönetmekle devlet yönetmek farklıdır. İki 
ortak arasında bile arada sırada dargınlık, 
kırgınlık olur. Birileri de gelir arabulucu 
olur. Kuzey Irak’ta ABD ile aramızda bir 
sıkıntı oldu. Hemen birileri çıkıp farklı 
beyanatlar veriyor. Zaten şu anda bulun-
dukları konumun da sebebi, gerekçesi bu. 
Niye bunlar marjinal kalıyor? Bu mantık-
la, bu anlayışla yaşadıkları için marjinal 
kalıyorlar. Biz milletin gururunu, onurunu 
çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Diplomasi 
neyi gerektiriyorsa onu yaptık.” 

Eyüp Belediyesi Sünnet Şöleni

İstanbul | 10 Temmuz 2003
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Erdoğan, krizin çıktığı ilk dakikadan 
itibaren gerek Dışişleri Bakanı, gerekse 
Genelkurmay Başkanlığı’nın üçlü olarak 
muhataplarıyla görüşme yaptıklarını ve 
netice aldıklarını belirterek, şimdi de üst 
düzey bir komisyon oluşturulduğunu ve 
çalışmalara başlandığını hatırlattı. ”Bunlar 
çok daha hayırlı neticelere neden olacak. 
Şunu unutmayalım, öfke ile kalkan zararla 
oturur” diyen Erdoğan, kendilerinin attığı 
her adımı çok iyi bilerek attıklarını, ona 
göre netice almaya gayret edeceklerini 
bildirdi. 

Başbakan Erdoğan, konuşmasından önce 
Türkiye Gençler Futbol Şampiyonu olan 
Eyüpspor Genç Takımı’na şampiyonluk 
kupasını verdi. 
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Başbakan Erdoğan, İzmir’in Gaziemir 
İlçesi’nde 1977 yılında yapımına başlanan, 
tamamlandıktan sonra Tahtalı Barajı hav-
zasında kaldığı gerekçesiyle tapuları veri-
lemeyen 300 sosyal konutun tapu dağıtım 
törenine katılıyordu. Erdoğan buradaki 
konuşmasında, 25 yıla yakın süredir çözü-
lemeyen bu sorunun, çözüm gayreti içinde 
süratle hükümet tarafından ele alındığını 
belirtiyordu. Sorunun ilk bakışta basit 
gibi görünse de buradaki hak sahipleri 
için önemli olduğunu kaydeden Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’de bu tür sorunların art 
arda çözüleceğini bildiriyordu. Türkiye’de 
konut fazlası varmış gibi göründüğünü 
kaydeden Başbakan Erdoğan, şunları söy-
lüyordu: 

“Doğrudur, Türkiye’de konut fazlası var. 
Ama gecekondu olarak, plan dışı çağdaş-
lıktan ve modernlikten uzak, kaçak yapıla-
rın fazlalığı var. Modern, çağdaş altyapısıy-
la, oradaki geleceği kuracak nesillerin bu 
şartlar altında yetişeceği bir konut anlayı-
şını getirmemiz gerekiyor.” 

Bingöl’de dün 5 bin 500 deprem konutun 
2 bin 500’ünün ihalesinin yapıldığını ha-
tırlatan Başbakan Erdoğan, bu konutların 

1 Şubat’ta depremzedelere teslim edilece-
ğini hatırlatarak, şöyle devam ediyordu: 

“Dünya tarihinde böyle 8 ay ve daha az 
zamanda konut teslim etmek yok. Ama 
biz Bingöl’de bunu göstereceğiz. Tunceli 
Pülümür’de de göstereceğiz. Pülümür 
depreminde mağdur kalan vatandaşların 
sorunlarını çözeceğiz. Yaptıracağımız ev-
ler, oturdukları evlerle kıyaslanmaz. Şimdi 
onlara müstakil evler yapmak suretiyle 
modern, çağdaş konuta kavuşturuyoruz. 
Onları da 6 ay gibi sürede teslim edeceğiz. 
İnsanı yücelt ki, devlet yücelsin anlayışı-
nı göstereceğiz. Türkiye genelinde toplu 
konutta farklı anlayışı yaygınlaştıracağız. 
Modern, çağdaş toplu konut anlayışıyla, 
inşaat sektörünü de tetiklemek istiyoruz 
ki, ülkemizdeki işsizliğe çözüm bulalım.” 

Konuşmalardan sonra Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 15 hak sahibine tapuları-
nı veriyordu. Erdoğan, Gaziemir Teknik 
Lise ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 
düzenlenen törenden ayrılırken, tapuları 
verilen vatandaşlar tarafından sevgi göste-
risiyle uğurlanıyordu. 

Gaziemir Tapu Dağıtım Töreni 

İzmir | 19 Temmuz 2003
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Değerli arkadaşlar… İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası’nın kıymetli yöneticileri… 
değerli basın mensupları… Bugün çok 
hayırlı bir girişim için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nın Türkiye’nin en öncelikli, en 
acil çözüm bekleyen eğitim sistemimize 
yaptığı tarihi katkı dolayısıyla huzurları-
nızda kendilerine hükümetimiz ve devle-
timiz adına teşekkür ediyorum.

Bu adım devlet millet kaynaşmasının bir 
sembolü olduğu gibi İstanbul Menkul kıy-
metler Borsasının sonsuza kadar yaktığı 
bir meşale olacaktır. Bu okullarda binler-
ce, yüz binlerce gencimiz aydınlanacak ve 
ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır. Hü-
kümetimiz halkımızın yıllardır ertelenen 
sorunlarına tam bir seferberlik anlayışı 
içinde dört elle sarılıyor. 

Allaha şükürler olsun kendi heyecanımız 
topluma, sivil toplum örgütlerine, işve-
ren örgütlerine sirayet ediyor ve her gün 
yeni açılışlar yapıyoruz. Her gün ayrı bir 

şehirde ve ayrı sektörlerin açılışlarına 
katılıyoruz. Özel sektörde muazzam bir 
canlanma yaşanıyor. Biz bu canlanmanın 
hızla topluma yansıması için çaba sarf 
ediyoruz. Sağlık hizmetlerinden eğitime 
Türkiye’nin öncelikli mesel elerini toplu-
mun desteğiyle çözmeye çalışıyoruz. Özel 
sektörün her alanda, her sektörde güçlen-
mesini istiyoruz. Devletimizin de buna 
şiddetle ihtiyacı var. 

Sağlık sektöründe nasıl ki özel sağlık ku-
rumlarından hizmet satın alma yoluna 
gidiyorsak eğitim sektöründe de özel sek-
törün gücünden yararlanmak istiyoruz. 
Zira bu terazi artık bu ağırlığı çekmiyor. 
İstanbul’un göbeğinde Avcılar’da eğer 
sınıf başına düşen öğrenci sayısı 100’ü 
geçiyorsa artık bu geleneksel yöntemlerle 
eğitime çözüm bulamayız.

Öte yandan özel okullardaki sınıflar boş 
ise bu ülkenin kaynaklarını, imkanlarını 
birleştirmemiz lazımdır. Bunun için özel 
eğitim kurumlarını özendirici tedbirler 

İMKB-Milli Eğitim Bakanlığı Okul 
Yapımı Protokol Töreni 

İstanbul | 21 Temmuz 2003
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alıyoruz. Özel okulların sahipleri eğitim 
harcamalarını vergiden düşecekler. Eği-
timde haksız rekabetin önlenmesi için 
başarılı ama maddi imkanları elverme-
yen yoksul ailelerin çocuklarından 10 
bin’ini özel okullarda okutacağız. Düne 
kadar katı bir komünist rejimle yönetilen 
Rusya’da bile eğitim hizmetlerinin yüzde 
10’u özel sektörün elindedir. Türkiye’de 
ise bu oran sadece yüzde 1.5’tur.

Eğitim sistemimiz ilköğretimden üniver-
siteye kadar eğitimin niteliğiyle, bilimsel 
üretimle toplumun gündeminde değildir. 
Türkiye ilk kez her alanda özel sektörü 
büyüme ve kalkınmanın temel dinamiği 
haline getiriyor. Bu anlamda İMKB’nin şu 
hizmetini her türlü takdirin üzerinde gö-
rüyoruz. Şunu da ifade etmeden geçeme-
yeceğim. Eğer o tarihte 32 trilyon liralık 
kaynağın yönetimi İMKB’de kalmasaydı 
bu imkan bu kadar bereketlenmezdi. İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Milli 
Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan 
protokol gereği 8 yıllık ilköğretim okul-
larının yapımı için 32 trilyon liralık bir 
kaynak tahsisi edilmiştir. 

Bu kaynağın yönetimi İMKB’ye bırakıl-
mış ve nemalarının da okul yapımında 
kullanılması sağlanmıştır. 7 Eylül 1998 
yılında 36 trilyon 696 milyar lira harcan-
mak suretiyle 44 okul valiliklerin ermine 
verilmiştir. İMKB’nin ayırdığı kaynak 
sayesinde 86 ilköğretim okulu, lise ve 
Meslek lisesi 224 trilyon lira harcanarak 
tamamlanmıştır. Bundan önce yapılan 
130 okul 53 ayrı ilimizde ve 110 ilçemiz-
de yer almıştır. Bu okulların 27’si yatılı 

ilköğretim bölge okulu, 30’u ilköğretim 
okulu, 73’ü lise ve meslek liseleridir.

32 trilyon anaparadan nema olarak biri-
ken 450 trilyon lira Milli Eğitim Bakanlı-
ğımızın yer ve niteliklerine karar vereceği 
ilköğretim okulları, lise ve meslek liseleri-
nin yapımında kullanılacaktır. Tahsis edi-
len bu kaynak ile yaklaşık 140 okul Milli 
Eğitim Bakanlığımızca planlanmaktadır. 
Bu okullar 2004/2005 eğitim yılına yetiş-
tirilecektir. Emeği geçen herkesi takdirle 
ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi’nce 
Kasımpaşa Stadı’nda düzenlenen sünnet 
şölenine katıldı. Erdoğan, stada gelişinde, 
vatandaşların alkışları ve “Türkiye seninle 
gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılan-
dı. Tüm stadı gezerek, şölene katılanları 
selamlayan Erdoğan, burada yaptığı ko-
nuşmada, doğup büyüdüğü semtte olma-

nın kendisi için çok anlamlı olduğunu, 
ayrıca burada eski arkadaşlarını gördü-
ğünü belirtti. Erdoğan, “Hiçbir zaman 
Kasımpaşa’da doğup büyümüş olmaktan 
dolayı herhangi bir komplekse kapılma-
dım, tam aksine bununla iftihar ettim. 
Çünkü, hayatı tanımanın buradan geçti-
ğine inanıyorum. Hayatı Kasımpaşa’da 

Beyoğlu Belediyesi Sünnet 
Şöleni

İstanbul | 9 Ağustos 2003
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çok daha iyi tanıdım. Siz hemşehrilerimle 
bugüne kadar övündüm ve övüneceğim” 
diye konuştu. 

Beyoğlu Belediyesi’nin yaz spor okulların-
da eğitim gören gençleri de kutlayan Erdo-
ğan, buradan Kasımpaşa Spor Kulübü’ne 
zengin bir altyapı kazandırıldığını belirtti. 
Erdoğan, her yıl böyle bir sünnet şöleni 
yaptığı için Beyoğlu Belediyesi’ni kutladı. 
3 Kasım seçimlerinde ağır bir mesuliyet 
yüklendiklerini ifade eden Erdoğan, bu 
mesuliyetin idraki içinde yarınlara yürü-
düklerini belirtti. Erdoğan, seçimlerden 
önce “Acaba Bakanlar Kurulu toplantısı 
yapılacak mı, acaba hastanede mi yapıla-
cak?” gibi soruların yanıtlarına ihtiyaç du-
yulduğunu dile getirerek, şu anda bir hafta 
sonranın Bakanlar Kurulu toplantısının 
heyecanını duyan bir kabine ve hükümet 
olduğunu söyledi. 

3 Kasım’da yüzde 72 olan bileşik faizin 
şimdi yüzde 43’lere indiğini kaydeden 
Erdoğan, bunların bir kararlılık ve az-
min eseri olduğunu belirtti. Erdoğan, 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği 7.4’lük büyü-
me hızıyla dünyada Çin’den sonra ikinci 
sırada olduğunu kaydederek, bunun hızla 
artarak devam edeceğini, halkın alım 
gücünün de eksi enflasyonlarla daha da 
artacağını ifade etti. Türkiye’nin AB’ye 
ilişkin performansının üye ülkeleri şa-
şırttığını kaydeden Erdoğan, Avrupa ile 
bütünleşmiş bir Türkiye’nin daha pek çok 
şey yapacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, 
“Aydınlık yarınların Türkiye’sini hep bir-
likte imar edelim” dedi. 
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Başbakan Erdoğan, Kumkapı’daki İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri 
Hali’nde düzenlenen 2003-2004 Türkiye 
Balıkçılık Avlanma Sezonu’nun açılış tö-
renine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 
burada bir Karadenizli ve balığın kadrini 
kıymetini bilen bir başbakan olarak bu-
lunduğunu dile getirerek, balıkçıların ne-
lere çektiğini ve neler çekmekte olduğunu 
bildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de 
gerek Su Ürünleri Hali’nde, gerekse deniz 
taşımacılığında yaptıkları hizmetleri her-
kesin bildiğini anlatan Başbakan Erdoğan, 
gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ali 
Müfit Gürtuna ve gerekse dönemin İDO 
Genel Müdürü ve şu an mesai arkadaşı 
olan Binali Yıldırım’ın ne tür sıkıntılarla 
ve engellerle karşılaştıklarını balıkçılara 
anlattığını kaydetti. 

“Bunları bilmek için damdan düşmek ge-
rekiyordu. Biz o damdan düşenler olarak, 
bu çileyi çekenler olarak ne İDO’da, ne 
balıkçı kardeşlerimizi, ne de kabotaj hattı 
içerisindeki kosterlere bu sıkıntıları yaşat-

mayacağız” diyen Erdoğan, kendilerine en 
önemli talebin mazot fiyatlarının düşürül-
mesi olduğunu hatırlattı. Erdoğan, bunun 
için de 1 Ocak 2004’ten itibaren mazottaki 
ÖTV’yi kaldırdıklarını belirterek, bunun 
çok ciddi bir oran olduğunu söyledi. Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım’ın “Balığı 
ucuza verecek misiniz?” dediği zaman 
balıkçıların seslerinin pek keyifli çıkma-
dığını söyleyen Erdoğan, “Balığı ucuza 
indirmeliyiz ki fakir fukaranın, garip 
gurabanın en önemli yemeği olan balık 
daha da artsın. Bunun için sizler de bizim 
elimiz ayağımız olmalısınız” dedi. 

Kendilerinin halkın emanetine hep layık 
olmanın gayreti içerisinde olacaklarını, 
eğer bugün hortumlar kesilip, hortumcu-
lar tutuşuyorsa bunun nedeninin bundan 
kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Ama bundan önceki dönem ne oluyordu? 
Onlar ihya ediliyordu. Millet bir kenara 
konuluyordu. İşte malum Fon’a devre-
dilen bankaların akıbeti. Şu anda aynı 

2003-2004 Balıkçılık Avlanma 
Sezonu Açılışı 

İstanbul | 31 Ağustos 2003
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durumda olan kurumların, kuruluşların 
akıbeti hep buradan geliyor. Bu ülkede 
sade, dürüst bir yönetim olarak işbaşında 
olmak, bolluk ve bereket için yeter. Bunu 
bilin. AK Parti iktidarının yaptığı da bu-
dur. Şu anda bunu başardığımız için bazı 
yerlerdeki bolluk bereket işaretleri gelme-
ye başladı.” 

Erdoğan, bugün bazı gazetelerde popülist 
yaklaşan ve farklı çıkar hesapları içinde 
olan açıklamalar yapıldığını söyledi. “Fa-
ize ödediklerini millete ödemiyorlar, büt-
çede faize ayırdıkları parayı millete ayır-
mıyorlar” dendiğini ifade eden Erdoğan, 
faize payı kendilerinin ayırmadığını dile 
getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bizden önce gelen yönetimler, bu ülke-
yi faize mahkum ettiler. Şu anda gerek 
ülkeden, gerek ülkenin dışındaki çeşitli 
kurum ve kuruluşlara ödenmesi gere-
ken borcu ödemeyecek miyiz? Hayır ben 
ödemiyorum mu diyeceksiniz. Ya bunlar 
gelenek nedir, uluslararası hukuk nedir 
bilmiyorlar... Kuru sıkı atıyorlar. Vatanda-
şın da zaman zaman bu tür popülist şeyler 
hoşuna gidiyor. ‘Ya bak meydan okudu. 
İşte bak ben ödemem ha, keser atarım, 
işte IMF ile yırtarım’ diyorlar. Bazıları da 
şimdi çıkıyor, ‘biz hükümetle değil, IMF 
ile masaya oturduk’ diyor. Hani esip gür-
lüyordunuz. Ne oldu, esip gürlediniz. On-
dan sonra tekrar masaya oturdunuz. Niye 
oturdunuz masaya? Madem esip gürleye-
rek bu iş gidiyordu, öyle götürseydiniz bu 
işi. Bu iş öyle yürümez. Diyalog denilen, 
uzlaşma denilen bir etik anlayış vardır. 
Oturacaksınız masaya konuşacaksınız. 

Konuşa konuşa da anlaşacağız. Hiçbir za-
man olmayan verilmez, olan verilir.”

Vatandaşın kendilerine bu ülkeyi emanet 
ettiğini, kendilerinin de cebinden bir şey 
vermediklerini dile getiren Erdoğan, bu 
ülkede üretilen neyse, var olan neyse onu 
vereceklerini söyledi. Erdoğan, bunu ve-
rirken de halkın hakkını ve hukukunu en 
iyi şekilde koruyacaklarını kaydetti. Balık 
Müstahsilleri Derneği Başkanı’nın, yüz-
de 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi 
yönündeki talebini de değerlendiren Er-
doğan, “O kadar da değil. Hep ver, hep ver 
olmaz. Bu millet hep ver ağacının altında 
yetişmedi. Bu milletin kültüründe al ağacı 
var al... Biraz da bunu yapacağız” diye ko-
nuştu.

Erdoğan, Romanya’da balıkçıların gö-
zaltına alınması ve balıkçı teknelerine 
el konulmasıyla ilgili olarak bu ülkenin 
başbakanı ile görüştüğünü, kısa bir süre 
sonra da balıkçıların serbest bırakıldığını 
hatırlatarak, balıkçı tekneleriyle ilgili ko-
nuyu Ulaştırma Bakanı’nın takip ettiğini, 
gerekirse Romanya Başbakanı ile bir kez 
daha görüşeceğini söyledi. Erdoğan konuş-
masını, “Vira bismillah diyorum ve ardın-
dan iyi bir balık müşteriniz olarak rastgele 
diyorum” şeklinde bitirdi. Başbakan Erdo-
ğan, daha sonra “Rafet Reis 2” ve “Mamuli 
Reis 2” adlı teknelere bağlı olan kurdeleyi 
keserek 2003-2004 Türkiye Balıkçılık Av-
lanma Sezonu’nu açtı. Erdoğan’a törenin 
ardından, balık ikram edildi.
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Değerli konuklar… değerli basın mensup-
ları… sevgili dostlar... Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum. Milli Eğitim Ba-
kanlığımızın başlattığı “Eğitime Yüzde Yüz 
Destek Kampanyası” için bir araya gelen ve 
ülkemizin eğitim problemlerine hassasiyet 
gösteren ve desteğini esirgemeyen siz de-
ğerli konuklarımıza en içten şükran duy-
gularıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bugün burada sadece çeşitli seviyeler-
de öğrenim görmekte olan 19 milyona 
yakın çocuğumuza ve gencimize değil; 
aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine, 
bugünlerinden çok daha parlak olmasını 
umduğumuz yarınlarına destek vermek 
üzere toplanmış bulunuyoruz. Bir ülke-
nin eğitim manzarası, o ülkenin gelişmiş-
lik seviyesini en çıplak ve doğru biçimde 

“Eğitime % 100 Destek” 
Kampanyası Başlama Töreni 

Ankara | 11 Eylül 2003
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ortaya koyan gösterge sayılmalıdır. Çün-
kü temelinde gerçek bir eğitim başarısı 
bulunmayan hiçbir gelişme çabası, kalıcı 
ve etkili sonuçlara ulaşamaz. 

Eğitim toprakta tohum, buğdayda başak, 
hamurda maya gibidir. Eğitim ihtiyaç-
larına çözüm getirememiş bir toplum, 
çorak bir toprağa, bereketsiz bir hasada 
ve mayasız ekmeğe mahkum olur. Nasıl 
iyi beslenmeyen bir vücut cılız ve solgun 
kalırsa, çocuklarına yeterli eğitim imkan-
larını hazırlayamamış bir toplum da öyle 
cılız ve solgun kalacaktır. Burada bulunan 
herkes en az benim kadar iyi biliyor ki, 
Türkiye varlığını geleceğe cılız ve solgun 
dağarcıklarla taşıyacak kuşaklara taham-
mülü olan bir ülke değildir. 

Biz geleceğimizi iyi eğitilmiş, bugünün 
gerçeklerini iyi özümsemiş, hayata çok 
yönlü bakan, geleceğe dair projeleri olan, 
Türkiye sevdasını içinde heyecanla taşı-
yan gürbüz, güçlü ve donanımlı kuşaklara 
emanet etmek istiyoruz. Bu mesele hü-
kümetimizin en öncelikli hedeflerinden 
biridir. Bu, Türkiye’nin de en acil, en ön-
celikli çözüme kavuşturulması gereken 
ihtiyaçlarından biridir.

Açık söyleyeyim; eğitimle ilgili sorun-
larımızı çözmek, mevcut sistemdeki 
aksamaları gidermek ve çocuklarımıza 
verdiğimiz eğitimin kalitesini her seviye-
de yükseltebilmek için uzun yıllara varan 
zaman kredilerine sahip değiliz. Türkiye, 
üzülerek söylüyorum ki hemen her ko-
nuda vakit kaybetmiş, dağ gibi yığılmış 
problemlerini çözmekte yıllar değil, on 

yıllarca gecikmiştir. Artık pek çok başka 
alanda olduğu gibi eğitimde de bıçak 
kemiğe dayanmıştır. Ne yapılacaksa bir 
an evvel yapılmalıdır. Bu gerçekten hare-
ketle parti programımızda da, hükümet 
programımızda da Türkiye’nin eğitim 
problemlerinin çözümüne büyük önem 
verdik, veriyoruz.

Değerli dostlar…

Şundan kuşkunuz olmasın ki, Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak kuşakların, olması 
gerektiği gibi, olması gereken kalitede ve 
yaygınlıkta eğitim imkanlarına kavuşabil-
mesi için gerekli olan her şey yapılacaktır, 
yapılmaya da başlanmıştır. Ancak bu nok-
tada altı çizilmesi gereken bir gerçek var; 
bir ülkenin eğitim kalitesinin yüksekliği o 
ülkenin milli gelirinin yüksekliğiyle doğ-
rudan ilişkilidir. Sokaktaki insanımızın 
da ifade ettiği gibi, her işin başı para... 

Türkiye uzun yıllar ekonomide çözüm-
süzlüğe çözüm diye sarılarak, icraatsız-
lığı icraat belleyerek, yerinde saymayı 
ilerleme nutuklarıyla gizleyerek vakit 
kaybetmemiş olsaydı, bugün burada bü-
tün bunları konuşmamıza ihtiyaç olma-
yacaktı. Ama maalesef hepimizin bildiği 
gibi durum budur. Umalım ki bugünden 
sonra her şey daha güzel, daha aydınlık 
olsun. Umalım ki bizim eğitim hayatımız 
boyunca yaşadığımız problemler, çocuk-
larımızın habersiz olduğu problemler 
olsun.

İ n ş a l l a h  o  g ü n l e r i  d e  g ö r e c e ğ i z . 
Türkiye’nin bugün etkin ve istikrarlı bir 
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yönetimi var. Türkiye’nin dertlerini bi-
len, problemlerin çözümü için atılması 
gereken adamları hızla ve kararlılıkla 
atabilen, kısır tartışmalarla değil, ülkemi-
zin ve insanımızın önünü kesen, yolunu 
kapatan, ufkunu karartan sıkıntılarıyla 
samimi bir şekilde mücadele eden bir 
hükümeti var. O hükümetin başbakanı 
olarak biliyorum ki, Türkiye gelişme ve 
ilerleme yolunda bugüne kadar hızını 
kesen ne kadar ağırlık varsa hepsini üs-
tünden atacak güce, enerjiye, heyecana 
fazlasıyla sahiptir.

Bu güç, enerji ve heyecan sadece bizde 
değil, milletimizde de vardır. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın başlattığı “Eğitime Yüzde 
Yüz Destek Kampanyası”na daha şimdi-
den gösterilen yoğun ilgi ve verilen büyük 
destek bu gerçeğin en açık kanıtıdır. Bu-
gün için devlet bütçesi imkanlarının yet-
mediği yerde sivil toplum örgütlerimiz, 
vakıf larımız ve vatandaşlarımız büyük 
bir içtenlikle kampanyamıza katılmakta, 
Türkiye’nin eğitim gediklerinden birini 
de kendi imkanlarıyla kapatmaktadırlar.

Bu her türlü takdirin üstünde bir fedakar-
lıktır ve biz “Eğitim Seferberliği Yeniden 
Başlıyor” derken, en az kendi gayretleri-
miz kadar, sivil kuruluşlarımızın, vakıfla-
rımızın ve politikacısından bürokratına, 
ekonomistinden hukukçusuna, işçisin-
den işverenine, sanatçısından sporcusuna 
milletimizin bu samimi gayretlerine de 
güveniyoruz. Bugüne kadar özel sektörün 
emeği, kaynağı ve işbirliği ile ülkemize 
kazandırılmış pek çok eğitim kurumu-
muzun açılışını yaptık. Gördük ki, en 

az devletimiz kadar özel sektörümüz de 
Türkiye’nin eğitim problemlerini aşmak-
la pek çok sıkıntının sona ereceğinin far-
kındadır. 

İnşallah başlattığımız bu eğitim seferber-
liği amacına ulaşacaktır. Bu kampanya 
sayesinde devlet ve özel sektör arasındaki 
işbirliğinin en hayırlı örnekleri ortaya 
konacaktır. Okulu olmayan bölgelerimi-
ze okul, dersliği yetmeyen okullarımıza 
derslikler, yurt ihtiyacı içindeki yerle-
şimlerimize yurtlar kazandırılacaktır. Bu 
amaçla geçtiğimiz yasama döneminde bir 
kanun çıkardık. 4842 sayılı bu kanuna 
göre artık vergi mükelleflerimiz okul ve 
yurt yaptırmak için gerçekleştirdikleri 
harcamaları gider olarak gösterebilecek, 
vergiden düşebilecekler. Bu okul ve yurt-
ların devamlılığı adına yapılacak ayni 
ve nakdi yardımlar için de aynı avantaj 
sağlanmış durumda. Bu düzenleme saye-
sinde vatandaşlarımızın gönüllü olarak 
okul veya yurt yaptırmaları çok daha ko-
laylaşmış oldu. 

Şu anda yüzlerce hayırseverimiz, Bakanlı-
ğımıza ve Valiliklerimize başvurarak okul 
yaptırmak ya da mevcut okullarımıza kat-
kıda bulunmak istediklerini bildiriyorlar. 
Bu tablo, geleceğe dönük umutlarımızı 
canlandıran bir tablodur ve hiç kuşku yok 
ki bu güzellikler devlet millet el ele böyle-
ce devam edecektir.

Değerli arkadaşlar...

Hükümet olarak göreve geldiğimiz gün-
den bu yana eğitim konusunda büyük 
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bir dikkat ve gayretle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Hem kaynak oluşturmak, 
hem yasal prosedürü günün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek hale getirmek, hem de 
sistemin işlemeyen parçalarını değiştir-
mek adına epeyce de yol almış durumda-
yız. Bir yandan aldığımız mesafeleri koru-
mak üzere tedbirler alıyor, bir yandan da 
ürettiğimizin daha fazlasını üretebilmek 
için yeni fikirler üretiyor ve hayata geçi-
riyoruz.

Bu yıl ilköğretim seviyesindeki çocukla-
rımıza 77 milyon ders kitabını ücretsiz 
olarak dağıtıyoruz. Hem bu ders kitap-
larının, hem de genel olarak müfredatın 
geliştirilmesi için çalışmalarımızı da 
sürdürüyoruz. En kısa zamanda günün 
şartlarına uygun, sadece öğretmeyi değil 
öğrencilerimizi geliştirmeyi de sağlayan 
yenilenmiş bir müfredatın çalışmaları 
tamamlanacaktır.

Ayrıca bu yıl için ihdas edilen 35 bin kad-
ronun 20 binini de öğretmen alımı için 
Milli Eğitim Bakanlığımıza ayırdık. Yine 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve Ulaştırma 
Bakanlığımızın ortak gayretleriyle öğren-
cilerimizin yüzde 90’ı 2004 sonu itibariy-
le internet imkanına kavuşturulacaktır. 
Mesleki ve teknik eğitime büyük önem 
veriyoruz. Ülkemizde eğitim sistemi ge-
lişmiş ülkelerin aksine mesleki ve teknik 
eğitimin aleyhine olarak şekillendirilmiş-
tir. Bu yanlış düzeltilecektir. Üniversite 
sınavlarında meslek liseleri aleyhine iş-
leyen katsayı uygulaması da önümüzdeki 
yıldan itibaren kaldırılacaktır.

Değerli dostlar...

Eğitimde haksız rekabeti ortadan kaldır-
mak ve fırsat eşitliğini sağlayabilmek için 
hayata geçirmeye çalıştığımız dar gelirli 
10 bin başarılı gencimize özel okullarda 
eğitim imkanı sağlama uygulaması bu 
yıl maalesef sonuçlandırılamadı. 7 Eylül 
2003 tarihinde yapılması gereken sınav 
Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdur-
ma kararı nedeniyle yapılamadı. Gerekli 
yasal düzenlemeyi yapıp, bu yöndeki 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve en kısa 
zamanda sadece ailesinin geliri yeterli 
olmadığı için hak ettiği eğitimden mah-
rum kalan bu çocuklarımıza bu imkanı 
sağlayacağız.

Değerli dostlar...

Konu eğitim olunca, söylenecek sözler 
bitmiyor. Eğitim alanındaki projelerimiz-
le ilgili daha çok söylenecek şey kalmış 
olmasına karşılık, kıymetli vakitlerinizi 
daha fazla almak istemiyorum. İnşallah 
daha başka vesilelerle bu projeleri de siz-
lerle paylaşmanın sözünü veriyor, buraya 
gelerek kampanyamıza verdiğiniz destek 
ve katkılar için sizlere, kampanyamızın 
spot filmlerini karşılıksız olarak yayınla-
yan medya kuruluşlarına, bu güzel kam-
panyayı hazırlayan Bakanımıza ve çalı-
şanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 
vesileyle 2003-2004 eğitim yılının tüm 
eğitim camiasına ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyor Saygılar sunuyorum...
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en içten duy-
gularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi 24 Nisan 2003 tarihinde 
4842 Sayılı Kanunun 5. maddesinde yap-
tığımız değişiklikle, kuyumculuk sektö-
rünün kurulduğu günden beri en büyük 
sorunu olan haksız vergilendirme sorunu-
nu çözmüş bulunuyoruz. Yani artık altının 
değer artışından dolayı kuyumcular vergi 
vermemektedir. Bu sorun senelerdir hiçbir 

hükümetin yanına bile yanaşmaya cesaret 
edemediği bir sorun iken, 59. Hükümet 
olarak bu sorunu 5 ay gibi kısa bir süre 
içinde çözerek iki şeyi ispatlamış olduk.

Hiçbir iktidarın bırakın çözmeyi, konuş-
maya bile cesaret edemediği sorunları biz 
lafı bir kenara bırakıp kararlılıkla çözü-
yoruz. Yani boş konuşmuyor, çözüm üre-
tiyoruz. Gelir gelmez en önemli sorununu 
çözmekle bu sektöre ne kadar önem verdi-

Gold İstanbul 2003 Kuyumculuk 
Fuarı 

İstanbul | 13 Eylül 2003
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ğimizi göstermiş oluyoruz. Biz bu sektöre 
önem veriyoruz; çünkü yaklaşık 300.000 
istihdamı, 700 milyonu direk 700 milyonu 
da ülkemize gelen turistlere satmak sure-
tiyle senelik 1.4 milyar dolarlık ihracatı ile 
ülkemize büyük katma değer sağlayan bu 
sektörün sorunlarını çözmekle, çok daha 
fazla istihdam oluşturabilecek, çok daha 
fazla ihracat yapabilecek, çok daha fazla 
vergi verebilecek bir potansiyele ulaşaca-
ğımızı biliyoruz.

Bakın burada vergiyi özellikle söylüyo-
rum. Biz hükümet olarak üstümüze dü-
şeni kararlılıkla yapıyoruz; artık bundan 
sonra kuyumcunun herhangi bir bahanesi 
kalmamıştır. Böyle bakkal dükkanından 
daha az vergi vermeyi ben bu sektöre ya-
kıştıramıyorum. Sizler de artık bu bilinçle 
hareket edip, tüm işlemlerinizi kayıt altına 
almak suretiyle bu sektörü vergi açısından 
olması gereken noktaya taşımalısınız. Al-
tın ihracatında, şu anda dünya ikincisiyiz. 
Sizden 5 sene içerisinde ihracatımızı 5 
milyar dolara taşıyarak ülkemizi hak ettiği 
dünya altın takı ihracatı liderliğine taşıma-
nızı bekliyorum.

Hükümet olarak, önünüzü açmak adına 
bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hatta 
bununla ilgili buradan size bir müjde de 
vermek istiyorum. 15 gün önce Ticaret 
Bakanımız Sayın Kürşat Tüzmen’e bundan 
sonra altın takı ihracatçısından darphane 
ekspertiz raporu istenmesin diye bir ta-
limat verdim. 22 Eylül’den itibaren artık 
altın takı ihracatçısı mallarını darphaneye 
taşıyıp, orada 2 gün bekleyip, hiç azım-
sanmayacak miktardaki ekspertiz raporu 
parasını ödemeyecek. Bu kadar pahalı bir 
emtiayı oradan oraya taşıyıp durmayacak. 

Faturası ve Gümrük Beyannamesi ile he-
men malını ihraç edebilecek. Dolayısı ile 
komşu ülkelerden gelen müşterileriniz 
geldiği gün alışverişini yapıp buradan al-
dıkları mallarla birlikte hemen ülkelerine 
dönebilecekler.

Tabii bunu yapıyoruz ama, bunun karşılı-
ğında da sizden Türkiye’yi dünya altın takı 
merkezi haline getirmenizi bekliyorum. 
Bakın Türkiye’nin komşuları, halkı altın 
takıya meraklı ülkeler ve Türkiye altın takı 
üretiminde bütün bölgeye göre çok daha 
güçlü, çok daha avantajlı durumda. Neden 
ülkemiz Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanla-
rın altın takı merkezi olmasın? Bunun için 
sizlere çok iş düşüyor, bunu bilesiniz. Daha 
çok çalışıp beraberce bu hedefleri gerçek-
leştirmeliyiz.

Bu arada dünyadaki altın takı ihracatımızı 
arttırabilmemiz, yani 5 senede 5 milyar do-
lar seviyesine taşıyabilmemiz için fuarla-
rın ne kadar büyük öneme sahip olduğunu 
biliyorum. Hatta bunun için İtalya Başba-
kanı Sayın Berlusconi’den Türkiye ziyareti 
sırasında bir ricada bulundum. İtalya’daki 
Vıcenza Oro Fuarı’nda Türk stantlarına 
çok az yer ayrılıyordu. Kendisinden bu 
sorunu çözmesini rica ettim. Bu konu ile 
ivedi olarak ilgileneceğini söyledi. Ama 
bizim başka ülkelerin fuarlarına ısrarla ka-
tılmamız dışında, asıl kendi ülkemizdeki 
fuarı canlı tutmamız, dünyanın en büyük 
kuyumculuk fuarı haline getirmemiz la-
zım. Bunun için birazdan ilkinin açılışını 
gerçekleştireceğimiz Gold İstanbul 2003 
Fuarı’nın çok daha büyüyerek, dünyanın 
en büyük kuyumculuk fuarı olmasını te-
menni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli İnegöllüler... Türkiye’mizin bu gü-
zel bölgesinde, böyle güzel ve hayırlı bir 
heyecanı sizlerle paylaşma fırsatı bulmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, 
hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

Biliyorsunuz ekonomik sıkıntılarımızı aş-
mak, Türkiye’yi üreten ve ürettiği ölçüde 
zenginleşen bir ülke yapabilmek için uzun 
ve zorlu bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. 

Allah’a şükürler olsun ki, bu yolculukta 
kısa zamanda almış olduğumuz mesafeler 
göz kamaştıracak sonuçlar ortaya koymuş-
tur. Ekonomik programımızı dikkat ve ka-
rarlılık içinde sürdüğümüz müddetçe bu 
olumlu gelişmeler artarak devam edecek-
tir. İnşallah yakın zaman içinde istikrarlı 
ve kararlı bir yönetim anlayışımızın mey-
velerini hep birlikte toplayacağız.

İnegöl Mobilya Fuarı 

Bursa | 13 Eylül 2003
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Bakınız ülkemiz yabancı ekonomik çev-
releri de şaşırtan bir büyüme hızını şim-
diden yakalamış durumdadır. Bu yılın 
sonunda, bir önceki yıla göre ortalama 
yüzde 5 büyüme hızına ulaşmış bir ekono-
miden söz ediyor olacağız. Bunun anlamı; 
ekonomimizin çöktüğü yerden doğruldu-
ğu, yeniden ayağa kalktığı ve ileriye doğru 
adımlar atmaya başladığıdır. İnşallah bu 
adımlar çoğalacak ve hızlanacaktır. Türki-
ye en üst düzeyde gelişme trendini yakala-
yacak hıza mutlaka erişecektir.

İşte yıllardır beli bükülemeyen enflasyon 
canavarının if lahı kesilmiş, Cumhuriyet 
tarihimizde ilk defa olarak ülkemiz son 
üç ayı eksi enflasyonla geçirmiştir. Yıllık 
enflasyon hedefimiz yüzde 20 gibi, daha 
önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak 
seviyede bir rakamdır ve bu hedefi yakala-
yacağımızdan de şüphemiz yoktur. Buraya 
dikkatinizi çekerim, bu yılın ilk yarısında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat 
rakamlarımız yüzde 34 artış göstermiştir. 
Allah’ın izni ve sizin gibi gayretli girişimci 
ve yatırımcılarımızın gayretleriyle bu ra-
kam önümüzdeki dönemlerde katlanarak 
artacaktır, bundan hiç şüphem yok.

Değerli arkadaşlar...

Bu genel iyileşme tablosunun sektörle-
ri rahatlattığını, piyasanın canlanmaya 
başladığını, istihdamda artış yaşandığını 
memnuniyetle görüyoruz. Bunlar ülkemiz 
ve insanımız için son derece önemli ve gü-
zel göstergelerdir, Türkiye’nin uzunca za-
mandır yaşamadığı, gerçekleştiremediği 
gelişmelerdir. Bunun için Ankara olarak 

biz üstümüze düşenin en iyisini yapmak 
için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ama 
bu iyimser tablonun ortaya çıkmasında 
sizler gibi memleket sevdası ve heyeca-
nıyla dolu üreticilerimizin, yatırımcıları-
mızın ve alın terini büyük fedakarlıklarla 
ortaya koyan bütün çalışanlarımızın payı 
da çok büyüktür.

Bizim heyecanımıza heyecanınızı, bizim 
azmimize azminizi, bizim gayretlerimize 
gayretlerinizi kattığınız için sizlere ve 
yurdumuzun her köşesinde ekonomimize 
küçük büyük katkılarda bulunan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 
ülkemizin bölgesel fuarları arasında müs-
tesna bir yere ve potansiyele sahip olan 
İnegöl Mobilya Fuarı’na emeği geçenleri 
de kutluyorum.

İnegöl, her şeyi devletten beklemeden, 
kendi imkanlarını sonuna kadar seferber 
ederek çalışıyor ve Türkiye’nin örnek al-
ması gereken takdire şayan bir ekonomik 
mücadele vermektedir. Türkiye’nin 930 
ilçesi içinde ülke ekonomisine katkısı açı-
sından ilk yüz ilçe arasında olan İnegöl’ü-
müzün, gerek coğrafi, gerek üretim gücü, 
gerekse vasıflı iş gücü açısından bundan 
daha fazlasını gerçekleştirecek potansiyeli 
vardır. Mobilya Fuarımız inşallah bu po-
tansiyelin daha yukarılara taşınması için 
bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra 
da önemli bir fonksiyona sahip olacaktır.

Değerli İnegöllüler...

Bugün Türkiye gibi büyük bir ülkenin 
ekonomisini sadece Ankara’nın gayret-
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leriyle ayakta tutmak mümkün değildir. 
Ankara’daki kararlı ve istikrarlı yönetim 
anlayışının, sivil bölgesel atılım projeleriy-
le, girişimleriyle de desteklenmesi şarttır. 
İnegöl Mobilya Fuarı, bu tarife uyan, böl-
gesinin ticari potansiyeline katkı sağlayan, 
yeni istihdam oluşturan, ihracatı geliştiren 
ve bizim hükümet olarak çok büyük önem 
verdiğimiz girişimlerden biridir.

İnegöl mobilya sektörü 16 bin vatan-
daşımızın iş, dolayısıyla 16 bin ailenin 
ekmek kapısıdır. Belediyemizin hayırlı 
bir çalışması olmuş ve bu güzel fuar mer-
kezi İnegöl’e kazandırılmıştır. Her yıl 60’a 
yakın firmanın katıldığı, 60 bine yakın 
kişi tarafından ziyaret edilen ve yaban-
cı konuklar da ağırlayan bu fuarımızın 
İnegöl ve çevresinin ekonomik hayatına 
kazandırdığı artı değerler istatistiklere 
yansıyanın da çok üzerindedir. Kaldı ki 
İnegöl, geçen yıl 94 ayrı ülkeye yaptığı 255 
milyon dolarlık ihracat rakamıyla, sadece 
bu bölgenin değil, Türkiye’nin de en büyük 
ticari merkezlerinden biri haline geldiğini 
göstermiştir. İnegöl şu anda 65 ayrı ülkeye 
mobilya satmaktadır. Türkiye’nin mobilya 
ihracatının yüzde 12.5’u İnegöl mobilya 
sektörüne aittir. Ayrıca 32 ülkeye de or-
man ürünleri satılmaktadır. 

Bunlar güzel rakamlardır. Ama daha önem-
lisi bundan daha iyisinin yapılabileceğini 
müjdeleyen rakamlardır. İnegöl Mobilya 
Fuarı, yeni siz İnegöllülerin gayretleriyle 
her yıl biraz daha büyük satış ve ihracat ra-
kamlarına ulaşacaktır. İnşallah sizlerin bu 
azmi ve heyecanı sürdükçe, bizler de size 
yardımcı olmak ve önünüzü açmak için 

gereken neyse fazlasıyla yerine getireceğiz. 
Şundan hiç kuşkunuz olmasın; sizlerin bu 
güzel yöreyi ekonomik olarak canlandır-
mak konusunda gönüllerinizde nasıl bir 
aşk varsa, bizim Türkiye’yi kalkındırmak 
için de o kadar büyük bir hizmet aşkımız 
var. İnegöl Mobilya Fuarı’nın İnegöl’e ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek sözle-
rimi noktalıyor, hepinize en kalbi duygula-
rımla saygılar, sevgiler sunuyorum.
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Sevgili dostlar... Değerli konuklar... Medya-
mızın değerli temsilcileri...

Hükümet olarak Türkiye’nin topyekun 
kalkınması amacıyla her alanda önemli 
adımlar atmanın, büyük atılımlar yapma-
nın gayreti içerisindeyiz. Bütün kurumla-
rımızı bu amaç uğrunda seferber ediyor; 
bütün imkanlarımızla Türkiye’yi dünya-

nın parmakla gösterilecek ülkelerinden 
biri yapmak üzere projeler hazırlıyor ve bu 
projeleri vakit kaybetmeden hayata geçiri-
yoruz. Bugün hayırlısıyla başlatmakta ol-
duğumuz “Bin Köye Bin Tarım Gönüllüsü 
Projesi”, bu büyük kalkınma hareketinin 
çok önemli gördüğümüz bir adımı, bir kı-
vılcımı olacaktır. 

“1000 Köye 1000 Tarım 
Gönüllüsü” Projesi Töreni 

Ankara | 25 Eylül 2003
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AK Parti olarak gerek Acil Eylem Planımız-
da, gerek Hükümet programımızda tarım-
sal üretimin desteklenmesinin gereğini 
ısrarla vurguladık. İşte Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımızın üstün gayretleriyle ger-
çekleşecek olan bu proje; bu yolda bize ve 
ülkemize önemli katkılar yapmasını bekle-
diğimiz bir proje olarak ortaya çıkmış bu-
lunuyor. İnşallah uygulanması konusunda 
büyük dikkat ve titizlik göstereceğimiz 
bu projeyle, köylümüzün ve çiftçimizin 
problemlerine yerinde ve hızlı çözümler 
getirilmiş, tarım sektörümüzün önünde 
yeni ufuklar açılmış olacaktır. Şimdilik 
bölgesel ihtiyaçlar ve özellikler çerçevesin-
de seçeceğimiz bin ayrı köyde uygulamaya 
konacak olan bu pilot uygulama, konulan 
hedef lerin yakalanmasıyla birlikte ge-
nişletilerek, daha nice köyümüzün, nice 
köylümüzün derdine deva olmaya devam 
edecektir.

Değerli arkadaşlarım...

Biz millet olarak maalesef üstünde ya-
şadığımız şu güzel toprakların değerini 
yeterince anlayabilmiş, bu toprakların 
bize sağlayabileceği zenginliklerden yete-
rince faydalanabilmiş değiliz. Bırakın bu 
potansiyelin değerlendirilmesini; yıllar 
boyunca yapılan hatalar ve tarım aleyhine 
yürütülen, tarıma sağır politikalarla bindi-
ği dalı keser hale gelen bir ülke olmuşuz. 
Köylümüz, çiftçimiz, hayvancımız, büyük 
zorluklarla gerçekleştirdiği üretimi yüzün-
den neredeyse cezalandırılır, kaderine terk 
edilir olmuş.

Tarım sektörümüzün önüne hiçbir hedef, 
hiçbir proje konmamış; aksine üretim ma-
liyetlerinin tarımsal üreticimizin aleyhine 
tecelli etmesine göz yumulmuştur. Yıllar 
yılı süren bu aymaz politikalar, bugün 
ülkemizin en büyük ekonomik problemle-
rinden biri olan iç göçe sebebiyet vererek, 
işsizliği, gelir adaletsizliğini ve nüfus den-
gesizliklerini tetiklemiştir. Bugün öncelik-
le şunu ifade etmeliyiz ki, Türkiye “sanayi 
ülkesi olmak” ve tarım ülkesi olmak” se-
çeneklerinden sadece birini tercih etmek 
durumunda değildir.

Şükürler olsun ki Türkiye, hem sanayile-
şerek ekonomisini büyütebilecek, hem de 
tarımsal gelişimiyle dünyadaki ağırlığını 
büyük oranda arttırabilecek potansiyelin 
bütün unsurlarına fazlasıyla sahiptir. Ar-
tık Türkiye, okullarında “Türkiye sanayi-
leşmeyle mi gelişsin, yoksa tarımla mı?” 
şeklinde münazaralar yapılan bir ülke ol-
maktan kurtulmalıdır. Artık Türkiye, genç 
dimağlarının önüne çok seçenekli, çok 
kanallı zengin gelişme hedefleri koyabilen 
bir ülke haline gelmelidir. Ülke olarak, 
ne sanayileşme idealinden, ne tarımsal 
ilerleme hedefinden ve ne de gelişmemizi 
hızlandıracak diğer üretim imkanlarından 
vazgeçecek lüksümüz yoktur.

Önümüzdeki yıllara ilişkin global ekono-
mik beklentiler, tarımsal üretimin önemi-
nin her geçen gün biraz daha artacağının, 
gezegenimizde yaşayan insanlar için ge-
leceğe yön verecek en önemli dinamiğin 
tarımsal üretim olacağının işaretlerini 
taşıyor. Hiç şüphe etmeyiniz ki bu ipuçla-
rını değerlendiriyoruz. Tarımsal gelişme 
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hedeflerimizi, tıpkı diğer üretim alanların-
da olduğu gibi bu beklentiler ışığında ve 
bu perspektifle şekillendiriyoruz. Bu has-
sasiyet, ülkemizin geleceğin dünyasında 
yaşanabilecek her türlü makas değişiklik-
lerine hazırlıklı olması ve stratejik rotasını 
sağlamlaştırması açısından da son derece 
önemli bir noktadır.

Değerli konuklar...

“Bin Köye Bin Tarım Gönüllüsü” adını 
verdiğimiz bu proje, Türk tarımının bü-
tün taraflarını ortak bir payda etrafında 
toplamak ve üretimin önünü tıkayan prob-
lemlerin el birliği ile aşılması esasından 
hareketle hazırlanmıştır. Şu anda atıl vazi-
yette bekleyen, aldığı eğitimi ülke yararına 
kullanamayan ve uygun bir iş imkanı bek-
lemekte olan ziraat mühendislerimiz ve 
veteriner hekimlerimiz bu projenin gönül-
lüleri olacaktır. Kendilerinden kendi mes-
leklerine olduğu gibi, gittikleri yörelerde 
Türk tarımına ve Türk köylüsüne de aynı 
heyecan, aşk ve bağlılıkla sahip çıkmaları-
nı bekleyeceğiz. Çözdükleri her düğümün 
köylümüzün, çiftçimizin, hayvancımızın 
bir derdine deva olacağını bilmelerini, bu 
idealizmi içlerinde taşıyarak Anadolu yol-
larına düşmelerini isteyeceğiz.

Türk tarımının problemlerinin yerinde 
ve hızlı olarak çözülebilmesi, Türk ekono-
misinde her şeyin yerli yerine oturmasını 
kolaylaştıracak ve bizlere hayati bir destek 
sağlanmış olacaktır. Bu bakımdan, bu ay-
dınlık yükü omuzlayacak bütün tarım gö-
nüllülerimizi, Türkiye sevdasıyla yollara 
düşen Türkiye gönüllüleri olarak göreceği-
mizi ifade etmek istiyorum.

Değerli dostlar...

Bugünlerde bir adet var; hükümet olarak 
ne zaman Türkiye’nin önünü açacak bir 
proje geliştirmeye kalksak, ne zaman böyle 
bir projeyi başlatma noktasına gelsek, he-
men birileri çıkıp “Kaynağı nerede?” diye 
soruyor. Hamdolsun alnımız ak, başımız 
dik... Bizim kaynağımız burada, bu zengin 
toprakların, bu çalışkan insanların, bu cev-
val yatırımcıların taşıdığı büyük potansi-
yeldedir. Türkiye’nin bugüne kadar çeşitli 
sebeplerle kullanamadığı, hırsıza hortum-
cuya kaptırdığı kaynaklarını ait olduğu 
yere, milletin hizmetine döndürüyoruz, 
yaptığımız budur!

Bakınız Türk tarımının hastalıklarına şifa 
olacağını umduğumuz böylesine önemli 
bir proje için, genel bütçemizden tek bir 
kuruş bile çıkmayacaktır. Üç yıllık bir 
pilot uygulama olarak gerçekleştirilecek 
olan projenin üç yıllık tahmini maliyeti 
50 trilyon liradır ve bu rakam özel sektö-
rümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
gönüllü fedakarlıklarıyla bir araya getiri-
lecektir. Bugüne kadar bu projeyi kendi-
leriyle paylaştığımız ilgili bütün kurum 
ve kuruluşlardan büyük bir ilgi ve destek 
gördüğümüzü, heyecanımızın ayniyle pay-
laşıldığını gördük. 

Bu destek ve katkılar, bizim için hem 
büyük bir gurur, hem de büyük bir karar-
lılık vesilesi olacaktır. Hükümet olarak, 
Türkiye’nin her alandaki problemlerinin 
çözümünde kendi öz gücüne, potansiyeli-
ne ve ideallerine güvenip dayanmasının 
ne kadar doğru olduğunu görüyor ve mut-
lu oluyoruz.
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Değerli konuklar...

Sizlerin karşınıza her geçen gün içi daha 
da ferahlamış, zihni daha da aydınlanmış 
bir Başbakan olarak çıkıyorum, bunu bi-
lesiniz. Şuna emin olunuz ki, Türkiye’nin 
bahtı yavaş yavaş açılmaktadır. Sizlere bir 
süre önce geminin artık yüzmeye başla-
dığını, endişeye mahal olmadığını söyle-
miştim. Şimdi de gönül rahatlığıyla artık 
bu ağır ve fırtınalı yolculuğun sonunun 
gelmekte olduğunu, Türk ekonomisinde 
karanın göründüğünü ve yakın zamanlar-
da gemimizin esenlik içinde limana ulaşa-
cağını söylemek istiyorum. Artık herkes 
çocuklarına aynı gönül rahatlığıyla daha 
mutlu bir gelecek müjdesi verebilir.

Türkiye bu dar ve köhne kaba sığmayacak, 
gür bir ırmak olarak günden güne coşarak 
yatağını dolduracaktır. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Sözlerime bu umut dolu 
gerçeklerle son verirken; başta projenin 
sahibi olan Tarım ve Köyişleri Bakanımız 
ve çalışanları ile, destek ve katkılarını esir-
gemeyen bütün Türkiye sevdalısı dostları-
ma teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. 
Ayrıca, bu projede görev alacak olan 1000 
tarım gönüllümüze de şimdiden başarılar 
diliyor, çalışmalarının ülkemize ve tarımı-
mıza hayırlar getirmesini umut ediyorum. 
Sevgi ve saygılarımla...
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Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi baş-
kanımız... değerli konuklar... değerli basın 
mensupları, Cumhuriyetimizin 80. yılı et-
kinlikleri çerçevesinde düzenlenen “İçişle-
ri Bakanlığı ve İller Sergisi” münasebetiyle 
sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mut-
luluk duyuyorum. Bu vesileyle, siz değerli 
katılımcılara en içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Böylesine anlamlı bir etkinli-
ği gerçekleştirmelerinden dolayı öncelikle 
Sayın İçişleri bakanımıza ve bu serginin 

açılışına katkıda bulunan sayın valilerimi-
ze, belediye başkanlarımıza, diğer bütün 
görevlilere teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar...

Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutla-
maları, başta sivil toplum ve özel sektör 
kuruluşları olmak üzere ilgili tüm kesim-
lerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilecek 
olan çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 

İçişleri Bakanlığı ve İller Sergisi

Ankara | 20 Ekim 2003
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Ancak bizim hedefimiz sadece 80. yıldönü-
mü ile sınırlı değildir. Bu etkinlikleri 2023 
yılına, yani Cumhuriyetimizin 100. yıldö-
nümüne kadar uzanan bir planlama içinde 
zenginleştirerek sürdürmek niyetindeyiz. 
Bunun için Devlet bakanımız Sayın Beşir 
Atalay’ın koordinatörlüğünde bir “Ulusal 
Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. 
Aynı şekilde her ilimizde de valilerimizin 
başkanlığında “İl Kutlama Komiteleri” ku-
rulmuştur.

Bugün açılışını yapmakta olduğumuz İçiş-
leri Bakanlığımızın vilayetler alanındaki 
“İçişleri Bakanlığı ve İller Sergisi” de bu 
bağlamda bu etkinliklerin önemli bir aya-
ğıdır. Ülkemizin her bir şehri; milli kültü-
rümüzün farklı renklerini, medeniyet yol-
culuğumuzun zengin birikimini bağrında 
taşımaktadır. Şehirlerimiz; tarihleri, kül-
türleri, tabii güzellikleri ve insani değerle-
riyle Türkiye’yi güçlü ve bütün kılan temel 
dinamiklerdir. İller Sergisi’yle başkent 
Ankara, işte böylesine eşsiz bir güzellikler 
manzumesine, böylesine önemli bir mede-
niyet haritasına ev sahipliği yapmaktadır. 

Değerli konuklar...

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu 
yana geçen 80 yılda güçlü bir devlet ve 
müreffeh bir ülke olma yolunda önemli 
mesafeler almış, ancak henüz Cumhuri-
yetimizin kurucusu Atatürk’ün önümüze 
koyduğu “muasır medeniyet seviyesi” he-
define tam olarak ulaşamamıştır. Tam bu 
noktada hepimize çok önemli sorumluluk-
lar düştüğünü söylemek istiyorum. Zira 
Türkiye’nin sahip olduğu zengin imkanlar 
ve büyük potansiyel bu ülke için daha çok 
gayret göstermemizi gerekli kılıyor. 

Yıllar sonra yakalayabildiğimiz güven 
ortamının ekonomiye yansımasını görü-
yorsunuz. Türkiye’nin itibarı her geçen 
gün yükseliyor ve ülkemiz hayallerine en 
yakın noktada bulunuyor. Büyük badire-
leri geride bıraktıktan sonra Türkiye her 
alanda kendine duyduğu güveni tazeledi 
ve doğrulmaya başladı. Bu güven sayesin-
de ülkemizi baştan başa ayağa kaldırmak 
hepimizin tek tek gayretleriyle doğrudan 
ilişkilidir. Devlet-Millet bütünleşmesine, 
ülkemizin top-yekun kalkınmasına hepimiz 
daha fazla destek vermeliyiz. 

Değerli konuklar…

Bugün ülkemiz, eğitimden sağlığa, asa-
yişten savunmaya, sanayiden tarıma, 
ulaşımdan teknolojiye her alanda önemli 
bir seviye yakalamış durumdadır. Ancak 
yıllar içinde gerek ekonomimizin istikrarlı 
bir gelişme çizgisi yakalayamamış olması, 
gerekse demokrasimizin işleyişinde sık sık 
arızalar yaşanmış olması nedeniyle istenen 
ilerleme noktasına henüz ulaşılamamıştır. 
Türkiye’nin Başbakanı olarak ülkemizin bu 
80 yıllık yürüyüşüne bakarken; hiç kuşku 
yok ki, bana gurur veren pek çok gelişme 
görüyorum. Bugün ülkemiz bulunduğu böl-
genin en dikkate değer ekonomilerinden 
birine sahiptir. Yine Türkiye, hem devlet 
tecrübesi, hem askeri birikimi bakımından 
bölgesinin en dinamik ve hesaba katılması 
gereken gücü olmuştur, bunu da bütün 
dünya kabul ediyor. 

Ancak taşıdığım ağır sorumluluğun bir 
gereği olarak şu hassas gerçeği de ifade 
etmeden geçemeyeceğim: Cumhuriyeti-
mizin 80. yaşını doldurmak üzere olduğu 
böyle bir zamanda yapmamız gereken en 
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önemli iş, bu geçen sürenin muhasebesidir. 
Bu muhasebe hepimize yol gösterecektir. 
Bugüne kadar bu kürsülerden pek çok ha-
masi nutuklar atıldı. Onların bir benzerini 
tekrar etmenin Türkiye’nin bugününe ve 
yarınlarına bir yarar getireceği kanaatinde 
değilim. Bizler böyle tarihi kavşaklarda, 
ülkesinin önüne sahip olduğundan daha iyi 
bir gelecek hedefi koymuş bütün sorumlu 
devlet adamlarının yaptığını yapmalı ve 
hamaseti bir yana bırakarak, ülkemizi ay-
dınlık yarınlarına taşıyacak o muhasebeyi 
yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlar...

Hepimiz çocuklarımızın geleceği adına şu 
soruyu sormalıdır; Türkiye bugün geçmi-
şinin ve büyük potansiyelinin hak ettiği 
yerde midir, değil midir? Neden o noktaya 
ulaşamamış olduğumuzu, geçmişte neler 
yaşandığını uzun uzun tartışmanın, yeni 
polemikler başlatmanın bir yararı olduğu 
kanaatinde değilim. Ancak; Türkiye’de ya-
şayan herkesin bugüne kadar yapılmış ha-
talardan dersler çıkarması ve herkesin yeni 
bir Türkiye hayali ve heyecanıyla kendini 
yenilemesi gerekiyor. Aşmamız gereken 
çok mesafe, atmamız gereken çok adım var. 
El ele, kol kola, gönül gönüle verirsek hem 
o mesafeler kısalacak, hem de o adımları 
atmak kolaylaşacaktır.

Gerçekleri görelim, nerelerde tökezledi-
ğimizi cesaretle ve hakkaniyetle analiz 
edelim, ama bunları da karamsarlığa yol 
açmadan yapalım. Türkiye bugünüyle de 
güçlü, bugünüyle de dimdik ayakta olan bir 
ülkedir. Ancak bizler, bu gerçeğe sırtımızı 
dayayarak; devleti ve milletiyle bundan çok 
daha iyisini gerçekleştirebilecek bir Tür-

kiye hayali kurmaktan vazgeçmemeliyiz. 
Bizler ülkemizin gücüne inanıyoruz. Tür-
kiye, önüne doğru hedefler konduğunda ve 
büyük potansiyeline yaraşır biçimde yöne-
tildiğinde, sorunlarını çözecek ve hedefle-
rini yakalayacak her türlü güce ve imkana 
sahiptir. 

Türkiye için büyük bir sıçramanın, kabu-
ğunu kırmanın ve müthiş bir dönüşüm 
yapmanın zamanı çoktan gelmiştir. Bu 
bilinçle, gecikmiş bu dönüşüm atılımını, 
özlenen bu medeniyet sıçramasını inşallah 
hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yönetim ola-
rak bu yoldayız ve umutlarımızı tazeleyen 
çok önemli mesafeler aldık. Hiçbir “kurum 
asabiyetine” düşmeden, her makamı, her 
mevkii ülkemize hizmet için değerlendir-
meliyiz. Altını çizerek arz ediyorum, hal-
kımızla aynı mesafede olmalıyız ve onun 
bize verdiği vekaletin bir emanet olduğunu 
unutmamalıyız. Bunu tam olarak başardı-
ğımız gün, Türkiye bütün zenginliklerini 
harekete geçirmiş olacaktır. 

Değerli konuklar...

Bugün burada, bu “Vilayetler Alanı”nda, 
illerimizin 80 yıl boyunca yapmış olduğu 
aşamalar gözler önüne serilmektedir. Bildi-
ğiniz gibi kamu yönetiminin ülke coğrafya-
sındaki temel ekseni illerimizdir. Ülkemi-
zin topyekun gelişebilmesi için, illerimizin 
sorunlarını çözmek ve bir uçtan bir uca 
şehirlerimizin standartlarını yükseltmemiz 
gerekmektedir. İller ve bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklarının kabul edilebilir bir 
duruma getirilmesi, geri kalmış yörelerimi-
zin öncelikli olarak kalkındırılması, ancak 
il ve ilçelerimizdeki gelişme ve ilerleme 
hedeflerinin tutturulmasıyla mümkündür.
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Bu noktada hepimize çok önemli görev-
ler düştüğü malumunuzdur. Ülkemizin 
meselelerini kendi meselelerimiz, mil-
letimizin dertlerini kendi dertlerimiz 
haline getirmeden bu medeniyet yarışını 
kazanamayız. Sizlerin en az benim kadar 
millet ve memleket sevgisiyle, en az benim 
kadar hizmet aşkıyla dolu olduğunuzdan 
hiç şüphe duymuyorum. Türkiye’yi şehir 
şehir, ilçe ilçe, köy köy geliştirip muasır 
medeniyet seviyesine ulaştırmadan işimiz 
bitmeyecek, görevimiz sona ermeyecek. 
Bu onurlu davada Allah yardımcınız olsun.

Değerli konuklar...

Hükümet olduğumuz günden bu yana 
mevzuatın iyileştirilmesi ve Türkiye’nin 
önünün açılması için pek çok çalışma ger-
çekleştirdik. Üretimi, rekabeti engelleyen, 
ileri atılmak isteyen toplumu dizginleyen, 
her alanda adaleti erteleyen mevzuat 
kirliliğini gidermek zorundayız. Mevzu-
atı; üretmek, çalışmak isteyen insanların 
önünde bir engel, bir bariyer olmaktan 
çıkaramazsak Cumhuriyetimizin değerle-
rini, demokrasiyi, hukuku ve adaleti hal-
kımızdan esirgemiş oluruz. Unutmayalım 
ki, toplumun mutluluğuna gölge düşüren 
en önemli şey haksız rekabettir, adaletin 
ertelenmesidir. 

Yöneticilerle yönetilenler arasındaki me-
safenin ağır bedelini yıllarca ödedik. Tür-
kiye artık böyle bir bedel ödemek istemi-
yor ve halkımız yönetenlerle eşit mesafede 
olmak istiyor. Hazırladığımız yasa tasarı-
larının ve hukuki düzenlemelerin önemli 
bir bölümü yüce Meclisimiz nezdinde 
kabul görerek yürürlüğe girdi, bir bölümü-
nün de aynı hızla Meclisimizden geçerek 

yasalaşacağını umuyoruz. Özellikle yerel 
yönetimler ve kamu yönetimi alanında 
cumhuriyetimizin 80. yılına yakışır nite-
likte yenilikler ve iyileştirmeler yaptığımız 
kanaatini taşıyorum. 

Yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde 
merkezin yetkilerinin bir kısmını yerel yö-
netimlere aktarıyor, bürokrasiyi azaltıyor, 
devlet mekanizmasını hızlandırıyoruz. 
Buna Türkiye’nin çok acil olarak ihtiyacı 
vardı. Sorunların birikmesi ve çözümün 
gecikmesi yetki ve sorumlulukların pay-
laşılmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleri-
mizin, ilçelerimizin birike birike kronik 
hale gelmiş problemleri, inşallah bu yeni 
işleyiş içerisinde çok daha rahatlıkla çö-
zülebilecektir. Türkiye’nin, problemlerden 
kaçarak, sıkıntıları görmezden gelerek 
yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke 
olduğunu biliyoruz. Bizim hedefimiz gere-
ken cesaret ve gayreti göstererek, problem-
lerin üzerine gitmek, hal çareleri üreterek 
Türkiye’nin önünü açmaktır. 

Geçmişte bu cesaret ve gayreti göstere-
meyenlerin siyaseten ne kadar büyük be-
deller ödediğine hep birlikte şahit olduk. 
Ne biz bu bedeli ödemek niyetindeyiz, ne 
de milletimize bu bedelleri fatura edecek 
tıynetteyiz. Türkiye’ye hizmet bizim aşkı-
mızdır, bu aşka sadakatle bağlı kalacağız. 
Bu hissiyat içerisinde sözlerime son veri-
yor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Cumhuriyetimizin 80.yılı bütün milletimi-
ze hayırlı olsun. 
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Erdoğan, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eği-
tim Vakfı’nın (LÖSEV) Lösemililer Hasta-
nesi’ndeki iftar yemeğine katıldı. Burada 
Erdoğan’a 3 çocuk yaptıkları resimleri he-
diye ederken, üzerinde LÖSEV yazılı çizgi 
film kahramanı şirinlerin rozeti de takıldı. 
Başbakan Erdoğan, hastanedeki lösemili 
çocukları odalarında ziyaret ederek CD ça-
lar hediye etti. Erdoğan ayrıca, bir lösemili 
çocuğun babasını telefonla arayarak sohbet 
etti.

Başbakan Erdoğan, hastaneden ayrılırken 
gazetecilerin, İstanbul’da iki sinagoga dü-
zenlenen saldırıyla ilgili son gelişmelere 
ilişkin sorularını yanıtladı. DNA testleriyle 
ilgili çalışmaların yapıldığını, kesin rapor-
ların henüz ulaşmadığını belirten Erdoğan, 
“Bu rapor da zannediyorum, bugün hedefli-
yorlardı, bugün bitirilemediyse, yarın bitiri-
lecektir. Bu testlerle zaten netlik kazanacak-
tır” diye konuştu. Erdoğan, kesin sonuca bu 
testlerle ulaşacaklarına inandığını belirte-
rek, “İstihbarat ve güvenlik teşkilatlarımız 
gayet güzel, ciddi bir çalışmayla neticeye 
varıyorlar, varacakları inancındayım” dedi.

İngiltere Başbakanı Tony Blair ile görüştü-
ğü anımsatılarak, bu konunun gündeme 
gelip gelmediğinin sorulması üzerine Erdo-

ğan, Blair’in bu konu nedeniyle kendisini 
aradığını söyledi. Türkiye’nin 49 ülkeyle gü-
venlik anlaşmasının bulunduğunu hatırla-
tan Erdoğan, ortak mücadele platformunu 
bundan sonra çok daha hassasiyetle dünya 
genelinde geliştirmeleri gerektiğini vur-
guladı. Türkiye olarak bu hassasiyetlerini 
artırarak devam ettireceklerini ifade eden 
Başbakan Erdoğan, özellikle güvenlik an-
laşması olan komşu ülkelerle çalışmaları-
nın çok daha hassasiyet arz ettiğini belirtti. 
Erdoğan, gerek İngiltere gerek AB ülkeleri 
gerekse ABD’nin bu konudaki hassasiyet-
lerini, bu olaydan sonra ısrarla vurguladık-
larını anlatarak çalışmaların bundan sonra 
hızla artacağını söyledi. 

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil 
Çiçek’in, bugünkü Bakanlar Kurulu toplan-
tısının ardından, taziye mesajı gönderen 
ülkelerin durumunu “timsah gözyaşları” 
olarak nitelendirdiği yönündeki açıklama-
sının hatırlatılmasına karşılık Erdoğan, 
“Bunlar, ülkelerin birbirlerine karşı olan 
vecibeleridir, nezaketidir. Bu nezaketin öte-
sinde atılması gereken adımlar da var. Bu 
adımların atılması gerekir. Türkiye olarak 
şu ana kadar bu adımları hep attık, bundan 
sonra da atmakta kararlıyız” dedi.

LÖSEV İftar Yemeği

İstanbul | 17 Kasım 2003



Recep Tayyip ERDOĞAN

46

Medyamızın değerli mensupları… sevgili 
gazeteci arkadaşlarım…

Hatırlayacaksınız, mübarek Ramazan ayı-
nın başlangıcında ev sahibi olarak ilk iftar 
davetimizde medya çalışanlarını misafir 
etmiştik. Bayramın yaklaştığı şu günlerde 
son iftarlarımızdan birini de bu kez sizlerin 
misafiri olarak yapmak istedim. Bu nedenle 
siz TV 8 çalışanlarının iftar davetini onur 
duyarak kabul ettim. Davetiniz benim için 
son derece anlamlı ve önemlidir. Çünkü biz-
ler siyasetçi olarak, sizler ise gazeteci olarak, 
her zaman ve zeminde bir arada çalışıyor 
ve kamu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. 
Bu sebeple, medya ve siyaset, birbirinden 
ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir 
işbirliğinin örneğini oluşturmaktadır. Bizler 
halkın verdiği yetkiyle icra görevimizi yeri-
ne getirmekle yükümlüyüz. Sizler doğru ve 
yanlış uygulamalarımızı halka duyurmakla 
mükellefiniz. Her iki görev de kutsal bir so-
rumluluk, titizlikle yerine getirilmesi elzem 
bir yükümlülüktür.

Birlikte yürüttüğümüz bu kamu hizmetinin 
olmazsa olmaz bir kuralı, hayati bir özelliği 
vardır: O da medya ve siyaset arasında mut-
laka korunması gereken mesafedir. Medya 
ve siyaset arasında görünmez bir perde ol-
malıdır. Bu perde ise; meslek ahlakının çer-

çevesini çizen ilkeler manzumesidir. Şayet 
bu çerçeve aşılır, medya ve siyaset arasında-
ki o görünmez perde yırtılır ise; toplum bün-
yesinde tedavisi neredeyse imkansız yaralar 
açılacaktır. Ve nitekim öyle de olmuştur.

Ne yazık ki, bugüne kadar yapılan yanlış uy-
gulamalar yüzünden medya ve siyaset ilişki-
leri bozulmuş, kokuşmuş, çarpıtılmış ve bu 
durumun açtığı yaralar kapatılamaz, biriken 
sorunlar içinden çıkılmaz hâl almıştır. Siya-
setçi, medyayı politik bir çıkar aracı olarak 
kullanırken; siyaseti de medyanın elinde 
ticari bir rant pompasına dönüştürmüştür. 
Ve nihayet yargısız infazcılık, asparagas 
habercilik, karşılıklı şantaj ve hayasız hor-
tumculuk, hem medyanın hem de siyasetin 
alnına kara bir leke olarak yapışmıştır. 

Ramazan ayının hayırlar getiren şu günle-
rinde yaptığınız nazik iftar davetini vesile 
kılarak bu noktada bir çağrıda bulunmak 
istiyorum: Gelin, el ele, omuz omuza ve-
relim, medya ve siyasetin boynundaki bu 
çirkin yaftayı, bu kara lekeyi söküp atalım! 
Boş hevesleri, arsız istekleri, sorumsuz ya-
yıncılık ve siyaset anlayışını tarihe gömelim. 
Yepyeni bir anlayış ve sorumluluk duygu-
suyla, yükümlüsü olduğumuz kamu hizmeti 
görevini, önyargısız, saplantısız, dengeli 
ve dürüst bir şekilde yerine getirerek hem 

TV 8 Çalışanlarıyla İftar Yemeği

İstanbul | 19 Kasım 2003
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medyanın hem de siyasetin itibarını iade 
edelim. Gazetelerimizi 25 yıl önceki satış 
rakamlarının altında kalmak utancından, 
televizyonlarımızı anlamız ve şaibeli reyting 
belasından kurtaralım. Mesleki kuralların 
sağlam ipine tutunarak, ayaklarımızı sağlam 
zemine basalım… Ve bu zemini el birliğiyle, 
gönül birliğiyle yeniden inşa edelim.

Bizler hükümet olarak, siz medya çalışanla-
rının sorunlarının neler olduğunu çok iyi bi-
liyor ve medyadaki olumlu-olumsuz bütün 
gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip 
ediyoruz. Mevcut sorunların giderilmesi 
için yasal zemin oluşturma gayretlerimiz 
uzman kadrolar tarafından sürdürülmek-
tedir. Ancak bu noktada, daha önce ABU 
Zirvesi’ndeki konuşmam sırasında yaptığım 
bir uyarıyı tekrarlamak isterim: Medyanın 
onurlu ve güvenilir kimliğine yeniden ka-
vuşması için en önemli görev, siz medya ça-
lışanlarına düşmektedir. Sizler, mesleğinizin 
önemine olan güvenle, ahlaki değerlerinize 
sarsılmaz bir inanç ve tavizsiz bir dirençle 
sahip çıkmadıkça, bizim hükümet olarak 
yapacağımız yasal düzenlemeler işlerlik 
kazanmayacaktır. Bu mesleğe sahip çıkacak 
olan sizlersiniz. Mesleğinizi daha iyi şartlar 
altında yapabilmeniz için kapılar açacak 
olan da bizleriz. Biz hükümet olarak elimiz-
den geleni yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. 

Bu arada önemli bulduğum birkaç hususu 
da paylaşmak istiyorum. Sizler, gazeteci 
olarak haberlerinizi hazırlarken, insani 
değerlere, ulusal hassasiyetlere saygılı bir 
sorumluluk anlayışıyla hareket etmelisiniz. 
Atacağınız bir başlığın, yazacağınız satırla-
rın, terör belasına, yolsuzluk çamuruna ve 
vicdansızlık hastalığına malzeme olup olma-

yacağını iyi hesap etmelisiniz. Bizler, halka 
doğru haber verebilmeniz için elden geldi-
ğince şeffaf olmaya gayret ediyoruz. Bizim 
kapılarımız her gazeteciye açıktır. Yeter ki o 
kapılar, iyi niyetli, önyargısız, peşin hüküm-
lerden ve gereksiz sansasyon arayışlarından 
uzak bir el ile çalınmış olsun.

Bizler, yerinde uyarılardan, yapıcı eleş-
tirilerden asla rahatsız olmayız. Yapıcı 
eleştirinin hayat kadar önemli olduğunun 
bilincine, ‘Ensende akrep var diyene tokat 
atmayacak” hassasiyete sahibiz. Bizi olsa 
olsa bir tek olgu rahatsız eder: Yalan, eksik, 
yanlış ve yanlı haber… Meslek ilkelerinin 
aynasına tutulduğunda bu dört haber türü-
nün toplumsal zarar açısından birbirinden 
hiçbir farkı olmadığı görülecektir. Son ola-
rak, çağrımı tekrarlıyorum. Gelin yeni bir 
anlayışla, siyaseti ve medyayı eski itibarlı 
yörüngesine oturtalım. Yerel ve ulusal med-
yamızı, meslek ilkelerinin kılavuzluğunda, 
uluslararası pazarlara taşıyalım. Gazetecilik 
görevini sorumluluk ve bilinçle; okur vasfı-
nı, sadece kalitesiz promosyon malzemeleri-
ne duyulan öfkeyle değil, yalan yahut eksik 
haberlere tepki göstererek, gazeteciye özde-
netim imkanı veren yapıcı bir titizlikle; ve 
nihayet, patronaj olarak; gerçek kârın, maki-
ne ve bina görkemiyle değil, ancak ve ancak 
insana yani haberciye yatırım yaparak elde 
edileceğini bilen yeni bir şuurla bu mesleği 
yüceltelim, onurlandıralım.

Bu samimi duygular içinde nazik davetiniz 
için tekrar teşekkür ediyor, birkaç gün son-
ra idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı 
şimdiden kutluyor ve gelecek günlerin aziz 
milletimizle birlikte medya çalışanlarına da 
aydınlıklar, huzur ve mutluluklar getirmesi-
ni diliyorum.
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Saygıdeğer hanımefendiler… değerli 
kardeşlerim… AK Parti İstanbul İl Kadın 
Kolları’nın Genişletilmiş Divan Toplantısı 
hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle ve kar-
deşlik duygularıyla selamlarken içinde 
bulunduğumuz manevi iklimin, mübarek 
Ramazan ayının ve önümüzdeki bayramın 
milletimize ve bütün insanlığa barış ve hu-
zur getirmesini diliyorum.

Türkiye’nin huzur ve mutluluğun hazzını 
yaşadığı günlerde İstanbul’da üst üste 
meydana gelen lanetli terör hepimizin 
yüreklerini yaktı. İnanıyorum ki, millet 
olarak kenetlenmemiz ve kardeşlik duygu-
larını derinleştirmemiz bu büyük ülkenin 
insanlarının maneviyatını kırma niyetini 
taşıyan canilerin heveslerini kursakla-
rında bırakacaktır. Cinayet işleyenlerin, 

AK Parti İl Kadın Kolları 
Genişletilmiş Divan Toplantısı

İstanbul | 22 Kasım 2003
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masumiyete kastedenlerin hiçbir mukad-
desi yoktur. Onlar bizim kültürümüzdeki 
ifadeyle insan canına kastetmekle “Allahın 
binasını yıkmış olurlar”. Allah, devletimi-
ze ve milletimize zeval vermesin diyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, devletiyle, hükümetiyle, bütün 
kurumlarıyla doğru yoldadır. Bu yol ada-
let yoludur. Türkiye, demokrasi, insan 
hakları, hukuk ve özgürlükler zemininde 
ilerlediği yoldan dönmeyecektir. Bizler bu 
yolda geri adım atmayacağız. Yaşanan arızi 
olaylar, milletimizin istikametini değiştir-
meye asla muktedir olamayacaktır. Bizim 
bütün amacımız, demokrasiyi, adaleti, hu-
kuku geliştirmek ve insanlarımızın yüzü-
nü güldürmektir. Bütün dünyanın bildiği 
şu gerçekten herkes emin olsun ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bölgesinde, terör ve 
şiddetle reflekslerini değiştirecek, istikrar-
sızlığın hakim olacağı herhangi bir ülke 
değildir. Biz millet olarak, bu coğrafyada 
bin yıllık bir maziye sahibiz. Sadece kendi 
ülkemizde olup bitenleri değil, dünyanın 
her bölgesinde insanlığa miras olarak bı-
raktığımız hatıralarımız var. 

Bizim devletler ve medeniyetler tarihin-
deki yerimizi teslim etmeden birçok ülke 
kendi tarihi bile yazamaz. Dolayısıyla, 
dünyanın geldiği noktada geri gitmeme-
si için medeniyet yürüyüşümüz devam 
ediyor. Medeniyeti çatışma alanlarında 
değil, insanlığın kazanımlarında, hukuk 
ve adaletin, insan hak ve özgürlüklerinin 
derinleşmesinde, demokrasinin herkesi 
kuşatmasında görüyoruz. Bunun için, Av-

rupa Birliği hedefimizden, demokrasi ve 
tam anlamıyla hukuk devleti olma hedefi-
mizden geri adım atmıyoruz, atmayacağız. 
Bunun için barış ve istikrarın devamına ve 
gelişmesine çalışacağız. 

AK Parti, Türkiye’nin itibarını yükseltme 
yolunda milletle bütünleştiği için büyüyor, 
gelişiyor. AK Parti iktidarının arkasındaki 
toplumsal destek bu yüzden her geçen gün 
katlanıyor. Bu desteğe layık olabilmek için 
var gücümüzle çalışacağız. Sizler de eliniz-
den geldiği kadar Türkiye’nin büyümesine 
gayret gösteriniz. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti iktidarı ülkemize umut ve güven 
getirdi. Bir yıllık iktidarımızın semeresini 
milletimiz gördü ve yaşamaya başladı. Mil-
letimizin emanetini sadakatle korumak 
için azami bir çaba içindeyiz. Bu büyük 
gelişmeye katkısı olan siz hanım kardeş-
lerimi hassaten kutluyorum. Türkiye’de 
geleneksel siyaset anlayışı içinde kadınla-
rın temsili ve yönetime katılması mümkün 
olamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, kadın-
lara seçme ve seçilme hakkını Cumhuriye-
timizin kuruluş yıllarında verdiği halde bu 
temel hak kadınlarımızdan esirgenmiştir.

Türkiye’nin muasır medeniyet düzeyine 
ulaşması kadın-erkek bütün toplumun 
demokratik haklarını kullanması, herke-
sin yönetime katılması ile mümkündür. 
Kadınlarımızı çalışma hayatında ya da 
evlerinde ucuz emek olarak gören, onları 
sadece seçim arifelerinde hatırlayan siya-
set anlayışı AK Parti ile tasfiye olmuştur. 
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Partimiz ilk defa kadın kolları teşkilatını 
kurumsal bir yapıya kavuşturmuştur. 
Büyük kongremizden önce kadınların 
temsil oranını yüzde 20’ye çıkaracağımı-
zın sözünü verdik. Kongrenin sonuçlarını 
gördünüz. Elbette sayısal çoğunluk kadar 
nitelikli çoğunluk siyasetin esasıdır.

Açık ve net olarak söylüyorum. Evet, kadı-
nın bakış açısına, duyarlılığına, yol göste-
riciliğine, zekasına ve kalbi zenginliğine 
hepimizin belki de bütün zamanlardan 
çok ihtiyacı vardır. Adaletsizlikle, şefkat-
sizlikle baş edemeyen bu katı dünyanın 
da buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyo-
rum. Sizlerden buna kılavuzluk etmenizi 
rica ediyorum. Bu, sadece bir kadın hakla-
rı mücadelesi değil aynı zamanda insanlık 
mücadelesidir. Sadece siyasi karar me-
kanizmalarını etkilemek yetmez bizatihi 
hayatın önünde olmak zorundayız.

“Merhametin yok diyelim nefsine/ Merha-
met etmez misin evladına” diyen İstiklal 
şairimiz Akif ’in işaret ettiği gibi hem kendi 
nefsimize karşı hem de insanlığın vicdanı-
na karşı borçlarımız var. Ve biz bu borcu 
daha çok koşarak, daha çok gayret ederek 
ödemek durumundayız. Kadın hakları 
insan haklarından koparılamaz. Kadının 
eğitim hakkı, kadının toplumsal düzene 
katılması bir medeniyet göstergesidir. Ne 
yazık ki, ülkemizin bu konularda daha çok 
aşması gereken mesafe var. Sizler, neler 
yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz.

Eğitim ağırlıklı faaliyetlerinizi takdirle 
izliyorum. MKYK’daki sayınız parti politi-
kalarına yön verecek bir ağırlığa ulaştı. Si-

yaseti kadınlar için belirsiz bir alan olması 
sizi topluma hizmet azminden geri bırak-
masın. Zaman zaman karşılaşacağınız 
güçlükler sizi yıldırmasın ve motivasyonu-
nuzu kırmasın. Başarılarınızın devamını 
diliyor, hepinizi en samimi duygularımla 
selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. 
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Başbakan Erdoğan, Lütfi Kırdar Ulus-
lararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli 
Salonu’nda, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla Bayrampaşa Belediyesi tarafın-
dan öğretmenlere verilen iftar yemeğine 
katılıyordu. Burada bir konuşma yapan 
Erdoğan, bilginin neredeyse günlük ola-
rak değiştiği bir dönemde öğretmenlerin 
bilginin aktarılmasına aracılık ettiklerini 
kaydediyordu. 

Hiçbir mesleğin insanların hayatında öğ-
retmenlik kadar var olmadığını ifade eden 
Erdoğan, salonda bulunan öğretmenlere, 
Hükümet olarak kendilerini ve eğitimi çok 
önemsediklerini söylüyordu. Eğitimin ve 
öğretmenlerin bir numaralı öncelikleri 
olduğunu dile getiren Erdoğan, “Eğitime 
Yüzde Yüz Destek Kampanyası” ile de bu 
konuda ne kadar kararlı olduklarını orta-
ya koyduklarını ifade ediyordu. Erdoğan, 
60, 70, 80 kişilik sınıflarda bir öğretmenin 

Öğretmenler İle İftar Yemeği

İstanbul | 22 Kasım 2003
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duyduğu rahatsızlığı kendi öğrencilik yıl-
larından da bildiğini söyleyerek, eğitimde 
fiziki mekanların önemine işaret ediyordu. 

Ekonomik sıkıntıların her geçen gün 
aşıldığını bildiren Erdoğan, Türkiye’deki 
ücret politikasının “çok garip” olduğunu 
belirterek, “Şu anda Türkiye’de 128 çe-
şit ücret politikası uygulanıyor. Burada 
adalet olur mu? Her kurum kendine göre 
baskı oluşturuyor ve buna göre de bir şey-
ler koparıyor. Kurumlar arası veya aynı 
kurumlarda farklı ücret politikalarıyla, 
farklı özlük haklarıyla adaleti yakalamak 
mümkün olmuyor” diye konuşuyordu. Bu 
konunun bir an önce çözümlenmesi için 
talimat verdiğini ifade eden Erdoğan, bun-
dan sonra gelişmiş batı ülkelerinde olduğu 
gibi işçiden, memurdan değil, çalışandan 
bahsedileceğini kaydediyordu. 

Türkiye’nin çok farklı bir dönemi yaşa-
dığını söyleyen Erdoğan, “10 gün içinde 
İstanbul’umuzda yaşadığımız bu vahşet, 
bizim dayanışmamızı artıracaktır. Bütün 
bu olaylar karşısında ülkemizde vahşetlere 
karşı dayanışma kültürünün mimarı sizler 
olacaksınız” diyordu. Başbakan Erdoğan, 
hayatta 3 kişinin elinin öpüleceğini belir-
terek, bunların baba, anne ve öğretmen 
olduğunu sözlerine ekliyordu. 

Başbakan Erdoğan, yemeğin sonun-
da, 1972 yılında İstanbul İmam Hatip 
Lisesi’nde İngilizce öğretmenliğini yapan 
Yılmaz Yiğit’e plaket veriyordu. Yiğit, 
Başbakan’ın bütün dünyaya bir yıl içinde 
kendisini saydırdığını ve garibanları da 
sahiplendiğini belirterek, “Bizim Tayyip 
bu” diyordu. 
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Başbakan Erdoğan, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın düzenlediği 
geleneksel bayram kahvaltısında yaptığı 
konuşmada, mutluluk ve huzur içerisinde 
bir bayram kutlaması hazırlıklarının ya-
pıldığı dönemde Türkiye’nin ardı ardına 
yaşadığı üzücü olayların, tüm insanlığı 

tedirgin ettiğini ve huzursuzluğa boğdu-
ğunu söyledi. ‘Bu olayların Türkiye’deki 
taşeronları, tetikçileri üzerinde durmak is-
temediğini, ancak bir gerçeği hatırlatmak 
zorunda olduğunu, çünkü herkesin uyanık 
olması gerektiğini” vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Vakfı Bayramlaşma 

Töreni

İstanbul | 25 Kasım 2003
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“Özellikle son yıllarda İslam ile terörü bir 
arada anma gibi bir gayret ortada. Teröre 
sıfat olarak İslam’ı giydirmek gibi bir gay-
ret ortada. Bu oyunu bozmak, şüphesiz 
ki hepimizin tek tek görevi olduğu gibi, 
toplumca en önemli görevimizdir diye 
düşünüyorum. Özellikle eğitim kurumla-
rında, bunun çok daha farklı bir şekilde 
öğrencilerimize yansıtılmasında büyük 
kaygılar olduğuna inanıyorum. Halkımı-
zın arasında bile zaman zaman farkında 
olmadan, yani su damlacıkları mermere 
aynı noktaya vurarak aşındırıyor, deliyor-
sa, bu sıfat olarak bu kutsal değerimizi, 
dinimizi teröre giydirenler, bunda mesafe 
alıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ‘ben 
Müslümanım’ diyen de, bakıyorsunuz ki 
bu ifadeyi kullanıyor. Tabii benim şahsen 
kanıma dokunuyor, huzursuz ediyor. Yani 
ben ‘İslami terör’ ifadesini duyduğum za-
man buna tahammül edemiyorum, daya-
namıyorum.” 

Başbakan Erdoğan, “İslam’ın dışındaki 
tüm dinlerin de teröre sıfat olarak giydiril-
mesine tahammül edemediğini” dile geti-
rerek, ortada böyle bir bilimsel gerçeklik 
olmadığına dikkat çekti. Bu çabaların al-
tında neler yattığını herkesin çok iyi bildi-
ğini ifade eden Başbakan Erdoğan, “Bu ka-
dir bayramımıza, mukaddes bayramımıza 
maalesef bu havada, bu atmosferde girdik. 
Temennimiz odur ki bu bir zincir olmasın, 
burada noktalanmış olsun. Ama bu zinciri 
kıracak olan bizim dayanışmamız, birliği-
miz, beraberliğimizdir” dedi. 

Birçok medeniyete beşiklik etmiş olan 
Anadolu topraklarının daima sevgiyi, 

kardeşliği, birliği ve beraberliği ürettiğini 
anlatan Başbakan Erdoğan, “terörün, bu 
topraklarda hiçbir zaman kendisine aradı-
ğı o bahçeyi bulamayacağını” söyledi. Baş-
bakan Erdoğan, “Buralarda aradığı hedef-
leri yakalayamayacaktır ve inanıyorum ki 
buralardan bir an önce yok olup gidecek-
lerdir” dedi. “Türkiye’nin ayaklarının yere 
sağlam basar duruma gelmeye başladığını 
ve bütün bu olaylara rağmen ekonomik 
parametrelerde herhangi bir önemli etki-
lenme olmadığını” vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, “Fakat bundan önce herhangi bir 
öksürmede milletçe zatürree olurduk, bü-
tün bu olaylara rağmen Türkiye’de güven 
ortamı, istikrar ortamı yakalanmıştır” diye 
konuştu. 

Başbakan Erdoğan, ekonomide istenilen 
hedeflere ulaşıldığına, enflasyonda hede-
fin altına inildiğine dikkat çekerek, 2004 
yılının çok daha parlak olacağını ve ekono-
mide sıçrama kabiliyetlerinin halka yan-
sımaya başlayacağını söyledi. Başbakan 
Erdoğan, bir numaralı hedeflerinin eğitim 
olduğunu da anlatarak, “Eğitime Yüzde 
Yüz Destek” kampanyasıyla bu konuda bü-
yük bir adım attıklarını belirtti. İlköğreti-
mi, lisesi, üniversitesiyle Türkiye’nin farklı 
bir dönemi yakalamasını istediklerine işa-
ret eden Başbakan Erdoğan, “Fakat burada 
üst düzeydeki sıkıntının ne olduğunu, ben-
den çok daha iyi siz biliyorsunuz. Bizlerin 
de bu noktadaki samimi mücadelesini 
görüyorsunuz” diye konuştu. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’de kamu sektöründe 128 
ayrı maaş ödemesi olduğunu anlatarak, 
bunların giderilmesi gerektiğini söyledi. 
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“Bunların giderilmesi için de işçi-memur 
ayrımının kaldırılacağını, hepsinin tek bir 
skalaya getirileceğini” belirten Başbakan 
Erdoğan, ücretlerin baskı ve dayatmalara 
göre tespit edilemeyeceğini, hak ve adalet 
ölçüsünde ehliyet ve liyakate, performansa 
göre tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, bu sorunun çözülmesi 
için “Kamu Yönetimi Reformu”nun çok 
büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak, 
“Bunların karşısına kimlerin dikildiğini 
görüyorsunuz, olduğu gibi çıkar şebekele-
ri, bunların karşısına dikiliyor” dedi. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, “ikili, üçlü 
görüşmelerde ‘doğru, hakikaten bunların 
yapılması lazım’ diyenlerin ise arkalarını 
döndükleri zaman ‘bunun Anayasa’ya ay-
kırı olduğunu’ iddia ettiklerini” sözlerine 
ekledi.
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Değerli kardeşlerim… Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Siz-
lerin şahsında Türkiye’nin her yerindeki 
vatandaşlarımı, özellikle özürlü vatandaş-
larımı ve onların ailelerini aynı kardeşlik 
duygularıyla, sevgi ve muhabbetle selam-
lıyorum.

Birleşmiş Milletler Teşkilatının 1992 yılın-
da belirlediği Dünya Özürlüler Gününün 
özürlülerle ilgili toplumsal duyarlığın art-

masına vesile olmasını dilerken, toplumun 
en hassas bu meselesinin sadece bir günde 
hatırlanmakla çözülemeyeceğini, özür-
lülerle ilgili topyekun bir bilinçlenmeye 
ihtiyacımız olduğunu sözlerimin başında 
belirtmek isterim. Bu bilinçlenme haya-
tın bütün alanlarıyla, toplumun bütün 
örgütlenmesiyle ilgili bir bilinçlenmeyi 
gerektiriyor. Hem özürlülerin haklarını 
kullanabilmesi hem de özürlülüğün engel-
lenmesi için bütün devletin ve bütün top-

Dünya Özürlüler Günü Toplantısı 

Ankara | 3 Aralık 2003
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lumun şefkat kollarını açması gerekiyor. 
Anne sağlığından eğitime, yönetimden iş 
kanunlarına bütün alanlarda bir bilinçlen-
me seferberliği gerektirmektedir. 

Özürlülerin taleplerine verdiğimiz önemi 
en üst düzeyde dile getirmek için azami 
çaba sarf ediyoruz. Bu mesele iktidarımı-
zın üzerinde en çok durduğu meselelerden 
biridir. Şahsen üzerinde durduğum bu me-
seleye parti programımızda, seçim beyan-
namemizde ve hükümet programımızda 
büyük önem verdik. Dedik ki: “Hiç kimse-
ye bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle 
ayrımcılık yapılmayacaktır.” 

Özürlü kardeşlerimizin bizden ve toplum-
dan en büyük talebi fırsat eşitliğinin sağ-
lanmasıdır. Ne yazık ki, bu zamana kadar 
toplumun bütün kesimlerinin talepleri 
ertelendiği gibi acil bir sorun haline gelen 
özürlülerle ilgili talepler de gerçek özürlü 
yönetimler tarafından ertelenmiştir. Bi-
zim tespitlerimize göre ekonomik gelişme 
toplumsal gelişmeyle paralel bir bütünlük 
içinde ele alınmadığı için, haksız rekabet 
ve adaletsizlik hayatın her alanına egemen 
olmuştur. Bütün alanlarda haksız rekabeti 
bertaraf etmeye çalıştığımız gibi, bütün 
vatandaşlarımızın uğradığı haksızlıkları 
gidermeye çalıştığımız gibi özürlü kardeş-
lerimizin mağduriyetlerini de gidereceğiz.

Burada açıkça söylüyorum. Hazırlanmakta 
olan Özürlüler Yasası ile Yerel Yönetimler 
Yasası çıktığı zaman göreceksiniz ki, özür-
lülerin taleplerini aşan, sizlerin tahayyül 
bile edemediğiniz, belki nasıl olsa gerçek-
leşmez diye talep bile etmediğiniz haklara 

kavuşacaksınız. Bu yasa özürlülerle ilgili 
politikalarımızın zeminini oluşturacak ve 
bundan yasal anlamda yapılması gereken 
her şey yapılmış olacaktır. 

Tabii ki, bu mesele sadece yasal düzen-
lemelerle çözülemeyecek, bunu aşan 
toplumsal bir sorumluluk duygusuyla, 
bilinç gerektirmektedir. Özürlülüğün 
önlenmesinde erken tanı hayatı öneme 
sahiptir. Başbakanlık özürlüler idaresi, 
Sağlık Bakanlığımız ve 6 üniversitemizin 
gerçekleştireceği bu proje inanıyorum ki, 
gelecek kuşakların sağlıklı gelişmesinde 
önemli bir adım ve tedbir olacaktır. Bu 
projeye emek veren bütün arkadaşlarımı 
kutluyorum. 

Ben sözlerim genel bir çerçeve içinde tu-
tarak bir kaç hususu belirtmek istiyorum. 
Anne sağlığının, yeterli beslenmeyle, her-
kesin sağlık hizmeti alabilmesi hakkıyla, 
eğitimle doğrudan ilgisi vardır. Dolayısıyla 
özürlülüğün engellenmesi ya da özürlü va-
tandaşlarımızın topluma kazandırılması 
ekonomik olduğu kadar eğitimle ilgili bir 
meseledir. Kentleşmeden yeni eğitim po-
litikalarına kadar özürlü vatandaşlarımızı 
hesaba katan politikalar üretmeli, sağlık 
politikalarımızı bütün vatandaşlarımızı 
kuşatacak biçimde üretmeliyiz. Biz de 
buna çalışıyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Şunu rahatlıkla müjdeleyebilirim ki, çı-
kacak olan Özürlüler yasası bir reform 
niteliğinde olacak. AK Partinin ilk kurulan 
birimlerinden birinin Özürlüler Koordi-
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nasyon Merkezi olduğunu biliyorsunuz. 
Özürlüler Yerel Yönetimler yasasından 
sonra ilk kez doğrudan bir muhatap bu-
lacaklar ve sorunlarını yerinden çözmeye 
çalışacaklardır. İş kanununda önemli de-
ğişiklikler yaptık.. 50’den yukarı işçi çalış-
tıran işyerlerinde özürlü çalıştırma zorun-
luluğu yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılmış 
ve bu yetki hükümete verilmiştir. Özürlü 
çalıştırma zorunluluğu olmayan kurumlar 
eğir özürlü çalıştırırlarsa SSK primlerinin 
yarısı devlet tarafından karşılanacaktır. 
Özürlü çalıştırması gereken işyerleri eğer 
özürlü çalıştırmazsa 750 milyon lira ceza 
kesilecek ve kesilen ceza da özürleler des-
tek fonuna aktarılacak. Kız çocuklarımız 
evlendiklerinde ebeveynlerinden kalan 
maaşları kesilmeyecektir. Yaşlılık ve ma-
lullük maaşları hükümetimiz döneminde 
iki misline çıkarıldı. 

Tabii ki, bunu yeterli görmüyoruz ama, 
Türkiye’de şartlar iyileştiğinde ilk fırsat-
ta daha iyi şartlar sağlayacağız. Yine bu 
meseleye gösterdiğimiz duyarlılığın bir 
ispatı olarak şunu ifade etmek isterim. 
Bildiğiniz gibi 2003 yılında sağlık, eğitim 
ve güvenlik teşkilatlarımız dışında memur 
almadık. Buna rağmen 1000 tane özürlü 
kardeşimizi memur yaptık. Önümüzdeki 
yıl taşımalı eğitim kapsamına alınacak 
özürlü çocuklarımızdan servis ücreti alın-
mayacaktır.

Geleceğinizden emin olunuz. Hepinizi sev-
giyle, kardeşlikle kucaklıyorum.
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Değerli katılımcılar... sevgili dostlar... 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak projeleri 
hayata geçirmenin heyecanıyla burada 
toplanmış bulunan böyle güzide bir top-
lulukla birlikte olmaktan duyduğum mut-
luluğu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Hepimiz inanıyoruz ki Türkiye, büyük 
potansiyelini aşama aşama harekete geçi-
rerek geleceğin dünyasında hak ettiği yeri 
alacaktır. Adaletli ve kalkınmış bir Türkiye 
hedefine ulaşacağımıza inanmak için bu-
gün elimizde sayısız neden ve büyük im-
kanlar vardır. Ekonomik göstergeler ülke-

Türk Telekom Hızlı İnternet 
(ADSL) Projesi Tanıtım 

Toplantısı 
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mizin lehine dönmüş, piyasalar canlanmış, 
demokrasinin Türkiye’nin vazgeçilmez de-
ğeri olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Kriz 
ortamlarının kararttığı umutlar yeniden 
tazelenmiştir.

Şükürler olsun ki, çocuklarımızın önüne 
parlak bir gelecek hayali koyabileceğimiz 
bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 
burada toplanmamıza vesile olan iki bü-
yük proje, Türkiye’nin geleceğe doğru ne 
büyük bir hızla koşmaya başladığının en 
büyük göstergesidir. Bu azim ve inancımızı 
asla kaybetmeyeceğiz. Her alanda çağın 
ihtiyaçlarına cevap verecek düzenleme ve 
donanımın sağlanması için büyük çaba 
gösteriyoruz. İnşallah yakın zamanda bu 
gayretlerimiz semeresini verecek; Türkiye 
teknoloji satın alan ülkeler arasından bü-
yük ölçüde çıkarak, teknoloji üretmeye ve 
satmaya başlayan bir ülke haline gelecek-
tir. Bu bizim hedefimizdir ve Türkiye’nin 
büyük potansiyeliyle bu hedefi beklenen-
den çok daha kısa zamanda yakalayacağı-
mıza inanıyorum. Türkiye hızla eski tartış-
malardan çıkarak bilgi toplumuna doğru 
yol alıyor.

Değerli arkadaşlar...

Telekomünikasyon sektörü, son on yılda 
dünyada verimliliğin artmasında ve tek-
noloji kullanımının yaygınlaşmasında 
önemli rol oynamıştır. Bütün sektörlerle iç 
içe olan ve sektörlerin önüne geçen bu sek-
törün şu an dünyadaki piyasa büyüklüğü 1 
trilyon doların üzerindedir. Bu muazzam 
iş hacminin teknoloji kullanımının yay-
gınlaşmasıyla daha da artacağı aşikardır. 

Günümüzde internetin gelişmesinin ve 
yaygınlaşmasının temel unsuru telekomü-
nikasyondur. Toplumları ve ekonomileri 
birbirlerine yaklaştıran ve entegre hale ge-
tiren de yine telekomünikasyon ağıdır. Bu 
ağ sayesinde evlerimize kadar girmiş olan 
internetin artık temel bir bilgi ve iletişim 
kaynağı olduğunu biliyoruz.

Ancak giderek yükselen bir trend içeri-
sinde görüyoruz ki internet aynı zamanda 
önemli bir piyasa aracı haline gelmektedir. 
Şurası kesindir ki, dünyanın yakın gele-
ceğinde hem telekomünikasyon hizmet-
leri, hem de internet hizmetleri küresel 
ekonomik yapıların değişiminde ve yeni 
ekonomilerin oluşumunda temel belirle-
yici olacaktır. Bizim güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye hedefimize ulaşabilmemiz için, 
hiç vakit geçirmeden iletişim altyapımızı 
geliştirmemiz, yaygınlaştırmamız ve çe-
şitlendirmemiz gerekiyor. Bu gerçekten 
hareketle, Türkiye’nin yıldızını parlatan 
Türk Telekom’un yürüttüğü hizmetlerin 
ülkemiz için giderek daha hayati bir fonk-
siyon kazandığını vurgulamak istiyorum.

Her zaman şunu söylüyoruz; dünyaya açık, 
dünyayı tanıyan ve dünyanın birikimin-
den faydalanan bir bilgi toplumu haline 
gelmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. 
İşte Telekom imza attığı bu tür projelerle 
Türkiye’nin bilgi toplumu olma projesinin 
lokomotif kurumlarından biri olacaktır. 
Türkiye’nin hem ekonomisine, hem de viz-
yonuna katkıda bulunacaktır. Türk Tele-
kom, bu senenin ilk on ayında, geçen sene-
nin aynı dönemine göre karlılığını yüzde 
27, gelirlerini ise 25 arttırmıştır. Yine Türk 
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Telekom, Türkiye’nin en çok kurumlar ver-
gisi ödeyen kuruluşudur.

Bu örnek kurumsal performansı ortaya ko-
yan Türk Telekom yönetici ve çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yakalanmış 
her başarı noktasını daha ilerilere taşıma-
nın mücadelesini vermek durumundayız. 
Bu anlayışla inşallah Türk Telekom’u yıl-
başından itibaren rekabete hazırlıyoruz. 
Türk Telekom’un özelleştirme stratejisi 
Bakanlar Kurulumuzca belirlendi. Bu güç-
lü kuruluşumuz, önümüzdeki yılın en geç 
ikinci çeyreğinde özelleştirme sürecine gir-
miş olacaktır. Bu önder kuruluşumuz her 
şart altında Türkiye’yi geleceğe hazırlaya-
cak vizyonun taşıyıcılarından biri olmaya 
devam edecektir.

Değerli konuklar...

Bugün burada çok önem verdiğimiz iki 
önemli projeyi kamuoyuyla paylaşmak 
üzere toplanmış bulunuyoruz. Bunlardan 
ilki Türk Telekom’un üstün gayretleriyle 
hayata geçirdiğimiz hızlı internet projesi-
dir. ADSL projesiyle birlikte internet kulla-
nıcılarımız mevcut sisteme göre yaklaşık 
40 kat daha hızlı internet imkanına zaman 
sınırı olmaksızın kavuşmuş oluyorlar. Yine 
mevcut uygulamanın aksine hem internet 
bağlantısı, hem de telefon bağlantısı aynı 
anda sağlıklı biçimde kurulabilecek. Kul-
lanıcı pratiği açısından son derece önemli 
olan bu ileri adımın, internete olan ilgiyi 
arttıracağı ve bilgisayar sektörünü önemli 
ölçüde canlandıracağı beklentisi içerisin-
deyiz.

Yine bu projenin hayata geçmesiyle, inter-
netin de kullanım alanları genişleyecek 
ve çeşitlenecektir. Bilgi toplumuna geçiş 
için attığımız adımlar bu projeyle birlikte 
önemli ölçüde ivme kazanacaktır. Bu pro-
jeyi telekomünikasyondaki GAP projemiz 
olarak görüyoruz. İnternet üzerinden tica-
ret canlanacak, yeni iş alanları açılacaktır. 
Şu anda Avrupa ülkelerinde ve OECD ül-
kelerinde yüz kullanıcıdan ikisi ADSL im-
kanından yararlanmaktadır. Bizde bu oran 
maalesef bugüne kadar on binde iki seviye-
lerinde kalmıştır. Bu uygulama sayesinde 
bu rakamların belli aşamalarla gelişmiş ül-
keler seviyesine çekilmesini hedefliyoruz.

Bu imkandan yararlanan kullanıcılarımı-
zın sayısının artması maliyetlerin aşağı 
çekilmesinde etkili olacaktır. Ancak Türk 
Telekom bu teknolojinin yaygınlaşmasını 
da düşünerek eski tarife üzerinden önemli 
oranlarda indirime gitmiştir. Bu indirim-
ler yüzde 49’lardan başlayıp yüksek hızlı 
bağlantı seçeneklerinde yüzde 80’lere 
varan oranlara çıkmaktadır. Ayrıca Teleko-
münikasyon Kurulu’nun onayına sunulan 
ve artı yüzde 20’ler civarında bir başka 
promosyon indirimi de düşünülmektedir. 
Amaç bu teknolojiden bütün gençlerimi-
zin, bütün çocuklarımızın, bütün ihtiyaç 
sahiplerinin yararlanabilmesi, bilgi toplu-
munun ev ev okul okul tesis edilmesidir.

Değerli arkadaşlar...

Bu amaca hizmet edecek olan bir başka 
projemizde de Milli Eğitim Bakanlığımız 
ile Türk Telekom çok önem verdiğimiz bir 
işbirliği gerçekleştiriyorlar. Bu iki kurumu-
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muz arasında yapılan protokol sayesinde 
tam 40 bin okulumuza hızlı internet im-
kanı sağlanmış oluyor. Hükümet olarak bu 
projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük 
gurur duyuyoruz. Çünkü eğitim ve iletişim 
geleceğin dünyasının temel taşları olacak-
tır. Bu projenin hayata geçmesiyle açık, 
bilgili, ve erdemli nesiller yetiştirme konu-
sunda çok büyük bir adım atmış oluyoruz.

Hızlı internetin okullarımızda kullanıl-
ması için iki kuruluşumuzun yaptığı bu 
işbirliği, başka alanlarda çalışan kamu 
ve özel sektör kuruluşlarımız için de çok 
önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje 
“E-Dönüşüm Türkiye” projemiz için de çok 
önemli bir adım olacaktır. Zaman içinde 
inşallah bütün okullarımızı bu teknolojik 
imkanlarla donatmanın planlarını yapıyo-
ruz. Bu bizim eğitim vizyonumuzun önem-
li bir parçasıdır. Her okulumuza internet 
imkanı sağladığımız gün eğitim kalitesi de 
kendiliğinden artacaktır. Bilgi teknolojisi 
kullanmadaki eşitsizlikler kadar, eğitim 
farklılıkları da giderilecektir.

Bu projeyi eğitimimiz için bir milat olarak 
görüyoruz. İnşallah 40 bin okulumuzu in-
ternet aracılığıyla dünyaya bağlayacak bu 
proje, Türkiye’yi de geleceğe bağlayacak 
olan bir köprü olacaktır. Emeği geçen her-
kesi kutluyor, hem Ulaştırma Bakanımıza 
hem Milli Eğitim Bakanımıza ve Türk Te-
lekom yetkililerine teşekkürlerimi iletiyo-
rum. Türkiye’nin önünü açacak, ufkunu 
genişletecek daha nice projenin açılışında 
yeniden buluşmak ümidini taşıyor, sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili öğretmenler...

Cumhuriyetimizin 80. yıl dönümünde 
bir öğretmenler gününü daha kutluyor 
olmaktan dolayı son derece mutluyum. 
24 Kasım Öğretmenler Gününü bu sene 
Bayram tatiline denk gelmesi dolayısıyla 
biraz gecikmeli olarak kutluyoruz. Sizler 
Türkiye’nin geleceğini kuracak nesil-

lerin liderlerisiniz. Bilginin neredeyse 
günlük olarak değiştiği bu yüzyılda, 
kendinizi yenileyerek gelişmeye öncülük 
ediyorsunuz.

Hiçbir meslek yoktur ki, hayatımızda 
öğretmenlik kadar yer etmiş, iz bırakmış 
olsun. Bizler, bugün hangi makamlarda 
olursak olalım; öğretmenlerimizi tebes-

Öğretmenler Günü Dolayısıyla 
Öğretmenleri Kabul 

Ankara | 9 Aralık 2003
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sümle, sevgiyle hatırlıyor ve bize verdik-
leri için öğretmenlerimizi hayırla yad 
ediyoruz. Şahsım adına bende emeği ge-
çen bütün öğretmenlerime şükranlarımı 
sunuyor, ellerinden öpüyorum. Böyle ulvi 
bir görevi azimle, gayretle yürüttüğünüz 
için de hepinize ülkem adına teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Saygıdeğer öğretmenlerimiz...

Sizleri ve eğitimi gerçekten önemsedi-
ğimizi hatırınızdan çıkarmayınız, her 
zaman önceliklerimiz arasında yer aldı-
ğınızı biliniz. Geleceğin Türkiye’si için 
eğitimde kaliteyi yükseltmek hepimizin 
en büyük ideali olmalıdır. Eğitime % 100 
Destek kampanyası, öğretmenliğin kade-
melendirilmesi, geri kalmış yörelerimiz-
deki öğretmenlerimize yeni mali imkan-
lar sağlanması, ekonomimizdeki olumlu 
gelişmelere paralel olarak yapılacak kat-
kılar ve benzeri çalışmalar bu niyetimizin 
açık bir göstergesidir. 

İstiyoruz ki, bu ülkenin çocuklarının 
önünde hiçbir eğitim engeli kalmasın. 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın Türk 
Telekom’la beraberce gerçekleştireceği 
ve 2005 yılı sonunda 42 bin 534 okulun 
hızlı ve kaliteli bir bağlantı ile internetten 
yararlanmasını sağlayacak projenin bilgi 
toplumunda ilerleyen ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Böylece ülkemizin 
geleceğini inşa edecek olan gençlerimiz, 
asrın idrakini yakalayan bir donanıma 
daha eğitimleri esnasında sahip olacaklar.

Değerli öğretmenler…

Elimizdeki yol haritası bizi çağdaş mede-
niyet seviyesinin üstüne çıkarma harita-
sıdır. Bu zorlu yolda, geleceğin aydınlık 
Türkiye’si için daha büyük bir gayretle ça-
lışacağınızdan eminim. Gelecek nesiller en 
çok sizleri hayırla yad edecektir. Hepinizi 
bu mutlu gününüzde tekrar tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.
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Kanal D Televizyonu’nun değerli yönetici-
leri… çalışanları… muhterem hanımefen-
diler, beyefendiler…

10 yıl önce, Kanal D Televizyonu yayın 
hayatına başlarken, ben de güzel İstan-
bul’umuzun Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına seçilmiştim. Dolayısıyla, sayın Fatih 
Altaylı’nın bu tören için yaptığı davetin 

bende ayrı bir anlamı bulunuyor. Sizinle 
birlikte, ben de halka yönetici olarak hiz-
mete başlayışımın 10’uncu yılını kutlamış 
oluyorum. Tabii bu kutlayış, Türkiye’mizin 
yayıncılık alanındaki gelişmeleri, kat ettiği 
mesafeleri göz önüne aldığımızda daha 
bir anlam kazanarak, hususi bir mutluluk 
vesilesi oluyor. 

Kanal D Televizyonu 10. Kuruluş 
Yıldönümü Töreni 

İstanbul | 9 Aralık 2003
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Bu duygularımı birkaç gün önce Kanal 
D gibi 10’uncu yılını kutlayan Aksiyon 
Dergisi’ne de ifade etmiştim. Çok şeyler 
yaşadık bu 10 yıl içinde… Sizler yayıncılık 
alanında, bizler ise siyaset sahasında aynı 
amaç uğruna halka hizmet yolunda bera-
ber yürüdük, mesafeler aldık. Ümid ede-
rim ki bu uzun yolda, yine beraber, omuz 
omuza, halkımızın mutluluğu ve refahı 
için gayret edeceğiz ve belirlediğimiz hede-
fe mutlaka ulaşacağız. Buna samimiyetle 
inanıyor ve bu inançta, en küçük bir kuşku 
zerreciğine yer olmadığını ifade ediyorum.

Az önce “Bu 10 yıl içinde çok şeyler ya-
şadık, mesafeler aldık” dedim. Peki bu 
yeterli midir? Hayır! Asla! Çünkü daha 
yürünecek çok uzun bir yol, kat edilecek 
mesafeler var… Çünkü daha halledilmesi 
gereken pek çok sorun, çözülmesi gereken 
problemler var… Çünkü bu milletin bizden 
beklediği çok şeyler var… Çünkü halka 
hizmette yetinme duygusunun çürüme 
ve çöküşe neden olacağına dair sarsılmaz 
bir inancımız var. İşte bu inançla her gün 
biraz daha ileriye doğru adım atmak du-
rumundayız. Ok yaydan fırlamıştır artık… 
Hedefe varması muhakkaktır. O hedef ise 
halkımızın mutluluğu, refahı ve ulaşmak 
istediğimiz muasır medeniyet seviyesidir. 

Değerli misafirler…

Türkiye, genel nüfusuyla Avrupa’nın en 
genç ve dinamik ülkesidir. Tarih, kültür ve 
yeraltı hazinelerinin yanı sıra, Türkiye’nin 
sahip olduğu genç ve dinamik nüfus avan-
tajı, ne yazık ki bugüne dek yeterince ve 
yerinde kullanılamamış, beceriksiz ihtiras-

lar elinde bu en büyük avantajımız deza-
vantaja dönüştürülmüş, Türkiye sanatta, 
ticarette ve siyasette her bakımdan geri 
bırakılmıştır. Tarih bu duruma sebep olan-
ları lanetliler sayfasına elbette yazacaktır. 
Şimdi yapılacak olan, mevcudu tersine 
çevirmek, yokuş aşağı bırakılan bu arabayı 
durdurarak, ulaşmak istediği zirveye çı-
karmaktır. İşte bu görevde birinci derece-
den sorumluluk, öncelikle ülkeyi yöneten 
bizlere ve yaptığımız icraatın artı ve eksi-
lerini halka duyuran sizlere düşmektedir. 
Sorumluluğumuz büyük, yükümüz çok 
hem de çok ağırdır. 

Bizler hükümet olarak, halkımızın mutlu 
tebessümü ve vefakar takdirinden başka 
bir heves peşinde koşmamaya kararlı bir 
azimle yola çıktık ve bu inanç içerisinde 
gayretlerimizi sürdürüyoruz. Şundan 
emin olunuz ki, asil milletimizin duaların-
dan başka hiçbir himmete muhtaç değiliz. 
Bu noktada kendimizi tam bağımsız ve 
hür addediyoruz. Halkının esiri olmuş 
bir hizmet anlayışının bahşettiği ilkeli bir 
özgürlük şuuruyla durmadan, dinlenme-
den, yorulmadan, bezginliğe kapılmadan 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 
Medyamızın da, ancak ve ancak böyle an-
layış ile özgürleşebileceğine inanıyoruz. 
Çünkü; ister siyaset olsun, isterse ticaret 
olsun, halkın beklentilerinin önüne geçiri-
len hiçbir değerin, değer olarak kalmaya-
cağını, kısa zamanda çürüyüp kokuşarak 
yok olacağını biliyoruz. Bırakın bütün bir 
tarihi, özel radyo televizyon yayıncılığımı-
zın geçmiş 20 yılı dahi, sözünü ettiğim bu 
yok oluşların pek çok örneğiyle doludur. 
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Bu bağlamda, tekraren ifade etmek isterim 
ki, siyaset ve ticarette ayakta kalabilmenin 
ilk ve son şartı, mensubu olmakla onur 
duyduğumuz millete hizmetten Gayri 
heves gütmemektir. Başka heves peşin-
de koşanların ne kadar acı ve utandırıcı 
bir zillet içine düştüklerini hep birlikte 
üzülerek gördük. Lütfen hatırlayınız… 
İstiklal Harbi’nde dedelerimiz “Ya istiklal 
ya ölüm” diyerek hedef çizdiler. Başka al-
ternatifleri yoktu. Bunu biliyorlardı. Ya bu 
toprakları esaret zilletinden kurtaracaklar 
yahut can vereceklerdi. Kararlı, inançlı 
ve ümitliydiler. Ve bu kararlılık, inanç ve 
ümit içinde toprağa düşen bedenleriyle 
özgür Türkiye’ye vücut oldular. 

Bugün ise bizim önümüzde de iki yol var-
dır: Ya millet, ya da zillet! Ya bu millete la-
yıkıyla, onurlu bir şekilde hizmet edeceğiz, 
yahut boynumuza asılan yaftalarla zillet 
çukurunda yokluğa sürükleneceğiz. Ha-
yır! Şundan emin olunuz ki, biz bu çukura 
düşmeyeceğiz. Biz de İstiklal Harbi’nde 
can veren dedelerimiz gibi kararlı, inançlı 
ve ümitliyiz. Onlar ast-üst, zengin-fakir, 
asker-sivil, şu etnik grup, bu siyasi farklılık 
demeden el ele, omuz omuza mücadele 
verdiler ise, bizler de siyasetimizle, ticare-
timizle, medyamızla, bürokrasimizle, or-
dumuzla, sivil toplum örgütlerimizle el ele 
vereceğiz, öfkenin, kinin, çıkarcı hevesle-
rin ve düşmanca önyargıların üstüne, aynı 
memleket türküsünü söyleyerek yürüyece-
ğiz. Bizi yolumuzdan çevirmek isteyenlere 
ise asla prim vermeyeceğiz.

Bu duygular içerisinde, 10 yıllık süreçte 
önemli gelişmeler kaydeden, gerek teknik 

ve gerekse yayıncılık etiği açısından sürek-
li bir arayış ve uygulama içinde olduğunu 
gördüğümüz Kanal D’nin yıldönümünü 
kutluyor, yönetim ve çalışan kadrosunu 
tebrik ediyorum. Ümidim odur ki, bu geliş-
me süreklilik kazanır ve Kanal D’nin ikinci 
10 yılını Türkiye ölçeğinde değil, uluslara-
rası medya ortamında kutlamak da yine 
bize nasip olur. Nice yıllara…
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Karaman-
lılar... 

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nin 
doğalgaza kavuşturulduğu bu müstesna 
günde sizlerle bu mutluluğu paylaşıyor 
olmaktan memnuniyetimi ifade etmek 
istiyorum. İnşallah bu hayırlı gelişme, Ka-
raman sanayicisine ve üreticisine sunduğu 
katma değerle büyük imkanlar hazırlaya-
caktır. Doğalgaz kullanımının bugün dün-
yanın bütün gelişmiş sanayilerine önemli 
avantajlar sağladığı bilinmektedir. Hükü-
met olarak doğalgaz alım anlaşmalarında 
sağladığımız iyileşmelerin, bu önemli 
enerji kaynağının Türk sanayi ve üretim 
sektörlerinde yaygınlaşmasında önemli 
bir itici faktör olacağını umuyoruz.

Öte yandan yine doğalgaz kullanımının 
çevre kirlenmesi ve hava kirliliği gibi 
problemlerin aşılmasında katkısı büyük 
olacaktır. Şehirlerimizi çağdaş hale getir-
mek, vatandaşlarımızın sağlıklarını koru-
mak bizim önemli görevlerimizdendir. Bu 
yüzden hem sanayicimizin daha elverişli 

şartlarda çalışarak hedef büyütmesini, 
hem de şehirlerimizin sağlıklı ve yaşana-
bilir şartlara kavuşmasını sağlayacak bu 
hayırlı hizmete büyük önem atfediyoruz. 
Katkısı bulunan, emeği geçen herkese şük-
ranlarımı, takdirlerimi sunuyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Organize Sanayi Bölgesine 
Doğalgaz Verilmesi Töreni 

Karaman | 17 Aralık 2003
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Değerli vatandaşlarım...

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin çağ-
daş imkanlar faaliyet gösterir hale geti-
rilmesi amacıyla yürütülen önemli bir ça-
lışmanın sonucunu almak üzere bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın değişen 
enerji kültürü çerçevesinde sanayi ve üre-
tim tesislerinin bulunduğu bu bölgemize 
doğalgaz kullanım imkanı sağlayan bu 
tesisin açılışı için burada bulunmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hükümet olarak sanayicimizin, üretici-
mizin, ticaret erbabımızın kıymetini bil-
diğimizin, onları ekonomimizin taşıyıcı 
gücü olarak gördüğümüzün herhalde siz-
ler de farkındasınızdır. Sanayi ve üretim 
şartlarını iyileştirmek, ulaşılabilir bütün 
imkanları bu sektörlerin hizmetine sun-
mak ekonomik politikamızın temel hedef-
lerinden biridir. Çünkü bir ülke üretimini 
arttırmadan, ürettiğini en iyi şartlarda pa-
zara ulaştırmadan ekonomisini dengede 
tutamaz. O nedenle sizin sıkıntılarınızın 
çözümü, bir anlamda Türkiye ekonomi-

sinin sıkıntılarının da çözümü anlamına 
gelmektedir.

İnşallah çağımızın önemli enerji kaynağı 
olarak gördüğümüz doğalgazın Konya 
sanayi ve ticaretine sağlayacağı katma 
değerin karşılığını da hem sizler, hem de 
bizler çok kısa bir zaman içerisinde alma-
ya başlayacağız. Bu duygularla bu önemli 
hizmetin Konya’ya ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

Organize Sanayi Bölgesine 
Doğalgaz Verilmesi Töreni 

Konya | 17 Aralık 2003
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Yeni yıla Safranbolu’da giren Erdoğan, Ka-
rabük Çocuk Yuvasını ziyaret etti. Çocukla-
ra çeşitli hediyeler dağıtan ve yeni yıllarını 
kutlayan Başbakan Erdoğan, daha sonra 
çocuklarla birlikte pasta kesti. Erdoğan, 
çocuklardan çok çalışmalarını ve ileride 
hayırlı ve faydalı vatandaşlar olmalarını 
istedi. Erdoğan, daha sonra gazetecilerin 
yeni yılını kutladı ve gündeme ilişkin soru-
larını yanıtladı.

Erdoğan’a, 2004 yılında Türkiye’nin 
Kıbrıs sorununu çözüp çözemeyeceği ve 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yo-
lunda bu yıl tarih alıp almayacağı soruları 
yöneltildi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Biz, Kıbrıs sorununun, özellikle Sayın 
Talat’a görev verilmesinden sonra, şimdi 
ilk etabı bu işin, Sayın Talat’ın hükümeti 
kurabilmesi. Temennimiz odur ki, süratle 
bu hükümeti kursun. Hükümeti kurduk-
tan sonraki süreç, 1 Mayıs sürecidir. 1 
Mayıs sürecinde de müşterek çalışmalarla 
masada bir Annan Planı vardır. Bu Annan 
Planı çerçevesinde yapılacak bir çalış-
mayla 1 Mayıs’ta, yine temennimiz odur 
ki, Kıbrıs sorunu, sorun olmaktan çıksın, 

tarafların üzerinde mutabık kaldığı, adil 
ve kalıcı bir çözüme kavuşturulsun. Ve 
şu anda Dışişleri yetkililerimiz, Genelkur-
may yetkilileriyle çalışmalar yaptılar. Bu 
çalışmaların neticesinde, önümüze bir 
hazırlık getirdiler. Bu hazırlık çalışmaları 
üzerinde, bizi brife ettiler. Bu brifing üze-
rinde bizim bazı (bunu nasıl değerlendi-
rebilirsiniz) gibi sorularımız oldu. Onun 
üzerine bir çalışma yapacaklar. Bu konuyu 
değerlendireceğiz ve hemen yılbaşı erte-
sinde, tekrar bu çalışmalarımızı bir sonuca 
kavuşturup,2004’te müzakere süreciyle 
ilgili Aralık ayında tarih alacağımıza inan-
dığımız içindir ki, biliyorsunuz, reform 
paketlerini çıkardık.Reform paketlerini de 
ülkemizde uygulamaya sokacağız. Bunun 
gayreti içindeyiz. Ciddi adımlar attık. Biz, 
görevimizi yerine getireceğiz.’’

Türkiye’nin 2004 Aralık’ta müzakere sü-
reciyle ilgili hazırlıkları yaparak, bitirme 
kararlılığında olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, ‘‘Ama her zaman şunu söylüyoruz, bu 
bizim için dünyanın sonu değil. Bu yap-
tıklarımızla ülkemiz herhangi bir şey de 
kaybetmiyor. Bunlarla insanımız bir şey-
ler kazanıyor. Bunları gerek özgürlükler 

Çocuk Yuvası Ziyareti

Karabük | 1 Ocak 2004
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noktasında, gerekse ekonomik konularda 
kazanıyor. Kazandığımıza göre, kaybeden 
değiliz’’ dedi.

Atılması gereken adımların atıldığını 
kaydeden Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 
ve milletin kendine güvendiğini ve 
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu bil-
dirdi. Erdoğan, ‘‘Biz her ne kadar Avrupa 
Birliği’ne katılmayı arzuluyorsak, AB de 
Türkiye’yi kendi içine katmada arzulu ol-
mak durumundadır’’ şeklinde konuştu. 

E r d o ğ a n ,  A B  k o n u s u n d a ,  s a d e c e 
Türkiye’nin değil, AB’nin de çıkarı oldu-
ğunu belirterek, kendilerinin konuya bu 
şekilde baktığını ve dostlarının da bu 
konuda değerlendirmede bulunmaları ge-
rektiğini söyledi.

Bir gazetecinin ‘‘Kıbrıs konusunda Dışişle-
ri bürokrasisi ile Genelkurmay bürokrasisi 
anlaşmış durumda mı?’’ sorusu üzerine 
Erdoğan şu yanıtı verdi:

‘‘Bakın bir gazete bugün şunu söylüyor, 
Genelkurmay Başkanı şöyle demiş, miş 
miş... Bir defa bunlar çok çirkin, ayıptır. 
Ben Genelkurmay Başkanımla başa baş bir 
görüşme yaptım. Bir defa orada yaptığımız 
görüşmeyi, böyle miş mişlerle bir köşe 
yazısına malzeme etmek çok çirkindir, 
ayıptır. Bizim Genelkurmay Başkanımızla 
yaptığımız çalışma, orada söylenenlerin 
tamamen hilafına ki, yalandır, bunlar. Bu 
tür yalanları oralara sığdırmak çok çirkin. 
Hiçbir ülkede kalkıp da hiçbir gazeteci, 
hiçbir köşe yazarı duymadan, görmeden, 
bilmeden bir Başbakan hakkında, bir Ge-

nelkurmay Başkanı hakkında böyle yazı 
yazmaz. Çok çirkin bunlar. Dışişlerimiz, 
Genelkurmayımızla bir mutabakat içeri-
sinde bu çalışmaları sonuna kadar yürüt-
müştür. Herhangi bir esasta sıkıntı olma-
dığı gibi, usul itibarıyla da her şeyi belli bir 
noktaya getirmişlerdir. Ondan sonra biz 
brife edildik. Şu ana kadar yaptığımız ça-
lışmalarda da hep bu mutabakatı arayarak 
çalışmalarımızı yürüttük. Kimse hüküme-
tiyle ordusu arasına gelip de böyle bulanık 
havalar estirme gayreti içerisine girmesin. 
Hele hele 2004’e girerken çok ayıptır.’’

Başbakan Erdoğan, AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Hüsrev Kutlu’nun TBMM’deki 
Atatürk posteriyle ilgili yaptığı açıkla-
malara ilişkin Genelkurmay’dan gelen 
tepkilerin anımsatılarak, bu milletvekili 
hakkında partinin herhangi bir işlem ya-
pıp yapmayacağı sorusu üzerine, ‘‘Yaptığı-
mızı duymadınız mı yahu? Gazetecisiniz, 
yahu... Partimiz milletvekili arkadaşımızı 
disiplin kuruluna sevk etmiştir. Hakkında 
soruşturma başlatmıştır. Kararı disiplin 
kurulu verecektir’’ dedi.

Bir soru üzerine 2003 yılının geride kaldı-
ğını ve yeni bir yıl ile müşerref olunduğu-
nu belirten Erdoğan, 2004 yılının barış yılı 
olmasını diledi. 2003 yılındaki pozitif eko-
nomik parametrelerin 2004 yılında daha 
da artacağını kaydeden Erdoğan, bu yılda 
en önemli hedeflerinin istihdamı artırmak 
olacağını kaydetti.

Başbakan Erdoğan, ‘‘2003 yılının kendisi 
açısından en önemli olayının’’ sorulması 
üzerine, bu soruyu kendisine şu ana kadar 
hiç sormadığını kaydetti.
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Erdoğan, 2003 yılının içte ve dışta meyda-
na gelen olaylar açısından değerlendirildi-
ğinde Irak’a yapılan müdahalenin Türkiye 
dışındaki en önemli olay olduğunu kay-
detti. 

2003 yılının Türkiye’deki en önemli ola-
yının millete sorulması gerektiğini ifade 
eden Erdoğan, içteki en önemli olayın ne 
olduğunu belirtmedi. 

Başbakan Erdoğan, asgari ücrete yapılan 
zammın sorulması üzerine de, hükümetin 
işverenden yüzde 20 olan enflasyonu eski 
ücretin üzerine ilave etmelerini, hüküme-
tin de vergi konusunda fedakarlık yapaca-
ğı şeklinde götürülen teklifi anlattı.

Net 303 milyon lira olarak belirlenen asga-
ri ücret konusunda devlet olarak ‘‘feragat 
ve fedakarlıkta’’ bulunduklarını dile geti-
ren Erdoğan, ‘‘Asgari ücret konusunda ben 
gönül huzuru içindeyim. İşçinin mağduri-
yetini bilen, işçiliği yaşamış biriyim’’ dedi.
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Değerli hanımefendiler, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki 
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü tebrik ediyorum.

Dünya Kadınlar gününün bir özelliği 
de bu günün aynı zamanda dünya barış 
günü olmasıdır. Bu gerçekten hareketle 
sözlerimin başında şu gerçeği ifade etmek 
istiyorum ki, yaşadığımız katı dünyanın 
daha çok merhamete, daha çok şefkate, 
daha çok adalete ihtiyaç duyduğu kesindir. 

Uygarlığın gelişimi ile insanın mutluluğu 
arasında ters bir orantı olması yalnızca 
bizim ülkemizin değil, bütün insanlığın en 
büyük meselelerinden biridir.

Ne yazık ki, maddi kalkınma ve refah her 
zaman insanın iç huzurunu, mutluluğunu, 
barışı ve sevgiyi sağlayamıyor. İnsanın 
yaratılışındaki değerlerle çatışması, insan 
ihtiraslarının asla tatmin olmayışı, güçlü 
olanların zayıf lar üzerindeki iktidarını 
pekiştiriyor. Dolayısıyla dünya üzerinde 

Dünya Kadınlar Günü Toplantısı

Ankara | 8 Mart 2004
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insanlılığın adalet yolunda alacağı daha 
çok mesafe var. Oysa uygarlık, insanın 
mutluluğunu esas almalıydı ve bugün bu 
mutluluğun sağlanabildiğini kimse iddia 
edemez. Bugün uygar dünyada aile başta 
olmak üzere değerlerin çözülmesi, toplum-
sal dokunun yaralanması temelde insani 
olanın, hayati olanın ihmal edilmesiyle, 
dolayısıyla uygarlığın insan tasarımıyla 
doğrudan ilgilidir.

Sahiden barış ve adalet istiyorsak insanın, 
sadece bir üretim unsuru, sadece bir tüke-
tici olmadığını kabul etmek zorundayız. 
Bu genel çerçeveden sonra şunu ifade 
etmek zorundayım. Tek tek insani ilişki-
lerden, aileden, üretim ilişkilerine kadar 
bugün yükün büyük kısmı kadınların 
omuzlarına bırakılmaktadır. Bu yükü pay-
laşmak zorundayız. Bu yükü paylaşmayı 
kabul etmezsek toplumsal mutluluk ve 
adalete ulaşamayız. Her gün üniversite ka-
pılarından töre cinayetlerine, fabrikadan 
mahkeme salonlarına, gazete sütunların-
dan televizyon ekranlarına yürekleri ya-
kan binlerce dram karşımızdayken, yılda 
bir kez kadınların hoşuna gidecek birkaç 
söz sarfederek sorumluluğumuzu yerine 
getireceğimizi düşünmüyorum. 

Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan daha 
tehlikeli, daha ilkel bir tutumdur. Her tür 
ayrımcılığa karşı mücadele etmek zorun-
dayız. Kadına ve kız çocuklarına karşı 
ayrımcılık insanlığın cahiliyet dönemle-
rinden kalma meselesidir. Ne yazık ki, bu 
modern çağda bu sorunlar aşılamamış, 
aksine kadının yükü ağırlaşmıştır. Hayatın 
her alanında birlikte olduğumuz kadınlar-

la ilgili sorunları aşamamış olmak itiraf 
edelim ki, en büyük eksiğimiz, ayıbımızdır. 
Ailenin huzuru, nesillerin emniyet içinde 
yaşaması, toplumun mutluluğu kadınların 
omzundaki yükün hafifletilmesine, payla-
şılmasına bağlıdır. 

Bu yük, sadece maddi bir yük değildir aynı 
zamanda manevi bir sorumluluktur. Daha 
doğrusu hepimizin yükünün hafiflemesi 
kadınlarımızın haklarına duyacağımız 
saygıya bağlıdır, hukukun korunmasına, 
cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesine 
bağlıdır. 

Değerli hanımefendiler…

Belki de şu sözleri sarf ettiğim için bu 
ülkenin Başbakanı olarak beni yadırga-
yacaksınız ama hissiyatımı olduğu gibi 
sizinle paylaşmak zorundayım. Devletler, 
devlet kurumları cinsiyet ayrımcılığı ya-
parsa, kadınları ikinci sınıf görürse kadın 
hukukunu, kadın haklarını ilkel töreler 
belirlemeye başlar. Bu yüzden eğitim en 
önemli meselemiz olmalıdır. Hep birlikte, 
yeni çatışma alanları oluşturmadan hayatı 
güzelleşmek bizim elimizde.

Dünya Kadınlar Günü, 1857 yılından beri 
dünyanın gündemindedir. Birleşmiş Mil-
letler Örgütü 8 Mart’ı 1975 yılında Dünya 
Kadınlar Günü olarak kutlamayı kabul 
etmekle dünya barışı için büyük bir adım 
atmıştır. Ne yazık ki, bugün hâlâ yoksullu-
ğun, eğitimsizliği en büyük bedelini kadın-
lar ödemektedir. Çağdaş dünyada kadın 
emeğinin ucuz işgücü olarak görülmesi 
kabul edilemez. Yeri gelmişken şunu ifade 
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etmek istiyorum. Biz Türkiye’nin kalkın-
masını özel sektörün güçlenmesinde görü-
yoruz. Ama özel sektörden de sosyal ada-
lete öncülük etmesini istiyoruz. Ne yazık 
ki, araştırmalara göre kadın emeği bizim 
ülkemizde erkeklere göre yüzde 25 oranın-
da daha düşük olarak değerlendiriliyor. 

Bu düpedüz haksızlıktır, gayrı ahlakidir. 
Kadını, kız çocuğunu ikinci sınıf olarak 
gören, ucuz emek olarak gören bir insanı 
ne kültürümüz kabul eder ne de evrensel 
dünya kültürü. Bizim kültürümüzde in-
san, yaratılmışların en seçkinidir ve bizzat 
bu özelliğiyle saygıdeğerdir. Keza, çağdaş 
hukuk devleti bütün vatandaşların hu-
kukunu koruyan devlettir. Demokrasi de 
kadın erkek herkesin yönetime katıldığı 
bir düzendir. 

Öyleyse Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
şunu söylemek istiyorum. Kadınlar ses-
lerini daha çok yükseltsinler. Buna ihti-
yacımız var. Siyasete, yönetime, çalışma 
hayatına daha çok kadın eli değmelidir 
diyor, Dünya Kadınlar Gününün hem ül-
kemizdeki, hem tüm dünyadaki kadınlara 
hayırlı olmasını diliyor, sevgiler ve saygı-
lar sunuyorum....
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Değerli Bingöllü kardeşlerim…

1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl’de yaşanan 
deprem felaketi yüreklerimizi yakmıştı. 
Aynı gün Bingl’e geldiğimde daha önce-
ki depremlerde yaşanan acılara ilaveten 
Ankara’nın gösterdiği duyarsızlığı göster-
meyeceğimizi, yaraların en kısa zamanda 
sarılacağını söylemiştim. Verdiğimiz söz 
yerine getirdik ve işte buradayız. Bingöl 
depreminin yaşandığı 1 Mayıs 2003 tari-
hinden hemen bir gün sonra Toplu konut 
İdaresi buradaydı. Çalışmalar hemen 
başlamış ve sondaja dayalı zemin etüdleri 
yapılarak depreme dayanıklı yeni konutlar 
için çalışmalar başlamıştır. Depremden 
sonra bir ay içinde 1536 konutun ihalesi 
yapılmış, 480 konut ise TOBB tarafından 
yaptırılmıştır. Bingölde toplam değeri 75 
trilyon lira olan 12 ihale yapılmıştır. 

Verdiğimiz sözü tutma konusunda bizim 
bir geleneğimiz var. İş yapacak insandan 
ne zaman bitireceğininin sözünü alıyoruz 
ve ilan ediyoruz. İşte bu binaları yapan 
firmnalardan da 8 ay içinde bitirmeleri-
ne dair söz aldık... Ama 8 ay dolmadan 6 
ay içinde bitirildi. Bu konutların yapımı 
esnasında 2500 kişiye istihdam sağlandı. 
Ayrıca Toplu Konut İdaremiz afetzedelere 
kuracakları kooperatifler aracılığıyla uy-
gun şartlarda konut ve işyeri kredisi açıl-
masına ilişkin yönetmeliği onaylamıştır. 

Konut başına en fazla 20 milyar lira kredi 
imkanı sağlanacaktır. Kredilerin vadesi 
olbilecek en uzun sure olarak hesaplanmış 
ve 20 yıl olarak tespit edilmiştir. 

İşyeri açmak isteyenlere 6 milyar lira işye-
ri kredisi açılacaktır. Geri ödeme şekli ise 5 
yıl olacaktır. Ayrıca Orta hasarlı konutlar 
için hak sahibi olan vatandaşlarımıza 6 
milyar, orta hasarlı işyerlerine 3 milyar lira 
Onarım ve Güçlendirme Kredisi imkanı 
sağlanmıştır. Bununla kalmayarak Bingöl 
Sancak Beldesinde Toplulaştırma suretiy-
le konut yapımı ve kredilendirme çalışma-
larımız devam etmektedir.

Değerli kardeşlerim…

1 Mayıs depreminden sonra Toplu konut 
İdaremiz neler yaptı? Bingöl Uydukent 
Mevkiinde 1808 konut, Ekinyolu mevki-
inde 208 konut, Genç ilçesinde 192 konut 
ihale edilmiştir. Bugüne kadar Bingöl’de 
2208 konut ihale edilmiştir. Ayrıca 32 
derslikli ilköğretim okulu, 12 derslikli lise 
ve ticaret merkezi genel altyapı ve çevre 
düzenlemesi de TOKİ tarafından yapılmış-
tır. Bu konutlar 122 metre kare büyüklü-
ğünde 3 oda 1 salon, zemin+3 katlı olarak 
yapılmıştır. Bu evlerde oturacak sevgili 
Bingöllülerin aileleri ile çocukları ile hu-
zur içinde oturmalarını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

TOKİ Anahtar Teslim Töreni

Bingöl | 11 Mart 2004
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İl Özel İdaresi ve Hayırsever 
Vatandaşlar Tarafından 
Yaptırılacak Okullar İçin 

Protokol Töreni

İstanbul | 17 Mart 2004

Eğitim camiamızın saygıdeğer mensupla-
rı… sevgili vatandaşlarım... değerli medya 
mensupları... Bu güzel şehirde, eğitim gibi 
çok önemli bir konuda geleceğe doğru dev 
bir adım atmak üzere toplanmış bulunu-
yoruz.

Hükümet olarak eğitime yapılan yatırımın 
ülkemizin geleceğine yapılmış yatırım 
olduğunu layıkıyla bilen bir anlayış görev 
başındadır. Şundan herkes emin olsun ki, 
Türkiye’nin eğitimle ilgili ne kadar sıkın-
tısı, ne kadar ihtiyacı varsa hepsi çok uzun 
olmayan bir vadede adım adım giderile-
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cektir. Çocuklarımızı, kendilerini geleceğe 
hazırlayabilecekleri seviyede bir eğitim 
kalitesine mutlaka kavuşturmamız gereki-
yor, bunu da yapacağız.

Hükümet olarak bu hedefi yakalamayı en 
öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. 
Bu amaçla göreve geldiğimiz ilk günden 
beri eğitim sistemimizdeki sıkıntıların gi-
derilmesi ve bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek zenginlikte bir müfredat programı 
ortaya çıkarabilmek için büyük gayret gös-
teriyoruz. Bir yandan ülkemizin dört bir 
yanında okul, derslik, kitap, ders araçları 
ve öğretmen eksikliklerini giderme uğraşı 
verirken, diğer yandan ülkemizin yine her 
köşesini çağdaş bir eğitim seviyesinde bu-
luşturmanın mücadelesini veriyoruz.

Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye, 
eğitim sistemini yıllarca ihmal etmiş bir 
ülke... Dünya her gün durmadan değişir-
ken, Türkiye’yi yöneten zihniyetler kendi 
siyasi çekişmelerinden meydan bulup 
geleceğimizi garanti altına alacak eğitim 
düzenlemelerini ne yazık ki yapmamış, 
yapamamışlar. Türkiye bu ihmaller sonu-
cunda sadece bugünleri değil, yarınlarını 
da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Hükümet olarak göreve geldiği-
mizde eğitimde beklentilerimizin ötesine 
geçen acı bir tablo ile karşı karşıya kaldık.

Gördük ki, Türkiye eğitimle ilgili problem-
lerini çözmeden başka hiçbir problemini 
çözemez. 15 ay boyunca bildiğiniz ekono-
mik şartlar nedeniyle son derece kısıtlı 
olan imkanlarımızı zorlayarak çok önemli 
çalışmalar yürüttük. Geçim derdi içinde 

yıllardan beri sıkıntılar çeken insanımızı 
bir parça rahatlatabilmek için çocukları-
mıza ders kitaplarını hiçbir ücret alma-
dan dağıttık. Milli Eğitim Bakanlığımıza, 
öğretmen açığı bulunan bölgelerimize 
öğretmen alımı için 20 bin yeni kadro tah-
sis ederek bir rahatlama getirdik. 2004 yılı 
sonuna kadar okullarımızın yüzde 90’ını 
internet imkanına kavuşturma sözünü 
verdik ve bu sözümüzü de gün gün ger-
çekleştiriyoruz. İnşallah bu sayede okulla-
rımızın çehresi değişecek, öğrencilerimiz 
internet üzerinden dünyayı tanıyacak, 
kültürlerini, ideallerini geliştireceklerdir.

Değerli dostlar...

Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın 
“Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası” 
adıyla başlattığı çok önemli bir kampanya-
mız var. Bugüne kadar bu kampanya çer-
çevesinde hayırseverlerimiz eğitimimize 
hepimizin yüzünü güldüren çok önemli 
katkılarda bulundular, bulunuyorlar. Bili-
yorsunuz ekonomimizin yaralarını yavaş 
yavaş sarmaya çalışıyoruz. Devlet olarak, 
hükümet olarak milletimizin yaşadığı her 
sıkıntıyı bugünden yarına çözebilecek bir 
genişlik içinde hareket edecek şartlara sa-
hip değiliz.

Uyguladığımız ekonomik programa uy-
mak, bu ülkenin yıllar yılı ihmal edilmiş 
meselelerini çözmeyi de zamana yaymak 
durumundayız. İşte bu noktada hayırsever 
bir millet olmanın fazileti ortaya çıkıyor. 
Devletin saramadığı yarayı millet sarıyor, 
devletin dikemediği söküğü millet dikiyor. 
Bu ülke hepimizin ve çocuklarımızın eğiti-
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mi için attığımız her adımı da, ülkemizin 
geleceği ve gelişmesi için attığımızı da çok 
iyi biliyoruz. Eğitim meselemizi devlet 
ve millet el ele gönül gönüle çözmekten, 
bunu bir milli seferberliğe dönüştürmek-
ten başka çıkar yolumuz yoktur.

İşte bu seferberliğin en güzel adımla-
rından birini atmak için bugün burada 
toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bugün 
attığımız bu adımlarla İstanbul’umuzun 
eğitim manzarası tamamen değişecektir. 
Bakınız bugünkü rakamlarla İstanbul’da 
2305 okulda tam 2.124.415 öğrencimiz öğ-
renim görmektedir. Derslik başına 50 öğ-
renci düşüyor. 1493 okulumuzda normal, 
812 okulumuzda ikili öğretim yapılıyor. 
Hedefimiz bütün okullarımızda normal 
öğretime geçmek ve derslik başına öğrenci 
sayısını en az 40’a indirmektir.

Hedefimize ulaşmak için şu an itibariyle 
15 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. Ay-
rıca okullarımızın ihtiyaçları bunlarla da 
sınırlı değil, daha çözülmesi gereken pek 
çok problem bulunuyor. Bu gerçekten 
hareketle İl Özel İdaremiz ve Milli Eğitim 
Bakanlığımız, hayırsever vatandaşları-
mızın da katkılarıyla 5 yıllık bir plan ha-
zırladılar. Bu planlama ile önümüzdeki 5 
yıl içinde İstanbul’un ihtiyacı olan 15 bin 
dersliği yapmayı hedefliyoruz. Bugün bu-
nun ilk adımı olarak 50 okulumuzla ilgili 
inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah bu 50 
okulumuz 1 Ekim 2004’te tamamlanmış 
olacaktır.

Ayrıca yine bugün bu törenle pek çok oku-
lumuzun deprem güçlendirme, bilgisayar 

donanımlarını gerçekleştirme ve doğalgaz 
ısı sistemlerini tamamlama çalışmalarını 
da başlatıyoruz. Bu çok önemli adımlar, 
inşallah Türkiye’yi kalkındırma hareketi-
mize ilham verecek kıymette adımlardır. 
Emeği geçen herkesi kutluyor, hayırsever 
insanlarımıza da şükranlarımı sunuyo-
rum. Bu güzel hizmet zincirinin her hal-
kasının ülkemize ve eğitimimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli hemşehrilerim... sevgili vatandaş-
larım... Hepinizi en derin sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. Böylesine hayırlı bir 
törende sizlerle olmaktan ve sizlerle bu 
heyecanı paylaşmaktan büyük bir mutlu-
luk duyuyorum.

Milletimizin dertlerine derman olacak bu 
tip hayırlı projeler beni fazlasıyla heyecan-
landırıyor. Çünkü burada sadece milletimi-
zin daha iyi, daha rahat yaşamasına imkan 
sağlayacak bir konut projesinin temelini 
atmıyoruz; aynı zamanda, milletimizin 

İzmir-Urla-Seferihisar Afet 
Konutları Anahtar Teslim 

Töreni 

İzmir | 5 Mayıs 2004
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kanayan yaralarına da çare getiriyoruz. 
Biz bir büyük imar seferberliğine harç taşı-
makta olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. 
Gittiğimiz her yere bu hissiyatla, bu aşkla, 
bu heyecanla gidiyoruz.

Buraya gelirken de, Türkiye’nin yarınla-
rının, tıpkı siz hemşehrilerimin gönülleri 
gibi aydınlık olacağı müjdesini beraberim-
de getirdim. Attığımız her temelle, yaptığı-
mız her törenle ve başlattığımız her yeni 
projeyle birlikte, ülkemizin üstündeki kara 
bulutların biraz daha dağıldığından sizler 
de emin olunuz. Eğer bu umut ve heyecanı 
sizler de benim gibi içinizde hissederse-
niz, o zaman hiç korkmayın, Türkiye’nin 
hızına hiç kimse yetişemez. Bize inanma-
ya ve güvenmeye devam ediniz. Sizlerin 
yüzlerinizi güldürecek hizmetleri vermek 
için geceli gündüzlü çalıştığımızdan emin 
olunuz. Allah’ın yardımı ve sizden aldığı-
mız bu büyük güçle, enflasyon canavarını 
dize getirdiğimiz gibi, Türkiye’nin önünü 
tıkayan diğer engelleri de aynı şekilde bir 
bir bertaraf edeceğimizden kuşkunuz ol-
masın. 

Milletimizin yaşadığı sıkıntının farkında-
yız; o sıkıntılı yüzleri güldürmek, o dara-
lan göğüsleri genişletmek, o kara bulutları 
dağıtmak için gece gündüz çalıştığımızı 
sizler de görüyorsunuz. Sizlerle aramızda-
ki bu gönül bağının ve Türkiye için taşıdı-
ğımız temiz niyetlerin bereketini yakında 
hep birlikte göreceğiz. Bugünden çocukla-
rınıza müjdeyi verin; onlara bugüne kadar 
sahip olduğumuzdan çok daha adil, çok 
daha kalkınmış, çok daha mutlu bir Türki-
ye hediye edeceğiz. Eminim ki sizlerin de 

inancınız benim Türkiye’nin yarınlarına 
olan inancımdan asla daha az değildir. 

Değerli vatandaşlarım...

Sizlere bugün anahtar dağıtımını yaptı-
ğımız bu güzel proje gibi daha nice proje 
ve hizmetlerin gündemimizde olduğunu 
müjdelemek istiyorum. İnşallah birçok 
hemşehrime sıcak bir yuva sağlayacak 
olan bu proje gibi bütün bu projelerimiz de 
birer birer hayata geçirilecektir. Hükümet 
olarak konut üretimi ve planlı kentleşme 
konusunu çok önemsiyor ve bu alanda 
ihtiyaçlara cevap olacak pek çok çalışma 
gerçekleştiriyoruz. 2004 yılı sonu için he-
defimiz tam 100.000 konut inşa etmektir. 
Sizlerden ricam hepimizin yararına olan 
böyle büyük projelere, böyle iyi niyetli 
yatırımlara her zaman sahip çıkmanızdır. 
Çünkü sizler, her şeyin en güzeline, en 
iyisine layıksınız. Hepinizi sevgilerimle 
selamlıyorum. 
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Değerli davetliler... sevgili arkadaşlar... 
medyamızın saygıdeğer temsilcileri... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlı-
yorum.

Türkiye’nin çağın ihtiyaçlarına cevap ve-
recek bir devlet işleyişine kavuşması yo-
lunda çok önemli bir adımı atmak üzere 

bir araya gelmiş bulunuyoruz. e-Bildirge 
Projesi, Türkiye’nin nasıl bir vizyonla, 
nasıl bir geleceğe doğru yürümekte oldu-
ğunu gösteren ve bizim hükümet olarak 
çok büyük önem verdiğimiz bir projedir. 
Bilgi toplumu olma yolunda ilerleme 
azmimizin ve kararlılığımızın da açık 
bir nişanesidir. Geleceğin dünyasında 

E-Bildirge Projesi Tanıtım 
Toplantısı 

İstanbul | 16 Mayıs 2004
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kamusal hizmetlerin, tıpkı sektörel hiz-
metler gibi babadan kalma yöntemlerle 
verilemeyeceği bugün her aklıselim 
insan tarafından bilinmekte, kabul edil-
mektedir.

Türkiye sadece devletin işlemeyen yapısı 
ve hantal bürokratik mekanizmalar se-
bebiyle yıllar yılı vakit kaybetmiş, servet 
kaybetmiş, zaman kaybetmiştir. Ancak 
21. asrın kendine özgü şartları içinde, 
artık kaynaklarımızı, vaktimizi ya da 
emeğimizi böyle har vurup harman sa-
vurma lüksüne sahip olamayacağımız 
ortadadır. Bir an önce başta kamusal 
işleyişimiz olmak üzere her alanda bir 
yenilenme, bir yeniden yapılanma atı-
lımı gerçekleştirmek zorundayız. Ama 
hepsinden önce kafamızı değiştirmemiz 
şart...

Artık taşıma suyla bu devasa değirmenin 
dönmeyeceğini hepimizin görmesi gere-
kiyor. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz, 
bütün hizmetleri en kısa zamanda, en 
ekonomik ve en organize şekilde vere-
ceğiz. Vatandaşımıza devlet kapısından 
illallah dedirtmeyeceğiz. Bütün prob-
lemleri en kestirme şekilde ama hakkıy-
la çözeceğiz. El birliği ile bu ülkeyi bir 
baştan bir başa çağın ihtiyaçlarına göre 
yeniden, yeni bir anlayışla inşa ve ihya 
etmek gayreti içinde olacağız. Madem 
böyle tarihsel bir sorumluluğu üstümüze 
alarak iktidar yükünü yüklendik, o za-
man bu büyük fabrikanın ne kadar han-
tallaşmış, ağırlaşmış, yozlaşmış makine-
si varsa hepsini söküp atacağız. Bunların 
yerine çağın ihtiyaçlarına cevap veren, 

bilgi teknolojilerinden yararlanan, halk-
la ilişkilerde yüksek standardı yakalayan 
yeni bir sistem kuracağız.

İşte bu yolda attığımız adımların en 
önemlilerinden birini bugün kamuoyuy-
la paylaşıyoruz. e-Bildirge Projesi, vatan-
daşlarımızın en çok sıkıntı yaşadıkları 
bir alanda, çalışma hayatı alanında dev-
rim niteliğinde bir adımdır, buna herke-
sin dikkatini çekmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar...

e-Bildirge Projesi,  devlet taraf ından 
verilen hizmetleri çağa ve teknolojik 
yeniliklere göre yeniden düzenleme-
yi, bürokrasiyi azaltmayı hedef leyen 
e-Devlet uygulamasının önemli bir par-
çası, bir örneğidir. Bu projeyle birlikte 
işverenlerimiz, çalıştırdıkları işçilerine 
ait prim ve hizmet belgelerini internet 
üzerinden verebilecekler. Daha sonra bu 
bildirimlerine tahakkuk eden bedelleri 
de otomatik ödeme ve internet banka-
cılığı marifetiyle ödeyebilecekler. Yani 
bir işveren, bürosundan hiç çıkmadan, 
yerinden bile kalkmadan tuşlara basmak 
suretiyle SSK ile ilgili bütün işlemlerini, 
banka ödemelerini gerçekleştirebilecek-
ler. Ayrıca yine işçi ve işverenlerimiz 
bugüne kadar sigorta müdürlüklerine 
gitmek suretiyle aldıkları diğer hizmet-
leri de internet üzerinden yapabilecek, 
sigortalılık durumlarını yine internetten 
takip edebilecekler.

İşverenlerimiz bu hizmetle iş hayatının 
üstünden ne kadar büyük bir külfet kalk-
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tığını ve ne büyük bir kolaylık sağlandı-
ğını çok iyi takdir edeceklerdir. Bizim 
amacımız öncelikle vatandaşımıza ko-
laylıklar sağlamak suretiyle sigortalılığı 
teşvik etmektir. Ayrıca bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden azami istifadeyle daha 
nitelikli kamu hizmeti vermek, ekono-
mik ve sosyal hayatın çağın gereklerine 
uyumlu hale getirilmesine katkı sağla-
maktır. Yine bu projeyle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının iş yüklerini azaltmayı, ça-
lışmaların daha etkin ve denetlenebilir 
şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Başta bizzat Sosyal Sigortalar Kurumu 
olmak üzere, işçi ve işverenlerimiz, mali 
müşavirlerimiz ve bankalarımız bu pro-
jenin getirdiği kolaylıklardan doğrudan 
etkilenecektir. Hem zaman, hem kaynak, 
hem de enerjiden büyük tasarruf sağla-
nacak, en önemlisi bütün bu hizmetler 
vatandaşlarımız için bir çileye dönüşme-
den verilecektir. e-Bildirge uygulaması-
nın hayata geçirilmesiyle 1 yıl içerisinde 
kamu ve özel sektörde asgari 432 trilyon 
lira işgücü kazanımı olacağını tahmin 
ediyoruz.

Projenin ne kadar ileri bir proje olduğu-
nu ifade etmek için şu bilgiyi de vermek 
istiyorum: SSK’nın başlattığı bu hizmet 
şu anda dünyada Uluslararası Sosyal 
Güvenlik Teşkilatı’na kayıtlı 306 sosyal 
güvenlik kuruluşundan sadece ABD, 
Fransa, İtalya gibi birkaç ülkede veril-
mektedir. SSK bu hizmetiyle dünyada 
sanal sigorta müdürlüğü hizmeti veren 
çok az sayıdaki sosyal güvenlik kuruluşu 
arasına girmektedir ki, düne kadar eleş-

tirilerin odağında olan bu kurumumuz 
için bu çok önemli bir ilerlemedir.

Değerli davetliler...

Geleceği belirleyecek temel alanlardan 
birinin bilişim olacağı bugünden belli-
dir. Geçen hafta ikincisi gerçekleştirilen 
Bilişim Şurası’nda da söyledim: Bize Av-
rupa Birliği kapılarını açacak olan temel 
yönelimimiz bilgi ekonomisi olacaktır. 
Sadece özel sektörümüz değil, kamu yö-
netimimiz de verdiği hizmetlerde bilgi 
ekonomisinin gereklerini yerine getir-
mek durumundadır. Bir toplum, bilgi 
toplumu olma hedefine doğru ilerleye-
cekse, devlet de o hedefe uygun olarak 
kendini yenileyecek, dönüştürecek.

Hükümet olarak önümüze koyduğumuz 
e-Dönüşüm hedefinin gereği de budur. 
Bugün vatandaşlarımız, özellikle de yeni 
kuşaklarımız bilgi teknolojilerinin ni-
metlerinden faydalanma konusunda çok 
önemli mesafeler almaya başlamışlardır. 
Bu sürecin çok daha hızlanarak devam 
edeceği ve birkaç yıl içinde bu teknoloji-
lerin hem sektörel alanlarda, hem eğitim 
ve iletişim ortamlarına hakim hale gele-
ceği belli olmuştur. Bu şartlarda devlet 
hala basit bir evrak için vatandaşlarını 
kapı kapı dolaştırma vurdumduymazlığı 
içinde olamaz. Çağın gereği neyse, onu 
önce devlet yapmalıdır.

Mümkün olan teknolojik imkanlarla 
devlet işleyişinde e-Dönüşüm devrimini 
tamamen gerçekleştirebilirsek, inanı-
yorum ki bunun ekonomik kazanımı da 
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sandığımızın ve beklediğimizin çok öte-
sinde olacaktır. Bu hamleleri kararlılıkla 
yapmalı ve Türkiye’yi çağa uyumlu hale 
getirecek bilgi teknolojilerinin sadece 
kullanıcısı değil, aynı zamanda üretici-
si olan bir ülke haline getirmeliyiz. Bu 
ülkenin Başbakanı olarak, özellikle de 
yarınlarımızın güvencesi olduğuna inan-
dığımız yeni kuşaklara söz veriyorum.

Türkiye gerek bilgi toplumu olma hedefi-
ne, gerek bilgi teknolojilerinin dünyayla 
eş zamanlı olarak kullanımı hedefine 
heyecanla ve kararlılıkla yürüyecektir, 
bundan hiç şüpheniz olmasın. e-Bildirge 
Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği 
olan başta sayın Bakanımız olmak üze-
re bütün arkadaşlarıma teşekkürü borç 
biliyor, Cumhuriyetimizin 80. yılına ar-
mağan ettikleri bu güzel eser için kendi-
lerini kutluyorum. Projenin Türkiye için 
hayırlı olmasını temenni ediyor ve hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

86

Saygıdeğer misafirler… değerli basın 
mensupları… 4. Aile Şurası’nın değerli 
katılımcıları… Sizleri saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Toplumsal dokumuzun çe-
kirdeğini teşkil eden sağlam aile yapımıza 
önemli katkılar sağlayacağına inandığım 
bu Şura’nın yararlı, hayırlı ve yol gösterici 
olmasını diliyorum. 

Türk toplumu tarih boyunca aile değerleri-
ne verdiği önemle gelişmesini sürdürmüş 
ve kültürel kimliğini korumayı başarmış-
tır. Sahip olduğumuz aile değerleri milli 
birlik ve beraberliğimizin, altını çizerek 
söylüyorum, milli bekamızın en önemli te-
minatıdır. Bizim kültürümüzde aile, derin 
ve kuşatıcı bir kurum olarak toplum haya-
tının temeli haline gelmiştir. 

Anayasamızın 41. Maddesinde yer alan, 
“Aile Türk toplumunun temelidir” ifadesi 
önemli bir yükümlülüğü tarif etmekle 
birlikte çarpıcı bir toplumsal gerçeğe işa-
ret etmektedir. Nitekim, bizler AK Parti’yi 
kurarken, Parti Programımızda kendimize 
kimlik olarak seçtiğimiz “Muhafazakar 
Demokrat” anlayışı tarif ederken temel 
vurguyu aileye yaptık.

Değerli arkadaşlar… 

Çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı, özürlü her 
bireyin ihtiyaçlarının en iyi cevap buldu-
ğu yer ailedir. Milletlerin uygarlık tarihi 
içindeki yükselişi ve çöküşü ile sahip ol-
dukları aile değerleri arasında doğrudan 
bir ilişki vardır. Ailenin kültürel kimliği 
ve insani değerleri koruyan temel kurum 
olduğu gerçeği bütün dünyada, insanlığın 
tartışmasız ortak kabulüdür. Ancak güçlü 
bir aile yapısına sahip toplumlar uzun süre 
tarih sahnesinde yer almaktadır. Gücünü ve 
bütünlüğünü kaybeden aile yapısı milletler 
için telafisi mümkün olmayan sorunlar bı-
rakmaktadır. Aile değerlerinin zayıflaması 
ile birlikte başta neslin devamı olmak üzere, 
çocukların ve gençlerin topluma faydalı 
birer insan olarak yetişme imkanları yok 
olmaktadır. Güçlü bir aile yapısı toplumun 
temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm 
adresidir. 

Uygarlık yarışındaki hedeflerimizde iddia-
lıyız. Bu hedefe toplumla birlikte varacağız. 
Bu hedef için aile kurumunu güçlendirmek 
zorundayız. Çünkü, toplumsal huzur ve ba-
rışın da, ekonomik hayatın da, sağlığın ve 
eğitimin de temeli ailedir. Zira ailedeki zafi-

4. Aile Şurası 

Ankara | 18 Mayıs 2004
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yetler telafisi imkansız toplumsal çürümeyi 
de beraberinde getirmektedir. Bireyi yanlış 
davranışlardan uzak tutacak, koruyacak, 
doğru ve iyi bir insan olmaya yöneltecek en 
etkili güç ailedir. Toplumsal gelişmemizin 
önünde birer engel olarak duran kanun dışı 
ve ahlak dışı pek çok sorunun altında ne 
yazık ki yıpranan ve fonksiyonlarını yerine 
getiremeyen aile yatmaktadır. 

Çocukların ve gençlerin hayata hazırlanma-
sında, özürlü ve bağımlı nüfusun bakımı ve 
rehabilitasyonunda, suç ve kötü alışkanlık-
larla mücadelede aile belirleyici bir öneme 
sahiptir. Türk ailesi, bütün sorunlarına 
rağmen güçlü bir sosyal hizmet ve yardım 
mekanizması olarak varlığını sürdürmek-
tedir. Bu yapıyı güçlendirmek suretiyle ai-
lelerin sorun çözme kabiliyetini arttırmak 
zorundayız. Dayanışma ve yardımlaşma 
mekanizmalarının işlemesinde, sevgi saygı 
gibi temel değerlerin yaşatılmasında ve in-
sani birikimin paylaşılmasında aile kilit rol 
oynamaktadır. 

Başta sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler 
olmak üzere çocukların ve kadınların istis-
marında, kadına dönük ayrımcılıkta, uyuş-
turucu ve diğer suçlarda, muhtaç bireylerin 
bakımında ortaya çıkan devasa sorunların 
çözüm adresi ailedir. Sevgi ve kardeşliğin 
ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sev-
gisinin ilk adresi ailedir. Sağlıklı nesilleri 
yetiştirecek kurum aile kurumudur. Ülke-
mizin geleceği genç nesilleri içki ve uyuş-
turucu tehdidinden en iyi koruyacak güç 
ailedir. Ekonomik sorunlarla birlikte hızlı 
bir tırmanış içine giren kültürel sorunlar ne 
yazık ki, ailede çözülme ve parçalanmaları 
beraberinde getirmiştir. 

Son yıllarda artış eğilimine giren boşan-
ma oranları, uyuşturucu kullanımı, aile 
içi şiddet gibi sorunlar ne yazık ki ailenin 
zayıf lamakta olduğunu göstermektedir. 
Hükümetimiz başından beri aile merkezli 
politikalara öncelik vereceğini belirtmiş 
ve bu alanda acil çözüm programlarına 
olan ihtiyacı bir taahhüt haline getirmiştir. 
Ailenin refahı, aile üyelerinin genel olarak 
paylaştıkları yük, güçlük, imkan ve kolay-
lıklarla doğrudan ilgilidir. Ailede çalışan sa-
yısı, bağımlı nüfus sayısı, özürlü, yaşlı genel 
olarak refah düzeyini etkileyen faktörlerdir. 

Risk grubu içinde görülen aileler, sosyo-
ekonomik düzeyi düşük, özürlü ve yaşlı 
bireyi olan, çalışan işgücü az olan ailelerdir. 
Risk grubundaki aileler büyük ölçüde sos-
yal destek programları içinde ele alınması 
gereken yardıma muhtaç ailelerdir. Kriz 
döneminde risk grubundaki aile sayısında 
patlamalar yaşanmış ve kontrol edilemeye-
cek oranlara ulaşmıştır. Risk grubundaki 
aileler için hayati önemi olan dayanışma 
mekanizmaları ekonomik krizle birlikte 
işleyemez hale gelmiştir. Bu tür ailelerde te-
davi, psikolojik destek, beslenme, barınma, 
eğitim, ulaşım gibi sorunlar tehlikeli boyut-
lar kazanmıştır. 

Değerli arkadaşlar… değerli konuklar…

Ekonomik politikalarımızı sosyal politi-
kalar ekseninde yürütmek, bütün adım-
larımızda toplumsal faydayı esas almak 
zorundayız. Sosyal politikalarda kalıcı 
çözümler üretmeye mecburuz. Bunun yolu 
artık bütün dünyada kabul görmüş aile po-
litikalarının hayata geçirilmesidir. Dünya-
daki başarılı deneyimler de göstermektedir 
ki, ailelerin sorun çözme kabiliyeti arttıkça 
kamunun sosyal hizmet ve yardım yükü 
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azalmaktadır. Hükümetimiz gerçekleştirdi-
ği köklü değişikliklerle sorunların yerinde 
çözümü için yeni düzenlemeler öngörmek-
tedir. 

Çok boyutlu bu düzenlemelerin esası hiz-
metin topluma daha çabuk ulaşmasıdır. 
İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle ağır riskler 
altında bulunan aileler başta olmak üzere 
aile yapımızın bütünlüğünü korumak, re-
fahını arttırmak en önemli hedefimizdir. 
Bütün çabalarımızın temelinde bu büyük 
hedef vardır. Bize göre devlet, gücünü 
toplumdan alır ve toplumdan aldığı gücü 
toplumla paylaştıkça adalet zemininde ka-
lır. Dolayısıyla toplumsal değerlerin güçlü 
olması millet olarak, ülke olarak bekamızın 
en büyük teminatıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Bugüne kadar yaşadığımız sayısız krizi mil-
letimizin kaya gibi sağlam dokusu, sağlam 
aile değerlerimiz ve dayanışma ruhumuz 
sayesinde aşabildik. Öyleyse, sadece devle-
tin yapabilecekleriyle değil; sivil toplumun 
da gücünü birleştirmesiyle aile değerlerine 
destek vermesi gerekiyor. Topluma dönük 
hizmet üreten herkes, aile değerlerine, 
ailenin güçlenmesine ne kadar katkıda 
bulunduğuna bakmakla mükelleftir. Kamu 
kurumlarında hizmetin kriteri evrak sayısı, 
bürokrasi, kırtasiye değil; bu kurumların 
toplum için doğrudan ne ürettiğidir. Bakan-
lıklardan valiliklere, belediyelerden kayma-
kamlıklara, sağlık kurumlarından eğitim 
kurumlarına kadar sorumluluk alan herkes 
birey, aile ve toplum için ne ürettiğine bak-
malıdır.

Aile yoksulluğunu doğuran sebepleri 
milletçe ortadan kaldırıncaya kadar bu 

yöndeki mücadelemiz devam edecektir. Bu 
alanda kalıcı çözümlere ulaşmak için her-
kese önemli görevler düşüyor. Aile yoksul-
luğunun sebep ve sonuçlarına bakıldığında 
meselenin nerelere kadar uzandığını hepi-
miz biliyoruz. İsrafa, yolsuzluğa, haksızlığa, 
kanunsuzluğa, rüşvete karşı dürüstlüğü, 
eşitlik ve hakkaniyeti, verimliliği hayata 
geçirmedikçe yoksulluğu tümüyle ortadan 
kaldırmamız mümkün değildir. 

Biz göreve gelirken bir sözümüz vardı. Yok-
luktan yoksulluktan kavrulan kesimlere el 
uzattık önce. İşe yangını söndürmekle baş-
ladık. Hiçbir vatandaşımızı çaresizliğe terk 
etmedik, etmeyeceğiz. Acil sosyal yardım 
programlarını genişleterek hayata geçirdik. 
Unutmayalım ki Türkiye, büyük krizlerden 
çıkarak bugünlere geldi ve önünü görmeye 
başladı. Bu krizleri sağlam aile yapımız, mil-
let olarak dayanışma ruhumuz sayesinde 
aştığımızı da aklımızdan çıkarmayalım. 

Ancak bu aşamada yapmamız gereken ka-
lıcı çözümlere ulaşmaktır. Ailelerin sorun 
çözme kabiliyetini arttıracak girişimlere 
öncelik vermektir. Bu amaçla, şu anda Mec-
lis Plan ve Bütçe Komisyonunda olan Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Teşkilat Yasasının bir an önce Türkiye Bü-
yük Millet Meclisimizden çıkacağını ümit 
ediyorum. İnşallah, bütün boyutlarıyla 
aile sorunlarının ve çözüm yollarının ele 
alınacağı bu şura hükümetimize, aile de-
ğerleri üzerine kafa yoran, toplumsal kaygı 
ve sorumluluk taşıyan herkese yol gösterici 
olacaktır. Aile kavramıyla geleceğe daha 
da güçlü yürüyecek bir Türkiye’nin altını 
bir kere daha çiziyorum... Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birlik 
Mahallesi’ndeki pazarı gezip esnaf ve 
vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı. 
Başbakan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) 
Başkanlık Meclisi toplantısının ardından, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve AK 

Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca ile 
toplantının yapıldığı TESK Otel’in yanında 
bulunan Birlik Mahallesi semt pazarına 
geçti. Burada esnafla, ‘‘işlerin nasıl gittiği’’, 
alışveriş yapan vatandaşlarla da ‘‘fiyatların 
nasıl olduğu’’ yolunda sohbet eden Erdo-
ğan, pazarda meyve ve sebzelerin tadına 

Birlik Mahallesi Pazar Esnafı İle 
Görüşme

Ankara | 27 Mayıs 2004
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baktı, alışveriş yaptı. 

Erik, kayısı, çilek, salatalık, kuru soğan, 
sarımsak, 3 karpuz, 5 kavun, 2 koli yumur-
ta ve pazarda dolaşan simitçiden 10 simit 
alan Erdoğan’ın pazar gezintisi sırasında 
ilginç diyaloglar yaşandı. Erdoğan, pazar-
da gezdiği tezgahlarda esnafa nereli olduk-
larını sordu. Erdoğan, esnafın hepsinden 
‘‘Haymanalı’’ yanıtını alması üzerine şa-
şırarak, ‘‘Pazarı Haymanalılar kaplamış’’ 
dedi. Alışveriş yapan vatandaşlara fiyatları 
soran Erdoğan, ‘‘bugün ucuz’’ yanıtını 
duyunca, ‘‘Demek ki enflasyondaki düşüş 
tabana yayılmış’’ diye konuştu. Esnaf ise 
civardaki marketlerin pazarın kurulduğu 
gün sebze ve meyve fiyatlarında indirime 
gitmelerinden şikayetçi oldu. Esnafın bu 
konuda yardım talebinde bulunması üze-
rine Erdoğan, yanında bulunan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coşkun’dan konuyla 
ilgilenmesini istedi. 

Erdoğan, pazarda kendisine hediye edil-
mek istenen yavru bir tavşanı ve saksı 
içindeki yapay çiçeği de satın aldı. 50 
milyon lira vererek aldığı tavşan ve çiçeği 
Sanayi Bakanı Coşkun’a hediye eden Er-
doğan, Coşkun’dan, tavşanı, 7 yaşındaki 
oğlu Ali Murat’a götürmesini istedi. Bakan 
Coşkun’a bir de karpuz alan Erdoğan, ‘‘İçi-
ni sen yersin, kabuğunu da Ali Murat’ın 
tavşanına yedirirsin’’ dedi. Kuru soğan 
alırken tezgah sahibinin ‘‘Elma gibi, hiç 
acısı yok’’ demesi üzerine Erdoğan, soğa-
nın tadına baktı. Soğan acı çıkınca Erdo-
ğan, ‘‘Tadın bakın acısı yok diyor. Duman 
etti bizi bu esnaf ’’ şeklinde sitem etti. Erik 
tezgahlarında ‘‘papaz eriği’’ yazısını gören 

Erdoğan, ‘‘Bu can eriği değil mi? Bırakın 
papaz eriğini’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, kavun alırken fiyatını 
sordu. Esnafın, ‘‘Tanesi 2 milyon, 3 tanesi 
5 milyon olur’’ sözleri üzerine Erdoğan, ‘‘5 
tane ver 10 milyon olsun’’ dedi. Erdoğan, 
alışveriş yaptığı esnafa alışveriş tutarın-
dan fazla ödeme yaptı. Erdoğan, pazara en 
son ne zaman gittiğini soran bir gazeteciye 
‘‘Tarihini hatırlamıyorum ama İstanbul’da 
gidiyorum’’ karşılığını verdi. Eşi Emine 
Erdoğan’ın siparişi üzerine mi alışveriş 
yaptığının sorulması üzerine de Erdoğan, 
‘‘Hayır, sürpriz olacak’’ dedi. 
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Bakırköy Acil 
Yardım, Travma ve Afet Merkezi Kurma, 
Koruma ve Geliştirme Derneği, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve AK Parti Bakırköy İlçe 
Teşkilatı tarafından, Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bün-
yesinde yapılması planlanan Acil Merkez 
Projesi’ne destek için düzenlenen yemeğe 
katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın ‘‘Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi - Olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi’’ özdeyişinin 
çözümünü aramak üzere dostlar sofrasın-
da bir arada bulunduklarını söyledi. 

Göreve geldiklerinde, öncelikle adalet, 
emniyet, eğitim ve sağlık problemlerini 
çözmek için yola çıktıklarını anlatan Er-
doğan, adalet olmadan hiçbir şeyin yerli 
yerine oturamayacağını, emniyet olma-
dan huzur bulunamayacağını, eğitimin 
olmadığı yerde de medeniyetten bahsedi-
lemeyeceğini kaydetti. Eğitimde bugüne 
kadar Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesindeki 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çık-

ma hedefinin hep lafta yaşandığına, bunu 
yerine getirme hususunda gerekenlerin 
yapılmadığına işaret eden Erdoğan, bu 
ifadenin bir an önce laftan uygulamaya 
geçmesi gerektiğini anlattı. 

Başlattıkları Eğitime Yüzde Yüz Destek 
Kampanyası ile hayırseverlerden kısa sü-
rede 1.5 katrilyon liralık destek alındığını 
belirten Erdoğan, buna rağmen hala ülke 
genelinde 46 bin derslik ihtiyacı bulundu-
ğunu söyledi. Sağlık hizmetlerinde ise bir 
felaketin yaşandığını dile getiren Erdoğan, 
şunları belirtti: 

‘‘Hastanelerde rehinelerin olduğu günleri 
unutmadık. Kararlılıkla geldik. Hala bu 
işi çözdük mü, hala çözemedik. Zaman 
zaman bazı aklıevveller çıkıyor, alıyor bir 
kenarda yine tutuveriyor. Ülkenin Baş-
bakanı söylüyor, Sağlık Bakanı söylüyor, 
buna rağmen bakıyorsunuz, bir kenara 
koyuveriyor. Böyle bir şeye hakkın yok. 
İnsan olarak hakkın yok. Sana bir defa bu-
nun bedelini ödetecek bir hükümet oldu-
ğunu görmüyorsun. (Efendim mevzuat). 

Bakırköy Devlet Hastanesi Acil 
Merkez Projesi Yemeği

İstanbul | 4 Haziran 2004
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Ne mevzuatı. En büyük mevzuat sensin. 
Bu işe insan olarak yaklaşsan, çözeceksin. 
Biz, Yunus kültüründen, Mevlana kültü-
ründen geliyoruz. Yaratılanı Yaradan’dan 
ötürü sevme kültüründen geliyoruz. Hasta 
gelmiş senin kapına. Hani kimseyi kapın-
dan çevirmeyecektin. Bakıyorsunuz 50 
türlü bahaneler. Biliyorum sıkıntılarınız 
var, ama bu sıkıntıyı da sizinle paylaşan bir 
hükümet var. Şefkat eliyle ben inanıyorum 
ki o hasta farklı şekilde ayağa kalkacaktır. 
(Efendim yataklarımız dolu). Yere kilim 
ser, bir battaniye ver, o battaniyeyle yerde 
yatır, o hasta onda bile şifa bulur. Niye? 
Şefkat farklı bir şey. Biz bu Anadolu top-
raklarında filizlendik. Biz saltanat aramı-
yoruz. O şefkat elini arıyoruz. O nefesi arı-
yoruz. O nefesi gördüğümüz yerde birçok 
şifanın olacağına inanıyoruz.’’ 

Bakırköy ’deki  Eğit im ve Araştırma 
Hastanesi’nde basit bir metrekare içinde 
acil servis hizmeti vermenin kolay iş olma-
dığını belirten Erdoğan, salonda bulunan 
davetlilerden yardım istedi. Erdoğan, ‘‘her 
masanın şöyle bir silkelenmesi’’ durumun-
da bir acil servis merkezi yapılabileceğini 
vurguladı. Tüm meselenin, ‘‘baki kalan 
kubbede hoş bir seda bırakmak’’ olduğunu 
ifade eden Erdoğan, hayatı anlamlı kılanın 
hayırseverlerin vereceği destek olduğunu 
ve devlet ile millet kaynaşmasını böyle 
sağlayacaklarını söyledi. Eğitim, sağlık ve 
kültür hizmetlerinde hayırseverler tarafın-
dan verilen destekleri hayırseverlerin lehi-
ne değerlendirdiklerini ve vergiden muaf 
tuttuklarını anlatan Erdoğan, hükümet 
olarak bu kişileri başlarının tacı olarak 
gördüklerini kaydetti. 

Erdoğan, Türkiye’nin farklı yerden farklı 
yerlere gittiğini ve her geçen gün şartların 
çok daha olumlu hale geldiğini belirterek, 
olumsuz hava estirenlere rağmen hizmet 
kervanının başarıyla yoluna devam ettiği-
ni söyledi. ‘‘Türkiye’de artık yere sağlam 
basan bir ekonomi var’’ diyen Erdoğan, 
çok inançlı ve kararlı olduklarını bildi-
rerek, ‘‘Her şeyden önce samimiyiz’’ diye 
konuştu. Bakanlar Kurulu toplantılarında 
ülkenin sıkıntıları karşısında gözleri yaşa-
ran arkadaşları olduğunu vurgulayan Er-
doğan, bunun bir aşk olduğunu sözlerine 
ekledi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hızlan-
dırılmış treninin İstanbul’dan ilk seferine 
başlaması nedeniyle Haydarpaşa Garı’nda 
düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 
İstanbullulara ve Ankaralılara seslene-
rek, hızlandırılmış trenin İstanbul ve 
Ankara’dan aynı anda hareket edeceğini 
duyurdu. Türkiye’yi demir ağlarla örmek 
gibi bir iddiaları bulunduğunu vurgulayan 

Erdoğan, bu adımları atmakta kararlı ol-
duklarını söyledi. Bir taraftan rehabilitas-
yon çalışmaları yapılırken, bir taraftan da 
yeni adımlar atmak istediklerini dile geti-
ren Erdoğan, hızlandırılmış tren hakkında 
sadece rehabilitasyon çalışmalarıyla bir 
farklılığın ortaya çıktığını vurgulayarak, 
şöyle dedi:

Hızlandırılmış Tren Sefere 
Başlama Töreni

İstanbul | 4 Haziran 2004
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‘‘Adeta hastayı oksijen çadırına aldık ve ilk 
müdahaleyi yaptık. Bundan sonraki mü-
dahalelerimiz de sürüyor. Şu anda İspan-
yollarla birlikte Ankara-Eskişehir hattına 
başlandı, devam ediyor. Ve Eskişehir-İstan-
bul olarak tamamlandığı anda, nasıl ki 7.5 
saatten 5 saate iniyorsa Ankara-İstanbul, 
2005 sonunda 3 saate inecek. Yeni bir ata-
ğımız var. Bundan sonra da 2.5 saate ine-
cek. Modern, çağdaş bir yolculuk sistemi 
Devlet Demiryolları’na girecek.’’

Başbakan Erdoğan, ülkenin sevdalısı olma-
nın başka, akılla, bilgiyle, heyecanla bunu 
donatmak ve zenginleştirmenin başka bir 
şey olduğunu vurgulayarak, ‘‘Bu adımlar, 
zor şeyler değil. Ama bugüne kadar olma-
dıysa, biliniz ki bu sevdanın, bu heyeca-
nın olmaması, bu kucaklama anlayışının 
olmamasındandır’’ dedi. Bu adımların 
şimdi atılmasının nedeninin, bu heyeca-
nı duymaktan, bu heyecanı ve kararlılığı 
göstermekten kaynaklandığını dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bunu başarıyoruz. Bununla Türkiye, be-
nim vatandaşım insanca yaşamın erdemi-
ne ulaşacak. Tüm bu adımları hep birlikte 
el ele atacağız. Bu adımları atmak suretiyle 
Türkiye, medeniyet yolunda inşallah bir 
basamağı geçecek. Bu, çağdaşlaşma yo-
lunda bir adım. Bunu hep beraber görü-
yoruz, yaşıyoruz. Bu adımı, İstanbul’dan 
Ankara’ya, Ankara’dan İstanbul’a olmak 
suretiyle gerçekleştiriyoruz.’’

Bu adımın atılmasında emeği geçenlere de 
teşekkür eden Erdoğan, yeni bir adım daha 
atmak üzere olduklarını söyledi. Başbakan 

Erdoğan, modern vagonlar üretmek için 
Koreliler ile görüştüklerini ifade etti. Hız-
landırılmış trenin hayırlı olması temenni-
sinde bulunan Erdoğan, ‘‘Milletimiz için 
hayırlı olacak bu adım, Türkiye’nin mede-
niyet yarışında nerede olduğunu açıkça 
ortaya koyacaktır’’ dedi. 

Bu arada, hızlandırılmış treninin ilk se-
ferine katılan Başbakan Erdoğan, Pendik 
İstasyonu’nda trenden indi. İstasyonda va-
tandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan 
Erdoğan, kısa bir süre sonra, Haydarpaşa 
Garı’ndan kendisini ve diğer davetlileri 
geri götürmek üzere istasyona gelen trene 
bindi. 

Haydarpaşa’dan bindiği hızlandırılmış 
trenle Pendik’e kadar giden Erdoğan, 
vagonda yolcularla sohbet ederek, treni 
nasıl bulduklarını sordu. Vatandaşlardan 
memnuniyetlerini içeren cevaplar alan Er-
doğan, ileride bu trenin daha güzel olaca-
ğını kaydetti. Bir vatandaşın, ‘‘İstanbul ve 
Ankara, Türkiye’nin cazibe merkezi mi ola-
cak?’’ şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, 
bu fikre katılmadığını söyledi. Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin tek cazibe merkezi 
İzmir, Ankara, İstanbul olmasın. Her ilimiz 
kendi içinde cazibelerini oluştursun. Va-
tandaşlarımız buralara göç etmesin. Aksi 
takdirde şu an İstanbul felaketi yaşıyor’’ 
diye konuştu.

Yolculuğu sırasında Kartal’da Lafarge 
Çimento’ya ait eski fabrika binasını va-
tandaşlara gösteren Erdoğan, burası için 
verdiği mücadelenin haddi hesabı olma-
dığını söyledi. Çimento fabrikasını yıktır-
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dığını hatırlatan Erdoğan, ‘‘Şimdi buraya 
milli bir park yapıyoruz. 400 dönümlük 
bir milli park olacak. Bundan dolayı da 
yargılandım. O, ayrı bir mesele. Sonunda 
beraat ettik’’ dedi. Seyahati sırasında va-
tandaşlarla şakalaşan Erdoğan, bir vatan-
daşın ‘‘Ankara ve Erzincan arasına böyle 
bir tren yolu yapılıp yapılmayacağı’’ yo-
lundaki sözleri üzerine, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım’a böyle bir projenin olup 
olmadığını sordu. Yıldırım’ın, Erzincan 
için şu an projelerin yapıldığını söylemesi 
üzerine Erdoğan, bundan sonra yapılanı 
söyleyeceklerini, yapılmayanı dile getir-
meyeceklerini belirtti. Erdoğan, bugüne 
kadar hep aldatılanın kendileri olduğunu 
ifade ederek, ‘‘Biz, aldatmayacağız’’ dedi.
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Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme 
Kursları (İSMEK) tarafından Eyüp’teki 
Feshane Kültür Merkezi’nde ‘‘Dünyanın en 
büyük el sanatları sergisi’’ adıyla düzenle-
nen 7. serginin açılışını yaptı. Erdoğan, bu-
rada yaptığı konuşmada, 1994’te İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine 
başladığında Haliç’in adacıklarla dolu ol-
duğunu ve pis kokudan geçilmediğini, 
ancak yaptıkları çalışmalar sonucunda 

Haliç’in yaşanır ve iftihar edilir hale gel-
diğini söyledi. O dönem, Haliç için ‘‘niçin 
bu kadar para harcanıyor, değer mi?’’ di-
yenlerin olduğunu dile getiren Erdoğan, 
‘‘Buraya toprak döksek de Haliç’in tama-
mını kara haline, park haline getirsek’ di-
yen aklıevveller de çıkmıştı. Bunların bir 
kısmı da bilim adına bunları söylüyordu. 
Ama doğaya sahip çıkmak neydi, bunu dü-
şünmüyorlardı. Doğaya, çevreye biz sahip 
olduk. Halkın Haliç’ten, altın boynuzdan 

7. İSMEK Sergisi Açılışı

İstanbul | 14 Haziran 2004
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istifade etmesini biz hazırladık’’ diye ko-
nuştu.

Erdoğan, Haliç’in etrafında şimdi Fesha-
ne, Piyerloti ve Eyüp Sultan’da yapılan 
kültür merkezleri, Alibeyköy’de yapı-
lan düzenlemeler Miniatürk ve Sütlüce 
Kongre Merkezi’nin yer aldığını, eski 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin olduğu 
merkezi de müze haline getireceklerini 
bildirdi. Sütlüce Kongre Merkezi’ni 2001 
yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini, 
ancak burasının maalesef bugüne kadar 
tamamlanamadığına işaret eden Erdoğan, 
merkezin açılışının İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a nasip 
olacağını söyledi. Erdoğan, bu kongre 
merkezini sadece İstanbul’a, Türkiye’ye 
değil, Balkanlar’a, Avrupa’ya ve dünyaya 
kazandıracaklarını belirterek, ‘‘Çünkü 
Türkiye’nin bir kongre ülkesi, İstanbul’un 
da bunun merkezi olması lazım. Bu başa-
rıyı hep beraber yakalayacağız. Şu anda 
bunun da adımlarını atıyoruz’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, bu yıl İstanbul’da çok 
sayıda uluslararası toplantı gerçekleştiğini 
hatırlatarak, Dünya Gazeteciler Birliği, 
OECD toplantılarının yapıldığını, bugün 
de İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) top-
lantısının başladığını söyledi. Erdoğan, ay 
sonunda da NATO Zirvesi’nin, ayrıca AB 
ve İKÖ’nün müşterek toplantılarının da 
yine İstanbul’da yapılacağına işaret ede-
rek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘‘Buna benzer birçok toplantılar yine 
İstanbul’da yapılacak. Dolayısıyla şu an 
İstanbul’da oteller yüzde 100 doluluk 
oranında. Yetmiyor. Yeni otellerin açılması 
lazım, yatak sayısını süratle artırmamız la-

zım. Bütün bunlar ülkemizi dünyaya tanıt-
mada, ülkemize çeşitli ekonomik imkanlar 
getirmede ve halklar arasında kaynaşmayı 
sağlamada vesile olacak.’’

Başbakan Erdoğan, İSMEK’in 7’den 70’e 
kadınlara, genç kızlara evlerinde boş 
durmamaları, meslek sahibi olmaları 
ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları 
düşüncesiyle başlattıkları bir proje oldu-
ğunu, ancak daha sonra bazı engellerle 
karşılaştıklarını söyledi. Bu engellerin 
ortadan kalkacağını ifade eden Erdoğan, 
İSMEK’in halk eğitim merkezleriyle bü-
tünleşerek ve Milli Eğitim Bakanlığı’yla 
müşterek çalışma içine girerek daha çok 
güç kazanacağını belirtti. Erdoğan, böylece 
bu kurslara katılım sayısının yüz binlere 
ulaşacağını belirterek, ‘‘İstiyoruz ki 7’den 
70’e kızlarımız, analarımız meslek sahibi 
olsun. Kısa süreli bu kurslarla bunu hep 
beraber başaracağız’’ dedi. Erdoğan, bunu 
başaracağına inandığı bir yerel yönetimin 
işbaşında bulunduğunu ve bunu başarma-
nın herkesin görevi olduğunu söyledi. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın ilçe belediye başkanlarıyla el ele 
vererek İstanbul’a her geldiklerinde kendi-
lerine bir farklılık göstermesi gerektiğini 
kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

‘‘Biz her İstanbul’a geldiğimizde bir şeyle-
rin değiştiğini görmeliyiz. Bunu gördüğü-
müz zaman başarılı olduğumuza inana-
cağız. Ankara’da aksayan bir şey varsa biz 
de hizmetinizde olacağız. Çünkü biz sizin 
hizmetkarınız olarak varız. Türkiye’nin 
hizmetkarı olarak varız. Türk milletinin 
hizmetkarı olarak varız. Bunu hep beraber, 
bir ve beraber olarak başaracağız.’’
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Balıkesir’in Marmara Adası İlçesi’ne bağlı 
Ekinlik Adası’nda ailesi ile birlikte tatilini 
geçiren Başbakan Erdoğan, akşam saatle-
rinde yürüyüşe çıkarak, ada sakinleriyle 
bir araya geldi. Erdoğan, yürüyüş sırasın-
da gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 
Ehud Olmert’e randevu vermediği yö-
nündeki iddiaların hatırlatılması üzerine 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Bunu (sağır duymaz uydurur) kabilinden 
bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. 
Benim randevu planımı, randevu tale-
binde bulunanlar belirlemez. Randevuyu 
ben veririm, benden randevu talebinde 
bulunanlar, bunu belli zaman öncesinden 
yapar. Talebi yaptığı zaman da biz ken-
disine (Şu tarih, şu zaman uygun) deriz 
veya alternatif li olarak (Şu tarihler, şu 
saatler uygundur) deriz. Nitekim İsrail Sa-
nayi ve ikinci adamı konumundaki Sayın 
Bakan’ın Türkiye’ye gelmesi söz konusu 
olduğunda, önceden bize bildirdiler ve 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Abdullah Bey’le mutabık kalındı. Bizden 
de böyle bir randevu talebinde bulunul-

du. Biz de kendilerine dedik ki (Salı günü 
çalışmalarımızdan sonra Ankara’dan ayrı-
lacağız. Ama illaki görüşmeyi arzu ediyor-
larsa Salı günü saat 10.00’da kendileriyle 
görüşebiliriz, yoksa Salı günü akşamdan 
sonra yokum).’’ 

Başbakan Erdoğan, CHP’den istifa ede-
rek, AK Parti’ye geçen Edirne Milletvekili 
Necdet Budak ve Adana Milletvekili Atilla 
Başoğlu’yla ilgili bazı eleştiriler olduğu-
nun anımsatılması üzerine de şöyle ko-
nuştu: 

‘ ‘Bir defa transfer iddiası çok çirkin. 
Transfer iddiasını ileri sürenlerin, bu 
transferin nasıl olduğu yönünde durması 
gerekir. Çok çirkin bir yaklaşım. Çünkü 
Türkiye’de son zamanlarda bizim parti-
mizden de 2 milletvekili ayrılıp farklı par-
tilere gittiler. Ama o zamanlar, gerek yazılı, 
gerek görsel medya, köşe yazarları, kimse 
kalkıp da bu konularla ilgili bugün oldu-
ğu gibi bir yaklaşımda bulunmadı, böyle 
bir değerlendirmede bulunmadı. Ama AK 
Parti’ye, daha önceden bulundukları par-

Ekinlik Adasında Vatandaşlarla 
Sohbet 

Balıkesir | 14 Temmuz 2004
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tiden ayrılıp gelenler hakkında bu tür bir 
yaklaşım içinde bulunmayı anlamak zor 
ve ifadelerin de transfer olarak seçilmesi 
çok çirkin. Bir defa bu ifadeyi kullananla-
rı, etik açıdan kendisinin de değerlendir-
mesi gerekir. Eğer milletvekillerinin parti 
değiştirmesine muhalefet ediyorsa bu 
partiler ki ana muhalefet partisine bu tek-
lifi yapıyorum; (Gelsinler AK Parti olarak 
biz hazırız. Seçim Yasası’ndaki bu deği-
şikliği yapalım. Aynen meclislerde meclis 
üyeliklerine, boşalan veya herhangi bir 
yere geçme halinde bazı tasarruflar varsa 
aynısını burada yapalım.) Hem milletve-
killerinin parti değiştirmesini engelleyen, 
herhangi bir nedenle boşalma halinde, ya 
da herhangi bir partiye geçmesi halinde 
düşeceği ve düştüğü anda yedek listeden 
o partinin milletvekili boşluğunun doldu-
rulacağına dair bir yasal düzenleme yapı-
labilir. Eğer ana muhalefet partisi hazırsa 
biz de hazırız.’’ 

B i r  g a z e t e c i n i n ,  Ya rg ı t a y  9 .  C e z a 
Dairesi’nin, kapatılan DEP’in 4 eski 
milletvekiliyle ilgili kararını nasıl değer-
lendirdiğini sorması üzerine Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Şu anda bana gerekçeli kararla 
ilgili bir haber gelmiş değil. Gerekçelerini 
bilmeden bir şey söylemem doğru olmaz’’ 
dedi. Erdoğan, ‘‘Bu karar, Avrupa Birliği 
yolunda Türkiye’ye sorun olur mu?’’ soru-
suna, ‘‘Yargının, bu noktadaki bağımsızlı-
ğı üzerinde benim tasarrufum yok. Yargı 
bağımsızdır ve kuvvetler ayrılığı ilkesiyle 
hareketle kararını verir’’ yanıtını verdi. 
Başbakan Erdoğan, daha sonra vatan-
daşlarla sohbet etti ve küçük çocuklarla 
fotoğraf çektirdi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-
Ankara seferindeki hızlandırılmış trenin 
yaptığı kazadan sonra incelemelerde bu-
lunmak üzere bölgeye gelerek, Pamukova 
Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti. 
Erdoğan, hastaneden ayrılırken, gazeteci-
lerin son duruma ilişkin bilgi istemeleri 
üzerine şunları kaydetti:

‘‘Son durum şu ana kadar çevredeki tüm 
hastanelerimizdeki ölü sayısı 36 ve yine 
çevredeki hastanelerde olan yaralı sayısı 
son verilen rakam 79. Bu 01.00 itibariy-
le. Bunun dışında açıklanan rakamlar, 
söylenenlerin hepsi maalesef aslı, astarı 
olmayan şeylerdir. Tabi bu arada trende 
yolcu olup, olaydan sonra çıkıp evlerine 
otobüslerle gidenler olmuştur. Şu anda 
kimlik tespit çalışmalarını savcılarımız 
sürdürüyor. Teknik konular da kurulmuş 
olan teknik heyet tarafından bu gece, yarın 
devam edecek ve ona göre bir netice açık-
lanacaktır. Tabi milletçe gerçekten boyutu 
büyük olan bir kaza geçirdik. Üzüntümüz, 
kaybımız gerçekten büyük. Ölenlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyorum, geride 

bıraktıkları yakınlarına sabır, yaralılara 
Allah’tan şifa diliyorum. Milletimizin başı 
sağolsun.’’

Gazetecilerin hızlandırılmış trenlerin 
seferlerine ilişkin bazı iddiaların bulun-
duğunu anımsatmaları üzerine, Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘‘Bunların değerlendirmelerini yapmaya 
kalkarsak buralarda hep zaafa düşeriz. Bu-
rada, bakanlığımız bu işi, bu işten hiç an-
lamamış insanlarla yapmış değil. Yine bu 
konuda da bilim adamlarının bu konudaki 
düşüncelerine müracaat edilmiş. Bu konu-
da yıllarca deneyimi olan insanlar bu işin 
çalışmaları içine girmişler. Dünyanın her 
yerinde bu tür kazalar bildiğiniz gibi olu-
yor. Bu kazaların öncesinde de, sonrasında 
da çok şeyler söyleniyor. Böyle bir şeyin ol-
ması tabii ki arzu, temenni edilmez. Kaldı 
ki böyle bir şey yanlış olsa, ta baştan itiba-
ren test döneminde de bu yanlışlar olabi-
lirdi ve bu arada geçen süre içinde böyle 
bir şey olmadı. Ama maalesef talihsiz bir 
netice. Şimdi onun da çalışmasını teknik 

Tren Kazasında Yaralanan 
Vatandaşları Ziyaret 

Pamukova, Sakarya | 23 Temmuz 2004
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kadrolar yapacaklar. Nerede yanlış varsa, 
bunlar daha açık ve net ortaya çıkmış olur. 
Tabii ki bedeli ağır oluyor.’’

Erdoğan, Ankara’ya döndükten sonra 
cuma namazını kıldığı camiden çıkışında 
gazetecilerin hızlandırılmış tren kazası-
na ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan 
Erdoğan, ilgili kişilerin kazanın acısını 
yaşadıklarını, dün geceden bu yana olay 
yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifa-
de ederek, kazanın oluş nedeni hakkında 
çalıştıklarını kaydetti. Cumhuriyet tarihin-
de ilk defa yeni bir raylı sistem konusunda 
adım atıldığını anlatan Erdoğan, bu sırada 
böyle talihsiz boyutu büyük olan olum-
suzlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 
Dünyanın her yerinde bu tür kazaların ya-
şabildiğini belirten Erdoğan, kazayla ilgili 
bilimsel çalışmaların tekrar yapılacağını 
söyledi. Başbakan Erdoğan, hızlandırılmış 
tren projesinin bilim adamlarıyla birlikte 
hayata geçirildiğini, testler yapıldığını be-
lirterek, ‘‘Uygunsuz şeyler olsaydı şu ana 
kadar bu tür kazalar her gün olurdu. Ama 
böyle bir şey söz konusu olmadı’’ dedi. ‘‘Gö-
nül hiçbir zaman bu kazaların olmasını 
istemez diyen’’ Erdoğan şöyle devam etti: 

‘‘Buna tamamen ideolojik saplantılarla 
yaklaşırsak hem ülkeye yazık ederiz, hem 
ülkemizin gelişmesine ileri teknolojileri 
yakalamasına yazık ederiz. Ankara-İs-
tanbul arasında yapmış olduğumuz hızlı 
tramvay çalışmasını durduralım mı? Bı-
rakalım mı bu işleri? Bu konularda sizleri 
insafa davet ediyorum. Aklı selime davet 
ediyorum ve bu çalışmaları yaparken 
lütfen yardımcı olun, halkımızı tahrik et-

meyin telaşa sürmeyin. Bunları özellikle 
sizlerden ülkenin Başbakanı, sorumluluk 
mevkiinde olan bir insan olarak istiyorum. 
Birçok siyasiler bu olayları hemen ranta 
dönüştürmenin gayreti içerisine girebilir-
ler ama sizde bunlara çanak tutmanın gay-
reti içerisine girmeyin. Çünkü burası bir 
rant meselesi değildir. Bu sadece ülkenin 
teknolojik noktada sıçramasını sağlamaya 
yönelik olan bir adımdır. Bunu yapmaya 
mecburuz bu adımları atacağız. Biz bu 
noktada geri duramayız. Ülkemizi raylı 
sistemde en gelişmiş ülkelerle adeta yarı-
şabilecek noktaya taşımak durumundayız. 
Şimdi hata nerededir eksiğimiz nerededir, 
bu eksiği bulmak suretiyle bu hataları gi-
dermek ve ondan sonra yolumuza devam 
etmek durumundayız.’’ 
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Sevgili dostlar… Hayırsever insanların oluş-
turduğu bu güzide topluluğa hitap etmek-
ten büyük mutluluk ve kıvanç duyuyorum. 
Eğitimden, sağlığa Kayseri’ye ve Kayserilile-
re pek çok tesis kazandıran sizlere şükran-
larımı sunuyorum. Allah hepinizden razı 
olsun. Nesiller boyu yaşayacak, binlerce, 
belki milyonlarca insanın faydalanacağı 
hayırlara imza attınız. İnanıyorum ki, bu 
sizler için büyük bir bahtiyarlık vesilesidir.

Hayır işlemek, başkalarını düşünmek, 
maddi varlığını başkalarının faydasına 
kullanmak, bizim kültürümüzün, mede-
niyetimizin güzel ve yaşatılması gereken 
bir hususiyetidir. Sizler bu hususiyeti, bu 
vasfı yaşatan gönül insanlarısınız. Gönül 
insanlarısınız diyorum, zira hayır işlemek 
sadece maddi varlıkla alakalı bir davranış 
değildir. Allah, her varlıklı insana hayır iş-
lemeyi nasip etmiyor. Hayırda bulunmak, 

Hayırseverler Zirvesi

Kayseri | 31 Temmuz 2004
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maddi zenginlikten önce gönül zenginli-
ğini gerektiriyor. Sizin gönlünüz güzel ve 
Allah size hayır işlemeyi nasip etmiş. Gelip 
geçici biz insanlar için bundan daha bü-
yük bir mutluluk ve şükür vesilesi olamaz 
herhalde. 

Bugün iki hayırsever insanımızın saye-
sinde gerçekleştirilen iki tesisten birinin 
açılışını yaptık, diğerinin temelini attık. 
Hem bu törenlerdeki hem de şu an sizin 
karşınızdaki hissiyatımı kelimelerle ifade 
etmem zor. Yalnız şunu biliyorum ki, ortak 
ve büyük bir Türkiye heyecanını birlikte 
paylaşıyoruz. Bu heyecan, millet olarak 
geleceğe daha güvenle bakmamızın temi-
natıdır. Sizler, bu heyecanımızı büyüten 
güzel insanlarsınız.

Hayırsever insanlar tarafından karşılanan 
sosyal ihtiyaçlar, bir toplumun kendi me-
selelerini kendi inisiyatifiyle çözebilmesi-
nin güzel bir örneğidir. Her şeyi devletten 
beklemeden, insanların güçleri oranında 
sorumluluk duygusuyla harekat etmeleri, 
bu çerçevede devletle ve belediyelerimizle 
işbirliği yapmaları, devlet- toplum yakın-
laşması için de iyi bir fırsattır. Sözlerimi 
daha fazla uzatmadan hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyor ve huzurlarınızda saygıyla 
eğiliyorum. Allah sizlerden razı olsun.
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Rize’nin Güneysu Beldesi’nde tatilini 
geçiren Başbakan Erdoğan, Dumankaya 
Köyü’ne giderek, akrabalarını ziyaret etti. 
Daha sonra tekrar Güneysu Beldesi’ne 
gelen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı 
Sümeyye Erdoğan ile birlikte, önceki gün 
ölen Muhammed Kaba’nın ailesine taziye 
ziyaretinde bulundu. Erdoğan, ziyaretin 
ardından basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. 

İstanbul’daki yağışı değerlendiren Başba-
kan Erdoğan, yaz mevsimindeki sel fela-
ketlerinin sadece Türkiye’de değil, dünya-
da hayatı felce uğrattığını söyledi. Yağışlı 
havaya ilişkin gerekli uyarıları daha önce 
yaptıklarını kaydeden Erdoğan, beledi-
ye başkanlarına seslenerek, ‘‘Aman dere 
yataklarına konutlar yaptırmayın, aman 
kaçak yapılaşmaya fırsat vermeyin’’ dedi. 
Türkiye’de ciddi manada altyapı eksikliği 
olduğunu ve bu eksikliğinin giderilmesi 
gerektiğini vurgulayan Erdoğan, yağmur 
suyu kanallarının ülkenin her yanına 
yayılamadığını belirterek, şöyle konuştu:

‘‘Bu tür yağmurlarda yağmur suyu kanalı 
işlevini bile atık su kanalları görmekte-

dir. Taşkınlar bu nedenle doğmaktadır. 
Alibeyköy’de olduğu gibi bir kolektör 
çökmesi meydana gelince orada ciddi 
sıkıntı meydana gelmiştir. Fakat can kay-
bının olmayışı, süratle sıkıntıların aşılmış 
olması, günlerdir alınmış tedbirlerin bir 
sonucudur.’’

Güneysu’da Taziye Ziyareti

Rize | 17 Ağustos 2004
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Tatilini Rize’nin Güneysu ilçesinde geçiren 
Başbakan Erdoğan, 5. Handüzü Yaylası 
Şenlikleri’ne katıldı. Başbakan Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, bölgenin 
sorunlarına değinerek, Karadeniz Sahil 
Yolu’nunun 2005 yılı sonunda tamamla-
nacağını ve çay üreticilerine ödemelerin 
sürgün sonunda yapılacağını söyledi. 
Erdoğan, köy yollarının devlet ve millet 
kaynaşmasıyla çamurdan kurtarılacağı-
nı da ifade etti. Vatandaşlardan, evlerini 
yaparken doğal güzelliğe uygun davran-
malarını isteyen Erdoğan, ‘‘Evlerinizi Rize 
kültüründeki dede-baba evleri gibi niye 
yapmıyorsunuz, beğenmiyor musunuz? 
Ben öyle yaptım. Böyle çirkin, ucube evleri 
yaparak inanın bu güzel Rize’yi mahve-
diyorsunuz’’ diye konuştu. Vatandaşların 
eski tip evlerin yanabileceğini söylemesi 
üzerine de Erdoğan, ‘‘Yanmaz’’ dedi. 

Hükümetin Türkiye için somut adımlar 
attığını söyleyen Erdoğan, ilköğretim ve 
fen liselerine kalite getireceklerini, 3-5 yıl 
içinde öğretmen sorununu çözeceklerini 
anlattı. Üniversitelerin eksikliklerinin 
tamamlanması için de uğraştıklarını dile 
getiren Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Kars’ta 1995’te fakülte kuruldu ama hala 
okul açılamadı. Ne öğretim üyesi ne öğren-
ci var. Ben sizi aldatan bir Başbakan olmak 
istemem. Ben memleketin her yerine 81 
iline de isterim ki üniversite kuralım. 
Ancak diyelim ki üniversiteyi kurduk, 
yasasını Meclis’ten geçirdik, ama öğretim 
üyesi yok, bina yok, ne işe yarar? Sadece 
üniversite olsun diye üniversite olmaz...’’

İlköğretimde öğrencilere bu yıl da ücretsiz 
kitap dağıtılacağını anımsatan Başbakan 
Erdoğan, yaklaşık 1.5 milyon dar gelirli 
vatandaşa 1 milyon 200 bin ton kömür 
dağıtmayı da hedeflediklerini dile getirdi. 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. İnşal-
lah, 17 Aralık’ta AB müzakere sürecinin 
onayını aldıktan itibaren Türkiye yeni bir 
dönemi yaşayacaktır. Şu anda koşuyoruz, 
gece-gündüz çalışıyoruz. Amacımız halkı-
mızın yaşam standardını yükseltmek. Biz 
size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Biz 
sizi aldatmayacağız. Hortumlar kesilmeye 
başladı. Yeni hortumcular duymaya başla-
dınız mı? Duyamayacaksınız. Hortumcuya 
giden kesildi, şimdi sahibine, halka gidi-
yor. Layık olanına gidiyor.’’

5. Handüzü Yayla Şenlikleri

Rize | 22 Ağustos 2004
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Başbakan Erdoğan ,  Küçükçekmece 
Belediyesi’nce organize edilen, ilçede 
ikamet eden ve maddi imkansızlıktan 
dolayı evlenemeyen 50 çiftin toplu düğün 
şölenine katıldı. TRT 1’de canlı olarak 
yayınlanan ‘‘Yaz Kokteyli’’ programında 
genç çiftlerin nikah şahitliklerini Başba-
kan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AK 

Parti İstanbul Milletvekili İnci Özdemir 
ve İstanbul Valisi Muammer Güler yaptı. 
Gelinlere evlilik cüzdanlarını veren Baş-
bakan Erdoğan, sembolik olarak sahnede 
iki çiftin nikah akdine şahit olduklarını, 
48 çiftin nikah akitlerininse süratle daha 
sonra yapılacağını söyledi. Erdoğan, 50 
çifte mutluluklar dileyerek, vatana, millete 

Küçükçekmece Belediyesi Toplu 
Düğün Şöleni

İstanbul | 27 Ağustos 2004



107

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

hayırlı nesiller yetiştirmeleri temennisin-
de bulundu. 

Evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu, 
bu uzun yolculukta sıkıntıların karşılıklı 
fedakarlıkla aşıldığında mutlulukların 
ebediyen çiftlerin yoldaşı olacağını vurgu-
layan Erdoğan, nikah töreninin sponsor-
larına da teşekkür etti. Yardımlaşmanın, 
Türk değerlerinin bir gereği olduğunu 
belirten Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Yolumuz uzun, daha çok yapacağımız 
işler var. Ama bilesiniz ki çok büyük en-
gelleri aşıyoruz. 21 ay önce neredeydik, 
bugün neredeyiz. Yarın çok daha başka 
güzel olacak. Türkiye’nin artık içte ve dışta 
farklı bir güveni, farklı bir istikrarı var. Ar-
tık dünya Türkiye’ye bir başka bakıyor, bir 
başka güven duyuyor. Türkiye artık dünya-
da gündem belirleyen bir ülke durumuna 
gelmiştir. Sizlerle beraber bunu daha da 
farklı zenginliklerle donatmak, milletimi-
zin o tarihteki güçlü konumuna dönmesi 
yolunda hızla ilerleyeceğiz.’’ 
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Değerli vatandaşlarım... Bu güzel festival 
münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesi-
leyle, sizlere en içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Böylesine güzel bir etkinliği 
gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum.

Ülkemizin her bir şehri; milli kültürümü-
zün farklı renklerini, medeniyet yolcu-
luğumuzun zengin birikimini bağrında 
taşımaktadır. Şehirlerimiz; tarihleri, 
kültürleri, tabii güzellikleri ve insani de-
ğerleriyle Türkiye’yi güçlü ve bütün kılan 
temel dinamiklerdir. Türkiye Cumhuri-
yeti, kuruluşundan bu yana geçen zaman 
içinde güçlü ve müreffeh bir devlet olma 

yolunda önemli mesafeler almış, ancak 
henüz önüne koyduğu muasır medeniyet 
seviyesine ulaşma hedefine tam olarak 
ulaşamamıştır.

Bugün ülkemiz, eğitimden sağlığa, asa-
yişten savunmaya, sanayiden tarıma, ula-
şımdan teknolojiye her alanda önemli bir 
seviye yakalamış durumdadır. Ancak yıl-
lar içinde gerek ekonomimizin istikrarlı 
bir gelişme çizgisi yakalayamamış olması, 
gerekse demokrasimizin işleyişinde sık 
sık arızalar yaşanmış olması nedeniyle 
istenen ilerleme noktasına henüz ulaşı-
lamamıştır. Bu ülkenin Başbakanı olarak 
ülkemizin bu 80 yıllık seyrine bakarken; 

Taşköprü Sarımsak Festivali

Kastamonu | 4 Eylül 2004
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hiç kuşku yok ki bana gurur veren pek 
çok gelişme görüyorum. 

Bugün Türkiye bulunduğu bölgenin en 
dikkate değer ekonomilerinden birine 
sahiptir. Yine Türkiye, hem devlet tecrü-
besi, hem askeri birikimi bakımından böl-
gesinin en dinamik ve hesaba katılması 
gereken gücü olmuştur, bunu da bütün 
dünya kabul ediyor. Bugüne kadar bu 
kürsülerden pek çok hamasi nutuk dinle-
diniz. Onların bir benzerini tekrar etme-
nin Türkiye’nin bugününe ve yarınlarına 
bir yarar getireceği kanaatinde değilim. 
Bizler ülkesinin önüne sahip olduğundan 
daha iyi bir gelecek hedefi koymuş bütün 
sorumlu devlet adamlarının yaptığını 
yapmalı ve hamaseti bir yana bırakarak, 
ülkemizi aydınlık yarınlarına taşıyacak o 
muhasebeyi yapmalıyız. 

Değerli Taşköprülüler...

Hepimiz çocuklarımızın geleceği adına 
şunu kendimize itiraf etmeliyiz; Türkiye 
bugün geçmişinin ve büyük potansiye-
linin hak ettiği yerde değildir. Neden 
o noktaya ulaşamamış olduğunu, geç-
mişte neler yaşandığını uzun uzun tar-
tışmanın, yeni polemikler başlatmanın 
bir yararı olduğu kanaatinde değilim. 
Ancak; Türkiye’de yaşayan herkesin bu-
güne kadar yapılmış hatalardan dersler 
çıkarması ve herkesin yeni bir Türkiye 
hayali ve heyecanıyla kendini yenilemesi 
gerekiyor. Aşmamız gereken çok mesafe, 
atmamız gereken çok adım var. El ele, kol 
kola, gönül gönüle verirsek hem o mesa-
feleri kısalacak, hem de o adımları atmak 
kolaylaşacaktır.

Gerçekleri görelim, nerelerde tökezlediği-
mizi cesaretle ve hakkaniyetle analiz ede-
lim, ama bunları da karamsarlığa kapılma-
dan yapalım. Türkiye bugünüyle de güçlü, 
bugünüyle de dimdik ayakta olan bir ül-
kedir. Ancak bizler, bu gerçeğe sırtımızı 
dayayarak; devleti ve milletiyle bundan 
çok daha iyisini gerçekleştirebilecek bir 
Türkiye hayali kurmaktan vazgeçmemeli-
yiz. Bizler ülkemizin gücüne inanıyoruz. 
Türkiye, önüne doğru hedefler konduğun-
da ve doğru yönetildiğinde, sorunlarını çö-
zecek ve hedeflerini yakalayacak her türlü 
güce de, potansiyele de sahiptir. Türkiye 
için büyük bir sıçramanın, kabuğunu kır-
manın ve müthiş bir dönüşüm yapmanın 
zamanı çoktan gelmiştir. 

Bu bilinçle, gecikmiş bu dönüşüm atılı-
mını, özlenen bu medeniyet sıçramasını 
inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu 
festival vesilesiyle Türk insanının önün-
deki engeller kaldırıldığında neleri başa-
racağını bir kere daha müşahede ediyor, 
ülkemizin topraklarının bir uçtan bir uca 
nasıl bir bereketle dolu olduğunu bir kere 
daha görüyorum.

İnşallah elbirliğiyle bu ülkenin bütün 
zenginliklerini bu ülkenin fedakar insan-
larının menfaati için kullanmanın hal 
çarelerini bulacağız. Bu ülkenin zengin-
likleri, bu ülkenin insanlarına fazlasıyla 
yetecektir. Bütün yolsuzluk kaçaklarını 
tek tek ortaya çıkarıyoruz, göreceksiniz bu 
ülke kendi zenginlikleriyle nasıl ayağa kal-
kacak, nasıl refaha ve mutluluğa erecek. 
Bu günler yakındır, bundan asla endişe et-
meyiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Türk-Japon ortaklığı 
olan Anadolu Isuzu’nun 20. kuruluş yıldö-
nümü kutlamaları çerçevesinde 80 bininci 
aracın üretim bandından alınması töreni-
ne katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, bu 
güzel ve anlamlı törende olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, şunları 
söyledi: 

‘‘Hepiniz takip ediyorsunuz. Hükümetimi-
zin göreve geldiği günden bu yana uygula-
dığı ekonomik program artık yavaş yavaş 
meyvelerini vermeye başlamıştır. Daha 
düne kadar krizlerden başını alamayan 
ekonomimiz, uyguladığımız kararlı ve dik-
katli politikalarla yeniden rayına girmiş, 
Türkiye’yi yeniden bir üretim heyecanı 

Anadolu Isuzu’dan 20. Yılda 80 
Bininci Araç Töreni

Gebze, Kocaeli | 10 Eylül 2004



111

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

sarmıştır. Bu olumlu ekonomik tabloda 
fedakar bütün üretim sektörlerimizin, 
yani sizlerin çok büyük pay sahibi oldu-
ğunuzu özellikle vurgulamak istiyorum. 
Türkiye’nin aldığı her mesafede iyiye ve 
güzele doğru attığı her adımda devlet-mil-
let işbirliğinin imzasının bulunduğu bir 
gerçektir. Biliniz ki; biz hükümet olarak 
aynı dikkat ve kararlılıkla ekonomimizi 
yönetmeye, ülkemizin vizyonunu geliştire-
cek yatırım ve projelerle hedef büyütmeye 
devam edeceğiz.’’

Başbakan Erdoğan, bir ülkenin kalkın-
ması için ekonomi yönetiminin gücü ve 
becerisi ne kadar önemliyse özel sektörün 
ortaya koyduğu açılım ve yatırımların da 
bir o kadar önemli olduğunu söyledi. Özel 
sektörün özellikle de temel üretim sektör-
lerinde oynadığı öncü rolü büyük bir tak-
dirle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, 
otomotiv sektörünün Türk ekonomisine 
getirdiği canlılık ve gelişme perspektifinin 
her açıdan çok değerli olduğunu bildirdi. 
Başbakan Erdoğan, bu alanda ortaya çıkan 
göstergelerin son derece umut verici oldu-
ğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 

‘‘Otomotiv ihracatımız yılın ilk yarısında 
bir önceki döneme göre yüzde 7.7 artışla 
2.1 milyar dolara çıkmıştır. Burada asıl 
önemli nokta, otomotiv sektörümüzde 
faaliyet gösteren kuruluşlarımızın sü-
rekli hedef lerini büyütmesi, üretimini 
ve istihdamını artırmasıdır. Bu alandaki 
öncü kuruluşlarımızdan biri de Anadolu 
Isuzu’dur. Bununla yetinmeyip otomotiv 
sektöründeki yenilikleri takip etmekte ve 
üretimine de yansıtmaktadır.’’

Başbakan Erdoğan, özel sektörün bu de-
ğerli kuruluşunun attığı adımları büyük 
bir dikkat ve heyecanla izlediğini de belir-
terek, Türkiye’ye doğrudan giren yabancı 
sermaye miktarına dikkat çekti. Erdoğan, 
şöyle dedi:

‘‘Bu yıl ilk 6 ayda doğrudan yabancı ser-
mayenin Türkiye’deki yatırımı 1.5 milyar 
dolara ulaştı. Bu da özellikle 17 Aralık’tan 
sonra Türkiye’de müzakere süreciyle baş-
layacak olan gelişmelerin nerelere varabi-
leceğinin çok açık ve anlamlı bir işaretidir. 
Ülkemizin kalkınmasında önemli yer 
tutan tüm sanayicilerimize, yatırımcılara 
başarılar diliyorum.’’
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Başbakan Erdoğan, Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’ni (GOSB) ziyaret etti. Ziyarette Baş-
bakan Erdoğan’a, Kocaeli Valisi ve GOSB 
Müteşebbis Heyet Başkanı Erdal Ata ile GOSB 
Genel Direktörü Okan Çağlar tarafından 
brifing verildi. Brifingin ardından konuşan 
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin en önemli 
sıkıntılarından birinin de üniversiteler ile 
sanayi arasındaki ciddi kopukluk olduğunu 
söyledi. Bu kopukluk giderilemediği için Ar-
Ge çalışmalarında istenilen performansın 
gösterilemediğini dile getiren Erdoğan, bu ko-
nuda dünyanın çok gerisinde kalındığını be-
lirtti. Erdoğan, dünyada Ar-Ge çalışmalarına 
çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade ederek, 
şunları kaydetti:

‘‘Bizler ise yapılmış yatırımları bile değer-
lendiremiyoruz. Türkiye’de TÜBİTAK’ın adı 
var, ama TÜBİTAK’tan gereği gibi istifade 
edemedik. Teknoparklar noktasında yeni 
yeni girişimler var. Hedefimiz, 20 üniversi-
tede teknopark kurmaktır. Şu an 16 tanesini 
kurmuş durumdayız. Burada hedef, 20’yi ger-
çekleştirmek ve bunları aynı zamanda geliş-
tirmektir. Bizim derdimiz şu; biz istiyoruz ki 

yatırımcımız, sanayicimiz bu teknoparklarda 
yerini alsın veya TÜBİTAK’tan istifade etsin.’’

Başbakan Erdoğan, Edison’un, ‘‘999 yanlış 
yaptım, ama bir doğru yaptıktan sonra arzu 
ettiğimi yakaladım’’ sözünü hatırlatarak, ken-
dilerinin de Ar-Ge çalışmalarında 3-5-10 yıl 
yatırım yapacaklarını, aradıklarını buldukları 
andan itibaren de bundan hem sanayicinin, 
hem de Türkiye’nin kazanacağını bildirdi. 
Bu yıl ilk defa, TÜBİTAK’ın 2005 bütçesine 
Ar-Ge çalışmaları için 450 milyon dolarlık 
bir kaynak ayırdıklarını ifade eden Erdoğan, 
hedeflerinin TÜBİTAK’ı çok daha güçlü bir 
hale getirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin ciddi bir beyin gücüne 
sahip olduğunu dile getirerek, ‘‘Bu beyin gücü 
burada yerini, değerini bulmadığı zaman ka-
çacak. Yabancılara karşı olumsuz yaklaşımlar 
olduğu için şu anda Kuzey Amerika’da ciddi 
sıkıntılar var. Biz, şimdi bunu iyi değerlen-
dirip oradaki beyin gücünü tekrar ülkemize 
çekebiliriz’’ diye konuştu. Erdoğan, Gebze 
OSB’ye yatırım yapan ve emeği geçenlere de 
teşekkür etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesini 
Ziyaret

Gebze, Kocaeli | 10 Eylül 2004
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Değerli vatandaşlarım... Hepinizi en derin 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Böyle-
sine bir günde sizlerle birlikte olmaktan, 
böylesine hayırlı bir projenin heyecanını 
sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Milletimizin dertlerine derman olacak bu 
tip hayırlı projeler beni fazlasıyla heye-
canlandırıyor. Çünkü bu projeyle sadece 

milletimizin daha iyi, daha rahat yaşama-
sına imkan sağlayacak konutlar inşa etmiş 
olmuyoruz... Aynı zamanda, Türkiye’nin 
yeniden imarı için çıktığımız yolda adım-
larımızı da sıklaştırmış oluyoruz. Biz şehir 
şehir dolaşarak bu büyük imar seferber-
liğine, milletimizi geleceğe taşıyacak bir 
büyük medeniyet atılımına harç taşımakta 
olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.

Çerkezköy-Kapaklı Toplu Konut 
Töreni

Tekirdağ | 11 Eylül 2004



Recep Tayyip ERDOĞAN

114

Gittiğimiz her yere bu hissiyatla, bu aşk-
la, bu heyecanla gidiyoruz. Attığımız her 
temelle, yaptığımız her açılışla ve başlattı-
ğımız her yeni projeyle birlikte, yarınları-
mızın biraz daha aydınlandığından emin 
olunuz. Eğer bu umut ve heyecanı sizler 
de benim gibi içinizde hissederseniz, o za-
man hiç korkmayın, Türkiye’nin hızına hiç 
kimse yetişemez. Şükürler olsun ki Türki-
ye, son yılların en aydınlık, en istikrarlı, 
en huzurlu günlerini yaşıyor. Ekonomimiz 
Allah’ın izniyle tıkır tıkır büyük bir ahenk 
ve düzen içerisinde aksamaksızın işliyor. 

Sizler mührün emin ellerde olduğunu za-
ten biliyorsunuz. Bu ülkeyi, bu milleti, bu 
vatanı seven gönül kadrolarının işbaşında 
olduğunu biliyorsunuz. Bize inanmaya ve 
güvenmeye devam ediniz. Allah’ın yardı-
mı ve sizden aldığımız bu büyük güçle, 
bugüne kadar bu milletin önünü tıkayan 
nice belayı savuşturduğumuz gibi, bun-
dan sonraki belaları savuşturacağımızdan 
da endişeniz olmasın. Bu gemi er ya da 
geç güvenli, huzurlu ve müreffeh sahillere 
ulaşacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada Türkiye’nin geleceğine ren-
gini verecek nice hizmetten, nice projeden 
birinin heyecanını paylaşıyoruz. Burada 
yükselecek konutlar, inşallah yıllar yılı 
Türk insanının makus talihinin değiştiği-
ne nişane olacak eserler olacaktır. Biz insa-
nımızın artık hak ettiği hayat standardına 
ulaşmak, insanca ortamlarda yaşamak 
için daha fazla bekletilemeyeceğini her 
zaman ifade ettik. İşte bu gerçeğin ışığın-

da göreve geldiğimiz günden beri konut 
üretimi ve planlı kentleşme konularının 
üzerinde ısrarla duruyor ve bu alanda 
ihtiyaçlara cevap olacak pek çok çalışma 
gerçekleştiriyoruz.

Biliyorsunuz bu ülkeyi ayağa kaldırmak 
için kolları sıvadığımız tarihlerde, izleye-
ceğimiz siyaset rotasını Acil Eylem Planı 
adıyla sizlerin takdirinize sunmuştuk. 
Bu plan hem bizim Türkiye’yi adil ve kal-
kınmış yarınlara taşıma konusundaki yol 
haritamızdı, hem de sizlere verdiğimiz bir 
gönül sözü, bir teminat mektubuydu. Bakı-
nız o Acil Eylem Planı’nda sizlere verdiği-
miz sözlerden biri de bu ülkeyi bir baştan 
bir başa çağdaş ve ekonomik konutlarla 
süslemek, insanımızın yaşama standardı-
nı yükseltmekti. Sizler de izliyorsunuz bu 
konut seferberliği 2003 yılında başladı ve 
ilk meyvelerini de geçen yıl içinde verdi. 

Ancak asıl büyük adımı sizler de şahitsi-
niz bu yıl atıyoruz. Toplu Konut İdaremiz 
bu önemli atılımı hayata geçirmek için 
var gücüyle, bütün imkanlarıyla çalışma-
lar yürütüyor. Bir yandan biten konutları 
sahiplerine dağıtırken, bir yandan da 
proje üstüne proje geliştiriyoruz. Şu an 
itibariyle 37 ilde, 76 bölgede toplam 51 
bin 224 konutun yapımı devam etmekte-
dir. 57 yerleşim yerinde, sosyal donatı ve 
alt yapısıyla beraber toplam 29 bin 474 
konut uygulamasının da ihale aşamasın-
dayız. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 62 il 
merkezi ve 173 ayrı yerleşim merkezinde 
100 binin üstünde bir konut sayısına ulaş-
maktır. 
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Bu konutlar devlet güvencesine sahip 
konutlardır. Değişim ve dönüşüm proje-
lerimizle birlikte % 10 ile % 25 arasında 
değişen bir peşinatlarla ve en geç 1 yıl 
içerisinde teslim edilmek koşuluyla va-
tandaşlarımız bu konutları edinebiliyor-
lar. Konut sahipleri, 10 yıl boyunca kira 
öder gibi adeta taksit taksit ödemelerini 
yapıyorlar. Buradan iddia ediyorum; art 
arda hayata geçirdiğimiz bu konut proje-
leri Türkiye tarihinde benzeri olmayan bir 
imar zincirinin halkalarıdır. Bu projelerle 
şehirlerimizi yeniden inşa ediyor, okulla-
rıyla, hastaneleriyle, bütün sosyal donatı 
alanlarıyla farklı bir şehircilik anlayışını 
yavaş yavaş ülkemizin dört bir köşesine 
yayma imkanına kavuşuyoruz. Bir yandan 
konut ihtiyacını karşılamak konusunda 
dev adımlar atıyor, bir yandan gecekondu-
laşma sorununa çözüm getiriyor, bir yan-
dan da inşaat sektörünü canlandırmanın 
gayreti içinde oluyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Bakınız 2000’li yıllara durgunlukla giren 
inşaat sektörü, hükümet olarak gerçekleş-
tirdiğimiz bu büyük projelerin de etkisiyle 
yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine 
göre, bu yılın ilk altı ayında 28 bin 194 
bina için inşaat izni alınmış. Bu rakam, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
46.8 oranında bir artışın göstergesidir. 
Bu ne demektir; yeni iş demektir, yeni aş 
demektir, ekonomik canlanmanın inşaat 
sektöründe ve bu sektörden etkilenen bir-
çok yan sektörde hissedilmesi, yaşanması 
demektir. Bakın bugün burada toplam 

sayısı 1.156’ya ulaşacak bir konut projesi 
için toplanmış bulunuyoruz.

Bu bölge için bu projenin sağlayacağı 
ekonomik imkanlar, bütün bu bölgenin sa-
nayine, hizmet sektörüne, esnafına büyük 
ölçüde rahatlama, canlanma, bereket geti-
recektir. Bu bölgenin işsiz insanlarına yeni 
iş imkanları sağlayacaktır. Ekonomimizin 
genelinde yaşadığımız iyileşme, sokağa, 
çarşıya, sizlerin cüzdanlarınıza yansıma-
ya başlayacaktır. Bizim sizin yüzlerinizin 
gülmesinden başka bir muradımız yoktur. 
İstiyoruz ki, bu ülkenin her yanı, her kö-
şesi, her ferdi üretimin bir parçası olsun, 
ama o üretimin oluşturduğu maddi değer 
de hırsıza, arsıza, hortumcuya değil, yine 
ülkemize, insanımıza, geleceğimize gitsin.

Sizler o devirlerin değiştiğini biliyorsunuz, 
artık Allah’ın izniyle bu millet ürettiğinin 
karşılığını mutlaka alacaktır, bundan hiç 
şüpheniz olmasın. Hep birlikte üretecek, 
ürettiğimizin karşılığını insanca, hakça, 
medenice paylaşacağız. Gelecek bizimdir, 
aydınlık Türkiye’nindir. Bu güzel projenin 
hayırlara vesile olmasını diliyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, bir süre önce vefat 
eden AK Parti Kütahya Milletvekili Halil 
İbrahim Yılmaz’ın adının verildiği ‘‘Kü-
tahya Kent Ormanı’’nın açılışında, 16 
bin dönümlük arazide kurulan ormanın, 
‘‘Bugüne kadar yasak, bugünden sonra ise 
sahipleri olan halkının hizmetinde’’ oldu-
ğunu belirterek, ormanı korumanın halka 
düştüğünü bildirdi. Kütahyalıların artık 
kent ormanı içindeki bisiklet ve yürüyüş 

yollarından, piknik alanlarından istifade 
edeceğini belirten Erdoğan, ‘‘Benim sizler-
den istirhamım şudur;ne olur bu ormana 
sahip çıkın. Ama sahip çıkarken hani bazı-
larının severken öldürmesi var ya, orma-
nımızı severken öldürmeyin, yakmayın, 
katletmeyin’’ dedi. 

Hükümet olarak çalışmalarının hızla de-
vam ettiğini, duble yolların yapımının sür-

Kent Ormanı Açılışı

Kütahya | 12 Eylül 2004
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düğünü, trafik kazalarında artık devamlı 
bir düşüş olduğunu anlatan Erdoğan, 
bununla da kalmadıklarını, Kütahya’nın 
yakında doğalgaza kavuşacağını  ve 
Türkiye’nin havası en kirli illerinden biri 
olan Kütahya’nın, bu durumdan kurtula-
cağını kaydetti. Yarın öğrencilerin sıraları-
nın üzerinde yine ücretsiz kitaplarını bu-
lacaklarını ifade eden Erdoğan,’’Peki daha 
önce niye olmuyordu? Olurdu tabi, niye 
olmasın. Ama biliyorsunuz, hortumlar bir 
yerlere bağlı olduğu için, bunlara imkan 
olmuyordu. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devle-
tiydi. Fakir fukaranın çocuğu (hani benim 
kitabım) diye ağlayıp duruyordu. Ondan 
sonra biz (Türkiye’nin okuma-yazma oranı 
niye bu kadar düşük) diye konuşup duru-
yorduk. Sen imkanı hazırlamazsan, zemini 
hazırlamazsan tabii ki düşük olacak’’ diye 
konuştu. 

Bugünse bakan arkadaşları ve kendisinin 
eğitime yeni kazandırılan okulların, eği-
tim kurumlarının açılışına yetişemedik-
lerine dikkati çeken Erdoğan, büyük bir 
gelişme yaşandığını, kısa zamanda sorun-
ların tamamen çözüleceğini söyledi. 

Bu yıl bir adım daha atarak, geçen yıl 
yardıma muhtaç ailelere dağıttıkları 700 
bin ton kömürü 1 milyon 200 bin tona çı-
kardıklarını kaydeden Erdoğan, ‘‘Halkının 
derdiyle dertlenen bir hükümet işbaşında-
dır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum’’ dedi. 
Bu yıl üniversitelerde öğrencilerin tama-
mına yakınına burs ve kredi vereceklerini 
belirten Erdoğan, gençliğe daha fazla katkı 
sağlamak istediklerini, bu çerçevede burs 

miktarını artıracaklarını bildirdi. Törene 
katılanlardan bazılarının ‘‘İş istiyoruz’’ 
diye bağırmaları üzerine Erdoğan, şöyle 
konuştu: 

‘‘Ben size Kütahya meydanında iki kere 
konuştum. Ne dedim size, dedim ki bizden 
bir yıl hiçbir şey beklemeyin. Üçüncü yılın 
sonunda, bir şeylerin olduğunu görmeye 
başlayacaksınız. Enflasyon yüzde 30’day-
dı. Şimdi enf lasyon nerde? Bak, yüzde 
12’lerin altında. Türkiye, büyüme hızında 
rekora gidiyor. Hamdolsun büyüyen bir 
Türkiye var. Göreve geldiğimizde, Türkiye 
iç borçlanmada yüzde 69 faiz ödüyordu. 
Şimdi bu yüzde 23-24’e düştü. Aradaki 
fark yüzde 45. Bu yüzde 45 fark kimin 
cebinden çıkıyordu? Benim halkımın ce-
binden çıkıyordu. Ama şimdi, bu para sizin 
cebinizden çıkmıyor. Cebinizde duruyor. 
İşte, size iktidarımızın kazandırdığı budur, 
enf lasyondan kazandığınızdır. O cana-
vardan biz sizi kurtardık. Bu çok önemli. 
Adeta güneş karşısındaki kartopu nasıl 
erimeye mahkumsa, bu enflasyon cana-
varı karşısında da cebinizdeki para böyle 
eriyordu. Şimdi ama, erimiyor. Niye? Bun-
dan sizi koruma altına aldık da onun için. 
İnşallah her tarafta bolluk bereket devam 
ediyor. Bu artarak devam edecek, Yeter ki 
çalışalım, azmedelim. Bunların önünde 
hiçbir şey dayanmaz.’’ 
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Değerli veliler... değerli eğitimcilerimiz... 
sevgili öğrenciler... 2004-2005 eğitim-öğ-
retim yılının ilk gününde sizlerle birlikte 
bu heyecanı paylaşıyor olmanın coşkusu 
ve mutluluğuyla hepinizi selamlıyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu 
coşku ve mutluluk bizim kalplerimizi 
nasıl dolduruyorsa, şu anda ülkemizin 
dört bir yanındaki okullarda buluşan 
yaklaşık 14 milyon öğrencimiz ile 550 

bine yakın öğretmenimizin kalbini de 
doldurmaktadır. 

Bugün hepimiz heyecanlıyız, çünkü ül-
kemiz çocuklarımızı bugünlerin ve gele-
ceğin bilgisiyle donatacağımız yeni bir 
eğitim-öğretim yılına başlıyor. Heyecanlı-
yız, çünkü Türkiye güçlü ve kalkınmış ge-
leceğine doğru bir adım daha yaklaşmaya 

Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

Şanlıurfa | 13 Eylül 2004
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hazırlanıyor. Şuna hepimiz inanıyoruz ki, 
Türkiye çocuklarının dağarcıklarına ekle-
yecekleri her yeni bilgiyle büyüyecek, zen-
ginleşecek, ilerleyecektir. Bilgi çağının baş 
döndürücü koşusuna başlamış bir dünya-
da, ülke olarak, millet olarak onurla var 
olabilmek için her şeyden önce eğitimde 
büyük bir atılıma ihtiyacımız olduğunun 
bilincindeyiz. 

B u  b i l i n ç  i ç i n d e  h a r e k e t  e d i y o r ; 
Türkiye’nin geleceğine, milletimizin gele-
cek nesillerine karşı sorumluluğumuzun 
gereklerini yerine getirmenin gayreti 
içinde oluyoruz. Eksikliklerimizin, aksak-
lıklarımızın çokluğu karşısında yılgınlığa 
kapılmıyor, başımızı kuma gömmüyor, 
aksine eğitimimizi kısa zamanda çağdaş 
bir yapıya kavuşturmanın hazırlıklarını 
yapıyoruz. 

Bu çerçevede bir çok adımlar attık, biliniz 
ki kararlılıkla, ısrarla ve belli bir konsen-
süs içinde yeni adımlar atmaktan da geri 
durmayacağız. Bakınız tarihimizde bu yıl 
ilk defa, Milli Eğitime bütçeden ayrılan 
pay savunma bütçesinden daha fazla ol-
muştur. Çünkü bilgi çağında eğitimi güçlü 
olmayan bir ülkeyi düşmanlarından koru-
manın ve savunmanın mümkün olmadı-
ğını biliyoruz. Önce çocuklarımızı dünya 
standartlarında eğiteceğiz, çağın bilgisiyle 
donatacağız, en ileri teknolojilerle tanış-
tıracağız. Bizi dimdik ayakta tutacak ve 
bugüne kadar dünyaya kudretini defalarca 
göstermiş olan savunmamızı daha da aşıl-
maz kılacak olan güç budur.

Değerli veliler... değerli eğitimcilerimiz... 
sevgili öğrenciler...

Türkiye’nin şu an itibariyle çağın ihtiyaç-
larına tamamıyla cevap veren, donanımı, 
imkanları, en önemlisi muhtevası tamam-
lanmış bir eğitim sistemine sahip olduğu-
nu söylemek zordur. Türkiye’nin yıllardır 
ezbercilikten uzak, düşünmeyi ve üretme-
yi önceleyen bir eğitim sistemine ihtiyaç 
duymakta olduğu hepimizin malumudur. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri mevcut 
köhnemiş eğitim sisteminin yenilenmesi, 
çağdaş bir yapıya kavuşturulması gereğine 
dikkat çektik. Bu konuda sadece konuşma-
dık, bir biri ardına adımlar atarak bu ko-
nudaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. 
Bu bizim hükümet olarak başlattığımız 
ikinci ders yılı ve görmeyi bilen gözler ara-
daki farkı rahatlıkla görebiliyorlar.

Şurasını açıkça ifade edeyim ki, bir yandan 
14 milyon öğrenciye eğitim sunmak, bir 
yandan okullarımızın her türlü eksiklerini 
gidermeye çalışmak, diğer yandan eğitim 
sistemimizi yenilemenin çalışmalarını 
sürdürmek kolay bir şey değildir. Her şeyi 
bir anda değiştirmek, yılların ihmalinin 
açtığı gedikleri kısa bir zaman içinde ka-
pamak mümkün olmuyor. Ancak biliniz 
ki bu konuda çok mesafe aldık, alıyoruz. 
Hükümet olarak, ülkemizin geleceği için 
eğitimin ne kadar hayati bir role sahip ol-
duğunun bilinci içerisindeyiz.

Bu bilinçle hareket ediyor, Türkiye’nin ço-
cuklarını Türkiye’nin ideallerine taşıyacak 
bir eğitim sistemi oluşturmak için geceli 
gündüzlü çalışıyoruz. Çocuklarımızı bilgi 
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çağına hazırlayacak, geleceğe taşıyacak, 
çağdaş hedeflere ulaştıracak birikimi, do-
nanımı, imkanları mutlaka sağlayacağız. 
İşte bu amaçla yeni bir ilköğretim müfre-
datı hazırlamış bulunuyoruz. Bu müfredat 
bu yıl Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Di-
yarbakır, Hatay, Samsun, Bolu ve Van’daki 
bazı pilot okullarda uygulanacak. Bu 
uygulamanın sonuçları, ilgili kurum ve 
kuruluşların katkılarıyla daha da geliştiri-
lecek, yeni müfredat önümüzdeki yıldan 
itibaren bütün okullarımızda okutulmaya 
başlanacaktır.

Bu çalışmanın amacı geniş bir katılım 
sağlayarak iyi birey, iyi insan, iyi vatandaş 
temeline oturmuş bir müfredat oluştu-
rabilmek, eğitim sistemimize bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviye ka-
zandırmaktır. Çünkü çocuklarımıza eleş-
tirel düşünme, problem çözme, çok yönlü 
düşünebilme, girişimcilik, bilgi ve iletişim 
teknolojilerine hakimiyet, Türkçe’yi doğru 
ve güzel kullanma gibi becerileri kazan-
dırmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. 
Böyle bir eğitim anlayışına sahip olmadan, 
ülkemizin gelişmesini sağlayabileceğimi-
ze, hayat standardımızı yükseltebileceği-
mize ve geleceğin dünyasında yerimizi 
alabileceğimize inanmıyoruz. Türkiye bu 
adımları mutlaka atmalıdır, atacaktır.

Değerli veliler... değerli eğitimcilerimiz... 
sevgili öğrenciler...

2004-2005 eğitim öğretim yılına başlar-
ken, tıpkı geçen yıl olduğu gibi önümüze 
hedefler koyarak işe başladık. Sınıf mev-
cutlarını en kısa zamanda 30’a indirmek 

ve okullarda tekli eğitime geçmek konu-
sunda hazırlıklarımız bütün hızıyla devam 
ediyor. Allah’ın izniyle bu konuda sonuç 
almak için çok uzun zaman beklemeyece-
ğiz. 2005 yılı sonunda Türkiye’de internet 
ağının yer almadığı bir tek okul kalma-
yacağının sözünü de ben buradan sizlere 
veriyorum.

Biliyorsunuz geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da ilköğretim öğrencilerine ders

kitaplarını ücretsiz dağıtmaya devam edi-
yoruz. Ders zili çalmadan önce tam 81.5 
milyon adet ders kitabını bastırıp okul-
larınızda hazır ettik, bu kitaplar bugün 
Türkiye’nin bütün okullarında öğrenci-
lerimize dağıtılıyor. Haydi Kızlar Okula 
kampanyamızda geçen yıl çok kayda değer 
mesafeler alarak 40 bin kızımızı eğitime 
kavuşturduk. Bu sene çok daha fazlasını 
yapmak, çok daha büyük bir adım atarak 
geri kalan 640 bin kızımızın en az yarısını, 
mümkünse hepsini okullarımıza döndür-
menin gayreti içinde olacağız.

Buradan anne babalarımızı ne dinimizde, 
ne kültürümüzde, ne örfümüzde, anane-
mizde yeri olan bu bağnazca, cahilce tu-
tumdan vazgeçmeye çağırıyorum. Bütün 
çocuklarınızı kız-erkek ayrımı yapmadan 
okula gönderiniz. Unutmayınız onlar bu 
ülkenin yarınları, geleceğin anne-babala-
rıdır. Eğitimsiz kalmış her bir evladımız 
bu ülke için bir kayıptır. Gelin onları ka-
zanalım, gelin toplumumuzun geleceğini 
kazanalım. Gelin bu hayırlı yaklaşımı gös-
terelim, kızlarımızı başımıza taç yapalım, 
en iyi imkanlarda eğitimlerini almalarına, 
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kendileri için değerler üretmelerine ve bu 
ülkeye yararlı çocuklar yetiştirmelerine 
vesile olalım. Bu ülkenin her insanına ih-
tiyacı var.

Sevgili öğretmen arkadaşlarım...

Sizlerin çocuklarımızı eğitmek, bilgiyle do-
natmak ve yarınlara hazırlamak konusun-
da ne kadar fedakarca hizmet yaptığınızı 
biliyorum. Geleceğimiz sizlere emanettir. 
İnanıyorum ki, çocuklarımızı bir anne-ba-
ba şefkati içinde geleceğe hazırlayacak, eli-
nizden gelenin en fazlasını yapacaksınız. 
Eksiklikler, aksaklıklar, sıkıntılar yavaş ya-
vaş giderilecek, bundan şüpheniz olmasın. 
Size bu ülkeye yetiştirdiğiniz her yararlı 
insan, her iyi birey için teşekkürlerimi su-
nuyorum. Allah yardımcınız olsun.

Sevgili öğrenciler...

Dünya yeni bir çağa, bilgi çağına adım at-
mış bulunuyor. Orada yerinizi almak, ülke-
nizi ilerilere taşımak için çok çalışmanız, 
çok üretmeniz gerekiyor. Aklınızı, kalbini-
zi ve emeğinizi bu ülke için kullanmanız 
gerekiyor. Bu ülkeyi güçlü ve müreffeh ge-
leceğine taşıyacak olanlar sizlersiniz. Ülke-
nizi seviniz, milletimize hizmet etmeyi en 
temel göreviniz olarak görünüz. Biliyorum 
ki başaracaksınız. Sizlere inanıyor, güveni-
yoruz. Yeni ders yılı ve ilköğretim haftası 
hepinize kutlu olsun.
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Değerli katılımcılar... iş dünyamızın seç-
kin temsilcileri... Hepinizi en derin sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. Ülkemizin 
gözbebeği olan bu güzel şehirde, sizlerin 
aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu 
özellikle belirterek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Hükümet olduğumuz iki yıla yakın süreyi 
Türkiye’nin lehine bir sürece dönüştür-
müş, milletimize umut veren bir değişimi 
gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığıy-
la karşınızdayım. Türkiye şükürler olsun 
ki proje üretemeyen, siyaset üretemeyen, 
buna karşılık siyasi noksanlıklarını insan-
larımızın artık çok gerilerde bıraktığı kısır 
tartışmalarla, boş polemiklerle gidermeye 
çalışan anlayışları artık geride bırakmıştır. 

Artık üreten, ürettiğini en iyi şekilde de-
ğerlendirme arayışı içinde olan bir Tür-
kiye var. Artık sadece proje üreten, mal 
üreten, hizmet üreten, bilgi ve teknoloji 
üreten, yenilikler üreten ve daima ileriye 
bakan umutlu bir Türkiye var. Türkiye’yi 
adil ve kalkınmış bir ülke haline getirme 
hedefimize bu millet gönülden inanmıştır. 
Bu inanca, bu sevgiye, bu desteğe layık ol-
mak için bugüne kadar olduğu gibi bugün-

den sonra da bütün gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.

Milletimizle beraber yürüdüğümüz bu 
medeniyet yolunda kısa bir zamanda aldı-
ğımız mesafe ortadadır. Çökme noktasına 
gelmiş olan bir ekonomi, önce kontrol 
altına alınmış, sonra adım adım ayağa 
kaldırılmıştır. Bugün bütün ekonomik gös-
tergeler kriz havasının dağıldığını, ekono-
mimizin istikrara kavuşmaya başladığını 
ortaya koymaktadır. Ülke ülke geziyoruz 
ve Türkiye’nin bu kadar çok kısa bir za-
man içinde attığı bu iyileşme adımlarının 
dünyada ne kadar büyük bir dikkat ve hay-
ranlıkla izlenmekte olduğuna bizzat şahit 
oluyoruz.

Sevgili dostlar...

Türkiye ekonomik ve siyasi itibarını yeni-
den kazanmış, dünyanın karşısına yeni-
den başı dik alnı açık çıkan bir ülke haline 
gelmiştir. AB üyeliği konusunda hükümet 
olarak çok önemli ve beklentilerin ötesi-
ne geçen adımlar attık. Birkaç gün önce 
AB’nin en yetkili ağızlarından yapılan 
açıklamalara bütün dünya kamuoyu gibi 
sizler de şahit oldunuz. Türkiye’nin siya-

İşadamları İle Toplantı

Konya | 25 Eylül 2004
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setiyle, ekonomisiyle, sistemiyle, demok-
rasisiyle ve hukukuyla en ileri seviyeye 
ulaşması için başlattığımız büyük değişim 
hareketi bizzat AB yetkililerince “yüzyılın 
işi” olarak nitelendirilmektedir.

Biz gerek 6 Ekim’de açıklanacak ilerleme 
raporunda, gerek Aralık ayında verilecek 
müzakere tarihi kararında Türkiye’nin 
lehine sonuçlar çıkacağına samimiyetle 
inanıyoruz. Çünkü Türkiye’yi önümüzdeki 
on yıllarda çok daha ileri, çok daha güçlü, 
çok daha zengin bir ülke haline getirecek 
adımları teker teker atmış olmanın, at-
maya da devam etmenin gönül rahatlığı 
içindeyiz. Türkiye’yi güzel günler bekliyor, 
bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’nin 
bütün insanlarını, bütün şehirlerini, bütün 
sektörlerini güzel günler bekliyor. Bu ülke 
adım adım ilerleyecek, dünyanın en parlak 
yıldızlarından biri haline gelecektir.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin bütün şehirleri gibi Konya’yı 
da ekonomisiyle, altyapısıyla, şehirciliğiy-
le ve insani değerleriyle daha iyi noktalara 
taşımakta kararlıyız. Allah’ın izni ve sizin 
gibi gayretli girişimci ve yatırımcılarımı-
zın gayretleriyle Türkiye’nin değişim rüz-
garının bu güzel şehrimizi saracağından 
hiç şüphem yoktur. Yaşadığımız genel iyi-
leşme tablosunun sektörleri rahatlattığını, 
piyasanın canlanmaya başladığını, istih-
damda artış yaşandığını memnuniyetle 
görüyoruz. 

Bunlar ülkemiz ve insanımız için son 
derece önemli ve güzel göstergelerdir, 

Türkiye’nin uzunca zamandır yaşamadığı, 
gerçekleştiremediği gelişmelerdir. Bunun 
için Ankara olarak biz üstümüze düşenin 
en iyisini yapmak için büyük bir gayret 
gösteriyoruz. Ama bu iyimser tablonun 
ortaya çıkmasında sizler gibi memleket 
sevdası ve heyecanıyla dolu üreticileri-
mizin, yatırımcılarımızın ve alın terini 
büyük fedakarlıklarla ortaya koyan bütün 
çalışanlarımızın payı da çok büyüktür. 
Bizim heyecanımıza heyecanınızı, bizim 
azmimize azminizi, bizim gayretlerimize 
gayretlerinizi kattığınız için sizlere ve 
yurdumuzun her köşesinde ekonomimize 
küçük büyük katkılarda bulunan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Hepinize en de-
rin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Helsinki Yurttaş-
lar Derneği, İşkence Mağdurları Mer-
kezi ve TODAİ’nin, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde ortaklaşa düzenlediği 
‘‘İnsan Haklarında Yeni Taktikler’’ konulu 
sempozyumun kapanış oturumunda yap-
tığı konuşmada, Türkiye’de insan hakları 
konusunu siyasetin strateji ve taktik par-

çası haline getirmeyi önemseyen bir hükü-
metin başbakanı olarak bu kadar değerli 
bir toplantının Türkiye’de yapılmasını ‘‘de-
mokratik onur’’ olarak kayda geçirdiğini 
ifade etti.

Medeniyetler arasında bir köprü konu-
munda olan Türkiye’nin doğu ile batının 

“İnsan Haklarında Yeni 
Taktikler” Sempozyumu 

Ankara | 2 Eylül 2004
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kavşak noktasında bulunduğunu dile ge-
tiren Erdoğan, sempozyumun, dünyanın 
birçok yerinden gelen bağımsız sivil top-
lum kuruluşlarını buluşturan çok önemli 
bir toplantı olduğunu kaydetti. Erdoğan, 
artık insanlığın geldiği bu aşamada in-
san olmanın kültürel, sosyal ve siyasal 
genetik kodunun insan hakları kavramı 
olduğunu ifade etti. Erdoğan, ‘‘Sizin gibi 
fikir ve mücadele insanlarını evrensel bir 
bütünleşme, diyalog ve karşılıklı öğrenme 
süreci etrafında bir araya getiren böylesine 
büyük, böylesine önemli bir toplantının 
Türkiye’de yapılması dünyanın karşı kar-
şıya olduğu tehditlere karşı da güçlü bir 
duruş yanıtıdır’’ dedi. 

Erdoğan, farklı ülkelerden, farklı din ve 
uluslardan çok başarılı insanların 5 gün-
dür başarılı sonuçlar aldıkları uygulama-
ları bugün sempozyumda birbirleriyle 
paylaştıklarını söyledi. Hükümetin bu 
toplantıya maddi ve manevi destek sağla-
yarak dünya insan hakları mücadelesine 
katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, top-
lantıya katılanların, bir kavrama inanmış 
durumda olduklarını söyledi. Erdoğan, 
‘‘Zaten bu kavram olmadan ne insanlık 
şerefinden, ne de insan olmanın ayrıcalı-
ğından söz etmenin imkanı yoktur. Demek 
ki insan hakları, herkesin, tüm insanların 
hassasiyetle üzerinde durması gereken 
ortak bir değerdir’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, farklılıklardan çatışma 
yerine uzlaşma, ayrışma yerine bütünleş-
me çıkarmanın temelinde insan hakları 
kavramı olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Ortada 
bir ihlal varsa bu genelde kamusal otorite 

ile birey arasında yanlış kurgulanan bir 
ilişkinin sonucudur’’ diye konuştu. Er-
doğan, katılımcıların oluşmasına büyük 
emek verdiği yeni yöntemlerin, insan 
hakları ihlallerini sadece devletlerden ge-
len ihlallerle sınırlamadığını, devlet dışı 
organize güçlerden, yani mafya, ekonomik 
güçler, basın gibi gelenek adet ve kültür-
den kaynaklanan ihlalleri dikkate sunmak 
bakımından çok önemli bir zihniyet devri-
mine zemin teşkil ettiğini anlattı. Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘İnsan hakları hassasiyeti bir kültürel du-
ruş haline gelirken, aynı zamanda siyaset 
yapma biçimlerinin merkezine de insan 
hakları mücadelesinde yeni arayışları yer-
leştiriyor. Bu da insan hakları kavramını 
bir erdem ve en yüksek insanlık değeri 
olarak ele aldığı gibi aynı zamanda siyasi 
bir işlev haline de getiriyor. Artık demok-
ratik erdeme değer veren hiçbir toplumda 
hiçbir siyasetçi siyasi ajandasının en başı-
na insan haklarını yerleştirmeden siyaset 
yapamaz. Türkiye’nin son dönemde kay-
dettiği gelişmeler, otorite-birey ilişkisinin 
insan haklarına uygun bir yapıya kavuş-
ması açısından çok önemlidir. Özellikle AB 
sürecinde TBMM’de kabul edilen uyum 
yasaları, hukuk devleti anlayışının değiş-
tirilmesi, temel hak ve özgürlüklere dayalı 
demokratik bir mevzuatın yerleştirilmesi 
açısından dikkate değerdir. OHAL’in kal-
dırılmasından, hakları güvence altına alan 
yasal düzenlemelere, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğünden, idam cezasının kaldı-
rılmasına kadar hayatın bir çok alanını 
ilgilendiren bir çok anlamlı düzenlemeler 
yapılmıştır. Hükümetimizin en büyük in-
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san hakları ihlallerinden biri kabul ettiği 
işkenceye sıfır tolerans gösterileceğine 
dair güçlü iradesi ve kararlı tutumu ciddi 
bir düzeltmeye sebep olmuştur. Bugün hiç 
kimse Türkiye’de sistematik bir işkence 
olduğunu söyleyememektedir. Çünkü, in-
san hakları mücadelesi, yasal düzenleme-
lerden çok önce zihniyet değişikliklerini 
gerektiren bir zemindir.’’

Erdoğan, bugün çağdaş dünyanın ortak he-
definin, barış, istikrar ve refahı güvenceye 
alacak bir diyalog olduğunu söyledi. Barış 
ve uzlaşının yolunun iletişimden geçtiğine 
dikkat çeken Erdoğan, diyalog ve işbir-
liğine kapalı olan toplumların geleceğin 
dünyasında etkin bir yer bulabilmesinin 
mümkün olmadığını ifade etti. Erdoğan, 
‘‘Diyalogu reddetmek bir arada yaşamayı 
reddetmek anlamına gelir’’ dedi. Erdoğan, 
bugün dünyada demokratikleşmeye ihti-
yaç olduğunu belirterek, hiç bir güvenlik 
kaygısının insan haklarını sınırlamanın 
mazereti olamayacağını kaydetti. Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Terörle ya da insanlığın başındaki başka 
tehditlerle mücadele ederken insan hakla-
rı dışına çıkmamak, hukuk devletini dik-
tatörlükten ayıran temel çizgidir. Bugün 
bazı demokratik devletlerin, güvenlik ve 
insan haklarını terazinin zıt cephelerine 
koyma eğilimine girmelerini, insanların 
yüzyıllara mal olan kazanımlarını tehdit 
eden bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bizim 
arzumuz, insanlığın güven zemininde te-
sis edilen bir iletişim ve işbirliği alanına 
katılmasıdır. Gettolaşan, içe kapanan ve 
işbirliğine kapalı olan toplumlar dünya 

üzerinde her an sorun üretebilecek sağlık-
sız alanların oluşmasına sebep olmaktadır. 
Dünyanın geleceği medeniyetler çatışma-
sından değil, medeniyetlerin uzlaşması ve 
işbirliğinden geçmektedir.’’

Başbakan Erdoğan, bugün çağdaş dünya 
ile entegre olamayan, evrensel değerleri 
benimsemeyen insan hakları, demokrasi, 
hukuk devleti gibi kavramları geliştireme-
yen ülkelerin yalnızlığa itildiğini söyledi. 
Bugünün barış dünyasının tesisinde ortak 
bir değer olarak insan hak ve özgürlük-
lerinin belirleyici rol oynadığını belirten 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘İyiyi herkes için istemek, kötüyü herkes-
ten uzak tutmak zorundayız. Artık benim 
teröristim iyidir mantığı iflas etmiştir. Çif-
te standarda düşmeden objektif kriterler 
geliştirmemiz gerekmektedir. Bu aşama-
da küresel terörle mücadele ederken, bu 
mücadeleyi kazanmak adına demokratik 
toplumların kazanımlarını zedeleyebile-
cek uygulamaların belirmesi ihtimaline 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Güven-
lik mi, özgürlük mü, paradoksunun son 
dönemde arttığına hep birlikte şahit olu-
yoruz. 11 Eylül sonrasında yaşananlar bir 
yandan uluslararası teröre karşı uluslara-
rası işbirliği ve dayanışmayı gerekli kılıyor, 
bir yandan da terörle mücadele ederken 
hak ve özgürlükler düzeninden geri gitme-
meyi gerektiriyor. Bizler dünyanın bir ba-
rış atmosferine sahip olması için herkesin 
üzerine düşeni yapması gerektiğine inanı-
yoruz. Ancak kimi ülkelerin soyut temen-
nilerin ötesine geçemediğini de ne yazık ki 
görüyoruz. Bu mücadele elbette sürmeli, 
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sürecektir. Ancak bu mücadele ortamında 
güvenliği sağlama düşencisiyle birlikte 
özgürlük alanlarının daraltılmamasına 
özen göstermek gerekir. Asıl olan özgür-
lüklerin tüm boyutlarıyla insanlara sunu-
labilmesidir. Özgürlük alanını daraltan bir 
güvenlik anlayışı, uzun vadede güvenliğin 
altını oyan bir zemin üretir. Bu da terörün 
sosyal ve kültürel zeminini güçlendirir. 
Terörle mücadele amacıyla belli bir dinin 
veya ulusun hedef tahtasına konulması en 
büyük yanlış olur. Bir dinin, medeniyetin 
ya da ulusun terörle özdeşleştirilmeye çalı-
şılması insan zihninin özgürlüğüne dönük 
bir hak ihlalidir. Barış ve esenlik kaynağı 
olan dinleri teröre bulaştıranlar en büyük 
zararı kendi dinlerine yapmış olurlar. Ama 
bu insanlarla mücadele etmek adına bu 
dinleri karşısına alanlar daha büyük bir 
yanlış yaparlar.’’

Başbakan Erdoğan, bu toplumların bir 
parçası olan, yaşadıkları ülkelere katma 
değer üreten insanların, farklı dinlerden 
veya uluslardan olduğu gerekçesiyle farklı 
bir muameleye tabi tutulmaması gerekti-
ğini söyledi. Türk vatandaşlarının da yurt 
dışında farklı muamelelere tabi tutulduk-
larını ifade eden Erdoğan, asimilasyon 
amacıyla birçok uygulamayla karşı karşıya 
bırakıldıklarını anlattı. ‘‘Yaşadıkları ülke-
lerin dilini çok iyi bilen, iyi eğitimli, iş sa-
hibi, temel entegrasyon kriterlerine uyum 
sağlayan Türk kökenli insanların önüne 
yeni kriterlerin konulması ve bu insanlara 
yabancı muamelesi yapılması insan hakla-
rı ihlalidir’’ diyen Erdoğan, insan hakları 
mücadelesine destek veren herkese kapısı-
nın açık olduğunu söyledi.
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Başbakan Erdoğan, yeğenlerinin de öğ-
renim gördüğü, İstanbul Altunizade Ha-
fize Özal İlköğretim Okulu öğrencilerini, 
TBMM’de grup toplantı salonunda kabul 
etti. Çocukları ‘‘Ankara’ya hoş geldiniz’’ 
diyerek selamlayan Erdoğan, yolculukları-

nın nasıl geçtiğini sordu. TBMM hakkında 
bilgi veren Erdoğan, çocukları ağırladığı 
salonda iktidar partisi olarak grup toplan-
tılarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başta 
Anayasa olmak üzere tüm yasaların ve ge-
rekli değişikliklerin TBMM’de yapıldığını 

Altunizade Hafize Özal 
İlköğretim Okulu Öğrencilerini 

Kabul

Ankara | 8 Eylül 2004
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belirten Erdoğan, 22. Dönem 3. yasama 
yılına 1 Ekim’de başlayan Meclis’in dün 
başkanını seçtiğini, organlara yapılacak 
seçimin ardından yeniden yoğun çalışma 
temposuna girileceğini ifade etti. 

Yürütme organı hakkında da bilgi veren 
Erdoğan, yürütme organı olan hükümetin 
Parlamento içinden seçildiğini, koalisyon 
dönemleri dışında iktidar partisinin yü-
rütme erkini oluşturduğunu vurguladı. 
‘‘Yürütme erkinin başında ben bulunuyo-
rum’’ diyen Erdoğan, çalışmalarını yoğun 
şekilde yürüttüklerini belirterek, ‘‘İçeride 
ve dışarıda, ülkemizi sizlere layık bir şe-
kilde yönetmenin gayreti içindeyiz. Bu 
mücadeleden başarılı çıkmanın gayretiyle 
inşallah sizlere daha farklı, daha aydınlık 
bir Türkiye bırakmanın gayreti içerisinde-
yiz. Ekonomik şartları iyiye giden, daha iyi 
konuma gitmiş bir Türkiye istiyoruz. Her 
geçen gün daha iyiye gidiyoruz’’ dedi. 

Öğrencilere yargı erki hakkında da bilgi 
veren Erdoğan, ‘‘Gerek yasamanın aldığı 
kararların uygulanmasından yürütmedeki 
aksaklıklara, kişisel hayatımızda olanlara 
varıncaya kadar gerek idari, gerek adli ko-
nuların gittiği yer yargıdır. Bu da tabii ada-
lettir. Adalet, bizim için hayatta en önemli, 
kapısına müracaat ettiğimiz, bağımsız, öz-
gür ve hakkımızı aradığımız yerdir’’ diye 
konuştu. Erdoğan, 3 erkin görevini tam 
anlamıyla yerine getirdiğinde o ülkenin 
önüne geçilmesinin mümkün olmadığını 
belirterek, ‘‘İnşallah ülkemiz de bunlardan 
bir tanesi olacak. Bu yolda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz’’ dedi. 

Çocuklara, ‘‘başarının sırrı’’ olarak gör-
düğü, ‘‘oku, düşün, uygula, neticelendir’’ 
diye seslenen Erdoğan’ın, ‘‘Top oynamayı 
seviyor musunuz?’’ sorusuna, bazı kız öğ-
rencilerin ‘‘Hayır’’ yanıtı vermesi, salonda 
gülüşmelere neden oldu. Erdoğan, ‘‘Bu işi 
neticelendireceksiniz, başarıya böyle koşa-
caksınız. Sizleri geleceğin başarılı gençleri 
ve yöneticileri olarak görüyor ve alkışlıyo-
rum’’ diye konuştu. Öğrencilere ikramda 
bulunulmasını isteyen Erdoğan, çikolata 
dağıtılırken, ‘‘Soru sormak isteyen var mı? 
Ama bana çok soru sormayın’’ dedi. 

Sena Erol adlı öğrencinin, ‘‘Bu ülkeyi nasıl 
kalkındıracaksınız?’’ sorusuna karşılık, 
2 yıl önce Türkiye’nin sıkıntılarını tespit 
ettiklerini belirten Erdoğan, bir doktorun 
da önce hastalığı teşhis ettiğini, sonra 
tedaviye başladığını söyledi. Erdoğan, 
‘‘Türkiye’nin sıkıntıları’’ konusundaki tes-
pitlerini şöyle ifade etti: 

‘‘Yolsuzluklar vardı, yoksulluk vardı. Tür-
kiye, iyice borçlanan, çok büyük faizler 
ödeyen ülke durumundaydı. Hortum-
cular artmaya başlamıştı. Biz, önce hor-
tumları keserek başladık işe... Hani size 
geçen yıl, bu yıl okullarınız açılırken sı-
ralarınızın üstüne kitaplar koyduk ya, üc-
retsiz olarak aldınız ya... İşte o kitapların 
paraları daha önce yolsuzluğa gidiyordu. 
Ama şimdi onları kestik ve size gelmeye 
başladı. Bunlar kalkınmanın işaretleriydi. 
Onun dışında yatırım, üretim yapacağız 
ki Türkiye, daha çok yurtdışına ihracat 
yapsın. Ayrıca, Türkiye’nin yeraltı zengin-
liklerini meydana çıkarıp değerlendirece-
ğiz. Bunların en önemlisi olan madenle-
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rimizi değerlendirmeye başladık. Üretim 
artmaya başladı. Şu anda özel sektör ce-
saretlendi. Bunun için güven, istikrar çok 
önemliydi. Şimdi Türkiye’de güven veren 
bir yönetim var, istikrar var. Yurtdışın-
dan ve içinden bütün yatırımcılar artık 
Türkiye’ye güveniyorlar. Onun için de 
dikkat ederseniz, turizmde ciddi patlama 
oldu. Turizm de bizim en önemli kaynak-
larımızdan birisi. Bunlar, kalkınmanın en 
önemli adımları... Ama en önemli yatırı-
mımız insana olacak. Eğitimi öne aldık. 
Türkiye bütçesinden geçen yıl ve bu yıl en 
büyük pay, milli eğitime ayrıldı. Bu yeterli 
değil. Daha çok pay ayıracağız ki milli eği-
timimizi güçlü kılalım, okullarımızı yeter 
sayıya ulaştıralım. Sizler de daha başarılı 
eğitim görün.’’ 

Erdoğan, Tuğba Başer adlı öğrencinin, 
‘‘Başbakan olmak nasıl bir duygu?’’ so-
rusu üzerine, ‘‘milletin verdiği yetkinin 
insanı çok heyecanlandırdığını’’ söyledi. 
Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi he-
yecanla birleştirerek taşıdığını, ‘‘halka 
hizmet, hakka hizmettir ’’ anlayışı ile 
çalıştığını kaydetti. Aynı öğrencinin, ‘‘Ka-
zandığınızda ne hissetiniz?’’ sorusuna 
Erdoğan, ‘‘Benim seçilmem çok enteresan 
olduğu için anlatması da çok uzun sürer’’ 
karşılığını verdi. Erdoğan, ‘‘Başbakan ola-
cağınızı düşünmüş müydünüz?’’ sorusu 
üzerine, Türkiye’de uygulamada parti 
genel başkanlarının başbakan olduğuna 
işaret ederek, ‘‘Bu bakımdan bizim bek-
lentimiz de gerçekleşmiş oldu’’ dedi. Batu-
han Önal’ın, ‘‘Ne zaman AB’ye gireceğiz?’’ 
sorusuna karşılık Erdoğan, Türkiye’nin 
AB yolculuğunun 41 yıl önce başladığını 

ancak, bugün önemli bir noktaya geldiği-
ni belirterek, şunları söyledi: 

‘‘Gelinen noktada, 17 Aralık 2004’ten son-
ra müzakere sürecinin başlatılmasıdır. Bu 
süreçte AB ile Türkiye, masaya oturarak 
insan hakları, ekonomik konular ve siyasi 
kriterler konusunda karşılıklı olarak tartı-
şıp müzakere edecek. Diğer AB üyesi ülke-
lerin geldiği nokta neyse, bizler de o nok-
taya geldiğimizde üye ülkeler, Türkiye’nin 
AB üyeliğini onaylamış olacak. Bu bakım-
dan, ‘şu tarihte’ diye bir ifade kullanmam 
zor. Ama 17 Aralık’a meslektaşlarımla 
hükümet başkanları ve devlet başkanlarıy-
la görüşmelerimiz olacak. Bundan sonra 
müzakere sürecini çok daha net görme 
fırsatımız olacak.’’ 
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Başbakan Erdoğan, partisinin İstan-
bul İl Başkanlığı’nca İstinye’deki Oba 
Restoran’da özürlülere yönelik düzenle-
nen iftar yemeğine katıldı. Yemekte konu-
şan Erdoğan, unutulmuş ailelerin bu tür 
iftar sofralarında bir araya getirilerek, en 
azından psikolojik olarak motive edildik-
lerini söyledi. Ramazanda dayanışma ru-
hunun arttığını dile getiren Erdoğan, ‘‘11 
ay içinde şu ya da bu nedenle işadamları 
sofralar kuruyor. Ramazanlarda bu sof-
raları fakir fukaraya sarf edelim. Böylece 
Ramazan ayı Türkiye’de dayanışmanın 
müjde ayı olsun’’ dedi. 

Erdoğan, bir televizyon kanalında oteller-
deki iftar mönüsünün 30 ile 120 milyon 
lira arasında değiştiği yönünde bir haber 
izlediğini, bunun ortalamasının 75 mil-
yon lira olduğunu belirterek, ‘‘75 milyon 
liralık bir iftar mönüsü düşünün. 100 
kişinin katılması durumunda 7.5 milyar 
lira yapar. Bu rakam ciddi sayıda fakir fu-
karanın, garip gurebanın yıllık ihtiyacını 
karşılamada önemli bir miktar’’ diye ko-
nuştu. Seçim meydanlarında çayla simit 
örneğini verdiğini hatırlatan Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Asgari ücret çayla simidi almıyordu. 5 
kişilik bir aile için şimdi çayla simit 270 
milyon lira tutuyor. Asgari ücret 318 
milyon. 48 milyon cepte kalıyor. Her 
geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bundan 
şüpheniz olmasın. Hortumlar kesiliyor. 
Yolsuzluklar, bizim bilgimiz dahilinde 
olması mümkün değil. Tamamen bitti 
gibi bir iddianın içine giremem. Niye? 
On yılların mirası bu. Kolay mı bu? Onun 
için rüşvetin, yolsuzluğun adeta kurum-
sallaştığı yerler var. Bunları söküp atmak 
kolay değil. SSK hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hale getirilmesiyle 
devrim projesi niteliğinde bir projeyi ileri 
sürüyoruz. Birileri feryada başladı. Niye 
feryat ediyorlar? Neden? Çünkü çomağı 
sokuyoruz ya, rahatsızlık başladı. Kontrol 
mekanizmalarını güçlendirmek için bu 
adımı atıyoruz. Tek merkezde bunu kont-
rol altına almamız lazım.’’ 

Vatandaşların hastane kapılarında kuy-
rukta beklemesine tahammüllerinin 
kalmadığını dile getiren Erdoğan, vatan-
daşların hastane eczanelerinin kapısında 
beklediğini, alacağı 5 ilaçtan 2’sini bul-
duğunu, geri kalanını ise gidip serbest 

Özürlülerle İftar

İstanbul | 23 Eylül 2004



Recep Tayyip ERDOĞAN

132

eczanelerden aldığını vurguladı. ‘‘Dön 
baba dönelim, hacılara gidelim... Buna 
hakkımız yok’’ diyen Erdoğan, hastaneler-
de danışıklı dövüşün olduğunu herkesin 
bildiğini söyledi. Erdoğan, bunu kendisi-
nin anlatmayacağını dile getirerek, şunla-
rı kaydetti: 

‘‘Hastanede hastasıyla ilgilenmeyip, mua-
yenehane adresini verenleri biliyorsunuz. 
Bundan en çok çekenler de buradaki 
özürlü vatandaşlarım. Bu dert hepimizin 
ortak derdi. Bundan kimse gocunmasın, 
alınmasın. Bu sadece benim sorunum de-
ğil, hepimizin ortak sorunu.’’ 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün il 
özel idarelerine bağlanmasıyla hizmet-
lerin yerinden görüleceğini vurgulayan 
Erdoğan, Türkiye’de suyu olmayan binler-
ce köyün bulunduğunu söyledi. Suyu ve 
yolu olmayan köyün kalmayacağını dile 
getiren Erdoğan, ‘‘Bu işi 1-2 yıl içinde, 
bilemediniz 3 yıl içinde bitirmek zorun-
dayız’’ dedi. Erdoğan, yemekte özürlülerle 
sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. 
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Başbakan Erdoğan, Rize’de Toplu Konut 
İdaresi’nin (TOKİ) yaptırdığı 372 afet ko-
nutunun anahtar teslim törenine katıldı. 
Burada yaptığı konuşmada afet konutları-
nın bir yıldan az bir sürede tamamlandığı-
nı kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bu bir zihniyet değişimidir. Çünkü Tür-
kiye, 20 yıl önce temellerin atıldığı, 20 
yıl sonra da inşaatların bittiği bir ülkeydi. 
Aradaki eskalasyonlarla fiyatların devasa 

yükseldiği bir ülkeydi. Artık bu anlayış 
ayaklarımızın altındadır. Şimdi temel atar-
ken ‘tarih veriyoruz, bu tarihte bitecektir’ 
diyoruz ve o tarihte inşaatları bitiriyoruz.’’

Erdoğan, iktidara geldiklerinde önlerinde 
5 bin 500 proje bulduklarını belirterek, 
bunlardan 3 binini ayırdıklarını ve teker 
teker bitirmeye başladıklarını söyledi. Er-
doğan, şunları kaydetti:

TOKİ Anahtar Teslim Töreni

Rize | 6 Kasım 2004
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‘‘Biz sizi insanca yaşama ortamına sevk 
etmek için çalışıyoruz. Sizden popülist 
yaklaşımla oy almak için icraat yapmıyo-
ruz. Hizmeti yaparken fayda-çıkar ilişki-
sini milletin lehine kullanacağız. Bir şeyi 
yaparken öbür tarafı çökertmeyeceğiz. 
Çünkü bu devlet çökerse hepimizin üstüne 
çöker, altında kalırız. Biz bu devletimizi 
çökertmek için değil, daha ileri taşımak 
için yükü aldık ve bu anlayışla da götürü-
yoruz.’’

Devleti eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
ayakları üzerine oturtacaklarını kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Çünkü yetişmiş, sağlıklı, ada-
let duygusuyla geleceğe bakan, güvenle, 
huzurla dolaşabilen insanlara ihtiyacımız 
var’’ dedi. TOKİ’nin bundan sonra modern, 
villa tipi evler de yapacağını kaydeden Er-
doğan, buradan elde edilen gelirin dar ge-
lirlilere konut yapımında kullanılacağını 
söyledi. Başbakan Erdoğan, toplu konuta 
verdikleri önemi anlatarak, ‘‘Anadolu’yu 
dolaşıyorum, görüyorum ki benim vatan-
daşım insanca yaşam şartlarına sahip de-
ğil. Ankara’da Altındağ’da, Mamak’ta hay-
van bile bağlasanız duramayacak yerlerde 
benim vatandaşım yaşıyor. Çok çok düşük 
taksitlerle dar gelirli vatandaşları konut 
sahibi yapacağız’’ diye konuştu. 

Türkiye’nin imkanının çok olduğunu 
belirten Erdoğan, bu imkanın birilerine 
peşkeş çekileceğine, imkana dönüştürülüp 
vatandaşa sunulması gerektiğini vurgula-
dı. Konuşmasında bisikletin çalışma esa-
sına vurgu yapan Başbakan Erdoğan, ‘‘Bi-
zim buradaki hesabımız, bisikletteki gibi 
küçük dişlilerin büyük dişlileri çevirmesi’’ 

dedi. Erdoğan, afet konutlarının vatanda-
şa uygun vadelerle verildiğini belirterek, 
‘‘Keşke bunların hepsini bedelsiz versek. 
Ama vatandaşı da bedelsiz almaya alıştır-
mamak lazım. Bu da kötü bir alışkanlık’’ 
diye konuştu. 

Geçmişte devletin arazisini işgal edip yer-
leşenlerin aradan zaman geçtikten sonra 
karşılığını istediğini anlatan Erdoğan, 
‘‘Sen zaten işgalcisin. Bileziğini satıp, ahı-
rından davarını satıp borçlanarak daire 
alan vatandaşıma bu zulüm değil mi, ada-
letsizlik değil mi? Bu adaletsizliğe biz evet 
diyemeyiz, izin veremeyiz’’ diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 81 ilde uygulanacak 
projelerle TOKİ’nin o yörenin geleneksel 
yapısına uygun konutlar inşa edeceğini 
de ifade etti. Erdoğan, konuşmasının ar-
dından, 10 konutun anahtarlarını hak sa-
hiplerine teslim etti. Erdoğan, daha sonra 
konutlardan birini gezdi. 
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Başbakan Erdoğan, partisinin İstanbul İl 
Kadın Kolları Danışma Meclisi tarafından 
düzenlenen ‘‘Cumhuriyet Kazanımların-
dan Avrupa Birliği’ne (AB) Türk Kadını’’ 
konulu konferansta bir konuşma yaptı. 
‘‘İslam aleminin sevinç ve mutluluk günü 
olan Ramazan Bayramı’na hazırlanırken, 
bir yandan da büyük bir dram ve derin 
bir trajediyle yüz yüze olduğunu’’ belirten 
Erdoğan, ‘‘insanlığın vicdan ve aklının, 
ne yazık ki dünyada hala güç ilişkilerinin 
belirleyiciliğini değiştirmeye yetmediğini’’ 
vurguladı. Erdoğan, ‘‘yüreğinden merha-
met duygusu silinmemiş olan her insanın 
dünyanın çeşitli yerlerinde acı çektiğini’’ 
de ifade ederek, ‘‘bu nedenle bugün bu-
rada yapacağı konuşmada monotonluğa 
düşmeden yeni bir şeyler söylemek sorum-
luluğu hissettiğini’’ kaydetti. 

AB’nin eşiğinde hükümetin, toplumun 
hayat kalitesini belli bir seviyeye getirmek 
için yoğun çaba harcadığını dile getiren Er-
doğan, insan haklarından demokratikleş-
meye, temel hak ve özgürlüklerden çağdaş 
yasalara kadar birçok alanda reformların 
altına imza attıklarını bildirdi. Erdoğan, 

Türkiye’yi bir an önce AB standartlarına 
ulaştırmayı hedef lediklerini anlatarak, 
‘‘Bunu yaparken, zoraki bir ödev yapma ya 
da bir sınavı geçme kaygısıyla yapmıyoruz. 
Öncelikle kendimize güveniyoruz ve yap-
tıklarımızı halkımız için yapıyoruz’’ dedi. 

Bunları gerçekleştirirken zaman zaman 
engellerle karşılaştıklarını, zorlandıkları 
konular bulunduğunu kaydeden Erdoğan, 
genel olarak yapılan reformların halk tara-
fından çok kolay benimsendiğini söyledi. 
Başbakan Erdoğan, uygulamada ortaya 
çıkan sorunların da çok kısa bir zaman 
içinde ortadan kalkacağını belirterek, 
Türk toplumunun hasretini çektiği bir sü-
recin içinde bulunulduğuna dikkat çekti. 
‘‘Bu süreçte ‘her şeyi Avrupa’dan aldığı-
mızı, Avrupa’yı Türkiye’ye monte etmeye 
çalıştığımızı’ iddia edenler olabilir’’ diyen 
Erdoğan, ‘‘bu iddiaların tamamen yersiz 
ve temelsiz olduğunu’’ bildirdi. AK Parti 
Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, bunun en somut örneğinin Türk 
kadınının hak mücadelesi olduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Cumhuriyet Kazanımlarından 
AB’ye Türk Kadını’’ Konferansı

İstanbul | 12 Kasım 2004
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‘‘Avrupa ülkelerinin ‘kadın’ diye bir konu-
larının olmadığı dönemde Türkiye Cum-
huriyeti, kadınlarına vatandaşlık haklarını 
tam olarak vermiş, ayrımcılığı çözmek ko-
nusunda cumhuriyetin kurulduğu andan 
itibaren ciddi bir mücadele başlatmıştır. 
Bu, ‘kadınlarımızın hiçbir sorunu yok, 
kadınlarımız her alanda çok iyi durumda-
lar’ anlamına gelmiyor. Hiç kuşkusuz çok 
önemli sorunlar var. Ama bu sorunları çöz-
mek konusunda tarihi birikime, tecrübeye 
ve anlayışa da sahip olduğumuz reddedile-
mez bir gerçektir.’’ 

‘‘Hükümet olarak kadın sorunları konu-
sunda hiçbir kompleks ve çekinceye sahip 
olmadıklarına’’ işaret eden Erdoğan, her 
şeyin açıklıkla, şeffaflıkla, bütün boyutla-
rıyla tartışılmasından, çözüme kavuştu-
rulmasından yana olduklarını bildirdi. Er-
doğan, ayrımcılığın sona erdirilmesi, fırsat 
eşitliğinin sağlanması, kırsal kesimdeki 
kadınların sorunlarının çözümü, çalışma 
hayatına ilişkin eşitsizlikler ve kadına 
yönelik şiddet gibi birçok konuda çalışma 
yaptıklarını, çağdaş yasaların ve kurumla-
rın oluşması için mücadele ettiklerini an-
lattı. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin 
de çok başarılı bir mücadele yürüttüğünü 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘İstismardan uzak, kadını bir sömürü 
aracı olarak görmeyen, kadını politik 
çıkar malzemesi haline getirmeyen her 
türlü eleştiriye, her türlü öneriye sonuna 
kadar açığız. Kadın sorunları konusunda 
uzlaşmayı, diyalogu ve işbirliğini sonuna 
kadar devam ettireceğiz. Burada üzerinde 
durulması gereken başka bir konu da, ka-

dınların yeterince siyasette rol almadığı 
konusudur. Kuşkusuz bu eleştiri, haklı 
bir eleştiridir. AK Parti’nin gerek seçim-
lerde, gerekse iktidar sürecinde elde ettiği 
başarı, kadınlarımızın ve gençlerimizin 
omuzlarında taşınmıştır. Ortadaki başa-
rı, hiç şüphesiz en çok kadınlarımızın ve 
gençlerimizin başarısıdır. ‘Bu başarının 
sahibi olan kadınlar, neden karar alma me-
kanizmalarında yeterince yer almıyor?’ so-
rusunu sizin sormanıza fırsat vermeden, 
ben size sormak istiyorum. Biraz da sizleri 
provoke ederek bu soruyu kendi kendinize 
sormanızı rica ediyorum. Zira bu sorunun 
cevabı, sorunun içinde bulunuyor.’’ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘kadın-
ların sorunlarının yalnızca erkekler tara-
fından çözülmesini beklemenin çok da 
yararlı bir bekleyiş olmadığını’’ vurgulaya-
rak, ‘‘dünyayı güç ve iktidar ilişkisi olarak 
görenlerin sevgi, şefkat ve merhamet üre-
temeyeceğine’’ de işaret etti. ‘‘Şunu açıkça 
söylüyorum ki, kadına karşı ayrımcılık, 
cahiliye adetidir, cahiliye töresidir ve ırk-
çılıktan daha ilkeldir’’ diyen Erdoğan, ka-
dınlara hitaben ‘‘Haklarınız için mücadele 
edin. Haklarınızın verilmesini, haklarını-
zın size lütfedilmesini beklemeyin’’ dedi. 

Erdoğan, Türkiye’de geçen 2 yıla bakıl-
dığında ‘‘sevinilecek, mutlu olunacak ve 
gurur duyulacak, gelecek için ümitvar 
olunabilecek bir tablonun görüldüğünü’’ 
söyledi. Elde edilen başarıyı, her zaman, 
kendilerine değil, sadece millete ait olarak 
gördüklerini ifade eden Erdoğan, ‘‘Biz, 
doğru ve sağlam bir zemin üzerindeyiz ve 
inşallah bu zemin üzerinde Türkiye’yi çok 
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daha ileri aşamalara taşıyacağız’’ diye ko-
nuştu. Erdoğan, 21. yüzyılın, ‘‘Türkiye’nin 
yüzyılı’’ olacağını dile getirerek, bu iddia-
nın çok somut gerekçeleri bulunduğunu 
kaydetti. Türkiye’nin ekonomik alanda 
çok önemli bir potansiyele sahip olduğu-
nu, tarihi ve coğrafi anlamdaysa kritik 
bir sorumluluğu bulunduğunu belirten 
Erdoğan, Türkiye’nin kabuğunu kırarak, 
atılım yapmasını sağlayacak bir kadronun 
işbaşında olduğunu söyledi. Erdoğan, 
Türkiye’nin her alanda dünya ile bütünleş-
me yolunda büyük adımlar attığına dikka-
ti çekerek, şöyle devam etti: 

‘‘Bu yılın ilk 9 aylık verilerine baktığımız-
da, ülkemize giren uluslararası sermaye 
miktarı 2.2 milyar dolara ulaşmıştır. Sa-
dece bu rakam bile Türkiye’nin imajının, 
konumunun, öneminin, nasıl değiştiğini 
göstermek için yeterlidir. Elde edilen ba-
şarılar, sosyal hayata da bire bir yansımak-
tadır. Türkiye’nin her alanda kaydettiği 
değişim ve dönüşüm, toplumumuzu da 
etkisi altına almakta, halkımızı her şeyden 
öte, bir güven ve umut atmosferine sevk 
etmektedir. Bu umut ve güven atmosferini 
sarsmaya, aksatmaya, Türkiye’ye, topluma 
yeni hayal kırıklıkları yaşatmaya artık 
kimsenin hakkı olmadığı gibi, gücü ve me-
cali de yoktur. Türkiye, geri dönülmez bir 
iyileşme ve ilerleme sürecine girmiştir. Bu 
süreç hiçbir sekteye uğramadan, ilk günkü 
kararlılıkla, heyecanla ve dinamizmle de-
vam edecektir. Biz, elde ettiğimiz başarıları 
sadece birer başlangıç olarak görüyoruz.’’ 

Erdoğan, bu huzur ve istikrar ortamının 
zedelenmesine, toplumsal uzlaşmanın 

yara almasına müsaade etmeyeceklerini 
de bildirdi. Başbakan Erdoğan, zaman za-
man bazı köşe yazarlarının da yaptıklarını 
hazmedemediklerini ve içlerine sindire-
mediklerini dile getirerek, bunların, ‘‘bir 
yere gidip, bir yere gitmemeyi’’ tanımla-
makta zora düştüklerini söyledi. ‘‘Düşerler, 
çünkü genlerinde bu yok’’ diyen Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Farkında olmadan ya da yanlış bilgilen-
dirmeden dolayı yanlışımız olabilir. Biz 
nereye gidersek gidelim, bunun enine 
boyuna müzakeresini, istişaresini yaparız. 
Burada milletin de bir kolektif hakkı var 
mı, yok mu bunu bilerek ona göre gide-
riz. Aksi takdirde gitmeyiz. Her şeyin bir 
mesaj içermesi gerekir. Eğer bu mesajı ve-
remiyorsak, bulunduğumuz makamın da 
hiçbir anlamı kalmaz.’’ 

Davos’ta başlayan ve daha sonra devam 
eden Kıbrıs müzakerelerine de değinen 
Erdoğan, Annan Planı’na her iki tarafın 
da ‘‘evet’’ demesi için çaba gösterdiklerini 
hatırlattı. Sonuçta KKTC’nin yüzde 68’lik 
oranla ‘‘evet’’ dediğini, Rum kesiminin ise 
yüzde 85’inin ‘‘hayır’’ dediğini vurgulayan 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Kıbrıs’ta verilen sözler yerine getirilmedi. 
Yine ekonomik izolasyon devam ediyor, 
yine ulaşımdaki izolasyon devam ediyor. 
Kültür ve eğitimdeki dışlanmışlık devam 
ediyor. Bütün bunlara rağmen biz şimdi 
dik duruyoruz, onlar ise karşımızda başı 
eğik duruyor. Şimdi artık farklı konuları 
bizim karşımıza getiremiyorlar. Sadece 
söylüyorlar. Söyledikleri zaman da ‘kusura 
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bakmayın’ diyoruz. Şimdi biz sizi görece-
ğiz. Önce adımı atın, ondan sonra da bize 
bunları getirin ki nasıl çözeceğimizi gö-
rün. Bu iktidar, sorunları çözmek için var.’’ 

Şu ana kadar 68 bin konutun temelinin 
atıldığına, yıl sonunda bu rakamın 100 
bine çıkacağına işaret eden Erdoğan, önü-
müzdeki yıl özürlülere yönelik konutlar 
yapılacağını bildirdi. Erdoğan, bu konut-
ların aynı zamanda özürlülerin kendi 
arasındaki dayanışmayı geliştireceğini 
kaydetti. Eşinin kendisine anlattığı bir ko-
nuyu salondakilere ileten Erdoğan, eşinin 
Denizli’de bir evde boynundan bağlı bir 
çocuğu gördüğünü söylediğini ifade ede-
rek, ‘‘Biz buna seyirci kalabilir miyiz? Hani 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletiydi. Nerede 
sosyalliği? Yanındakinden haberi olmayan 
bir devlet, ‘sosyal bir hukuk devletiyim’ 
diyemez. Bunun gereğini yerine getirmek 
zorundayız’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan, bayram namazı sonra-
sı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı’nda birlikte kahvaltı yaptığı vatan-
daşlara hitaben yaptığı konuşmada, çok 
farklı bir dönemde Ramazan Bayramı’nı 
kutlamanın gayreti içinde olduklarını 
söyledi. Erdoğan, ‘‘Hemen yanı başımız-
da Irak’ta yaşanan olaylar aslında bizim 
şu andaki bayramımızı gölgeliyor’’ diye 
konuştu. Bayram süresince oradaki Müs-
lümanların bombalar altında neler yaşadı-
ğını ve onlarca, yüzlerce insanın şehit ol-
duğunu gördüklerini dile getiren Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Temennimiz böyle bir ortamda Rama-
zan Bayramı’nı yaşamayalım. Dünyadaki 
güçlerin egemenliği acımasız bir şekilde 
uygulamasını sürdürürken, bunlar karşı-
sında güç birliği yapması gerekenler, başta 
Müslümanlar olmak üzere, bundan çok 
uzak şekilde hala birbirleriyle uğraşmaya 
devam ediyorlar. Irak’ın içinde bile bu 
şartlarda bunu sağlayamazlar. Temennim 
odur ki, Türkiye bu işin bayraktarlığını 
yapsın. Önce kendi içinde birlik, bera-

berlik, dirlik ve düzeni tesis etsin. Ondan 
sonra da tüm İslam dünyasına ve insanlığa 
örnek ülke olarak adeta bir vakumlamayla 
insanları bu barış çerçevesi içine çekiver-
sin diye düşünüyorum.’’

Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşmak 
ve çözmek durumunda olduğuna değinen 
Erdoğan, bunun başarılması ve çözülme-
si halinde Türkiye’de beklenilen ve arzu 
edilen tablonun gerçekleşeceğini ifade 
etti. Erdoğan, bütün ağırlık ve güçlerini 
ekonomik noktada sıçramayı yapmaya 
ayırdıklarını vurgulayarak, 2 bin 600 
dolarlardan teslim aldıkları kişi başına 
milli gelirin şu anda 4 bin doları aştığını 
söyledi. 2007 yılı sonuna kadar bunu 5 bin 
doların üzerine çıkarmayı hedefledikleri-
ni vurgulayan Erdoğan, ikinci dönemde 
de 10 bin doları aşmayı hedeflediklerini 
kaydetti. Erdoğan, ‘‘10 bin doları aştıktan 
sonra artık Türkiye’yi tutana aşkolsun 
diyorum’’ dedi. Bunu Türkiye’nin başa-
rabileceğini ve başarmaması için hiçbir 
sebep olmadığını söyleyen Erdoğan, ‘‘Açık-
ladığımız rakamlar kayıt altı rakamlardır. 

Bayram Sabahı Vatandaşlarla 
Kahvaltı

İstanbul | 14 Kasım 2004
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Kayıtdışı rakamlar buna dahil değil. Eğer 
kayıt dışı rakamları buna dahil edersek, 
şu anki rakam 4 bin değil 6 binin üzerinde 
rakamdır’’ şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin, bir sıçrama tarihi 
olacak 17 Aralık’tan sonra doğrudan ya-
bancı sermayenin geleceği bir ülke olaca-
ğını söyledi. Hangi ülkeyle görüşürlerse 
görüşsünler kendilerine, ‘‘Biz, Türkiye’ye 
yatırım yaparız. Türkiye’deki güven orta-
mı ve istikrara inanıyoruz. Fakat yasal bo-
yutta desteklenmesi lazım’’ dendiğini ha-
tırlatan Erdoğan, AB’nin bu noktada önem 
taşıdığını kaydetti. Başbakan Erdoğan, an-
cak bir tespiti de ortaya koymak gerektiği-
ni belirterek, ‘‘Biz AB’yi, salt ekonomik bir 
katılım veya bize ekonomik katkısı olacak 
bir adım olarak görmüyoruz. Bu geçmişte 
kaldı’’ diye konuştu.

Şimdi AB’nin tanımı meselesi bulundu-
ğuna, bu konuda Türkiye’nin yasal süreci 
hallettiğine, ancak fiili süreci halledeme-
diğine işaret eden Erdoğan, bu konudaki 
çalışmalara değindi. Yaptıkları çok ciddi 
mücadeleler sonucu AB Anayasası’na 
Hıristiyanlık ifadesinin girmediğini dile 
getiren Erdoğan, ‘‘Bütün bunlara rağmen 
bu hassasiyetleri devam ediyor. Bunu bir 
kenara atmamız mümkün değil. Bu böyle 
devam etse de etmese de, bu dünyayı bu 
insanlarla beraber paylaşacağız. Bunun 
adı, nitekim Kıbrıs meselesinde yaptığı-
mız gibi kazan-kazan anlayışıdır. Onlar da 
kazansın, biz de kazanalım. Ama göz göre 
göre, ‘biz kaybeden taraf olalım da onlar 
kazansın’ anlayışına biz ‘evet’ demiyoruz’’ 
şeklinde konuştu. Erdoğan, bu yarışın 

adını ‘‘Medeniyetler Uzlaşması’’ koyduk-
larını ifade ederek, eğer AB kurumsal güç 
olduğunu iddia ediyorsa bu uzlaşmaya 
‘‘evet’’ demek zorunda olduğunu söyledi. 
Medeniyetler uzlaşmasının gerçekleşmesi 
için AB’nin Türkiye’yi arasına katmak du-
rumunda olduğunu da kaydeden Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Eğer Türkiye’yi katmazsa, bu AB için bir 
eksikliktir. Bu onun sorunudur. Bize söy-
lenen Kopenhag siyasi kriterleridir. Bu 
kriterleri yerine getirdik. Biz ödevimizi 
yaptık. Bu andan sonra 17 Aralık’ta onlar 
sınavdan geçecektir. Türkiye’yi, müzakere 
süreciyle ilgili olarak artık bu yol haritası 
içindeki yerine oturtacaklardır. Oturtma-
dıkları takdirde çok açık ve net söylüyo-
ruz, biz Kopenhag siyasi kriterlerinin adını 
Ankara siyasi kriterleri koyar ve yolumuza 
devam ederiz.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin adaylığına 
ilişkin görüşlere de atıfta bulunarak, Av-
rupa Parlamentosu Başkanı’nın, ‘‘Türkiye 
çok kısa süre içinde bu değişimleri gerçek-
leştirip bizi şaşırtmıştır’’ sözünü hatırlattı. 
Bu tür sözler söylendikten sonra şu an 
yapılan her şeyin kendisine göre duygusal 
olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kay-
detti:

‘‘Devletlerarası diplomasi duygusallık ka-
bul etmez. Zaman zaman ‘Yok Ege’de şu 
olmuş bu olmuş...’ Bunlarla artık kendinizi 
savunamazsanız. ‘Yok Ruhban Okulu, Er-
menistan Meselesi...’ Bunlar 17 Aralık’tan 
önce konuşulacak meseleler değil. Önce 
17 Aralık’ı hallederiz. Ondan sonra Ruh-
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ban Okulu’nu da konuşuruz, Ermenistan’ı 
da konuşuruz. Başka diğer sorunlar varsa 
bunları da konuşuruz. Çünkü biz problem 
çözmek için varız. Karşımıza devamlı fark-
lı farklı şeyler getirmek, ülkemizdeki bazı 
uzantıları vasıtasıyla bazı adımlar atmak 
suretiyle havayı bulandırmak... Bunlara 
gelebilen bir hükümet işbaşında değildir.’’

Sözleşmelere, verilen sözlere sadık ol-
duklarını ve şu ana kadar diplomasiyi bu 
sözler çerçevesinde yürüttüklerini anlatan 
Erdoğan, bundan sonra da böyle yürüte-
ceklerini söyledi. Bu konuda Kıbrıs mese-
lesini örnek göstererek, Güney Kıbrıs’ın 
Ada’da barışa hayır derken, KKTC’li Türk-
lerin Ada’da barışa evet dediğini hatırlattı. 
Erdoğan, ‘‘Fakat hala izolasyon KKTC’deki 
Türk kardeşlerimize yönelik yapılıyor. Gü-
ney Kıbrıs AB’ye alınıyor. Bu da samimiyet 
testidir. Fakat tarih bunları zaman içinde 
çok daha açık olarak herkesin önüne koya-
caktır’’ dedi.
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Başbakan Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanı Hü-
seyin Çelik başkanlığında Türkiye’nin yedi 
bölgesinden 28 öğretmeni, Başbakanlık 
Yeni Bina’da kabul etti. Erdoğan, kabulde 
yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gelecek 
için hayati önem taşıyan bir görev yaptık-
larını ifade ederek, öğretmenlerin, göre-

vinin gereği bazı hassasiyetlere fazlasıyla 
sahip ve Türkiye’yi yarınlara taşıyacak ne-
sillerin yetişmesi için en az kendileri kadar 
titizlenen meslek grubu olduğunu söyledi. 
Öğretmenleri kabul etmekten büyük gurur 
duyduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm öğ-
retmenlerin öğretmenler gününü kutlaya-
rak, şükranlarını sundu. Hangi makamda 

Öğretmenler Günü Dolayısıyla 
Öğretmenleri Kabul

Ankara | 24 Kasım 2004
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olunursa olunsun, öğretmenlerin tebes-
sümle hatırlandığını kaydeden Erdoğan, 
‘‘Verdikleri için öğretmenlerimizi hayırla 
yad ediyoruz’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Öğretmenlere milletin 
özünde taşıdığı büyük güç ve değerlere 
güvendiği kadar inandığını ve güvendi-
ğini kaydederek, zamanın hızla değiştiği 
ve dünyanın baş döndürücü bir hızla ge-
lişip değiştiği bir dönemde öğretmenlere 
büyük bir ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 
Yaşanan büyük değişime paralel olarak 
yeni kuşakların eğitim alanındaki ihti-
yaçlarının da arttığını, çeşitlendiğini ve 
büyüdüğünü belirten Erdoğan, çocukların 
ilerlemeler sayesinde yeni bir zamanda 
yaşadıklarını dile getirdi. ‘‘Hem çocukları-
mızın geldikleri yeni ilerleme noktalarını 
yakalayabilmek hem de bu yeni kaynak-
lardan edinebilecekleri yanlış bilgileri 
doğrularıyla değiştirebilmek için sizlerin 
rehberliğine ihtiyacımız var’’ diyen Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

‘‘Bütün okullarda, tüm öğrencilere kaliteli 
ve doyurucu bir eğitimin bütün imkanları-
nı sunabilmeliyiz. Sizlerle ele ele vererek, 
mevcut olandan daha iyisinin ne olduğu 
konusunda fikirler üretmeliyiz. Sizlerin 
de aynı hassasiyet ve gayretle şartların ve 
imkanların yetersizliği gibi mazeretlere 
sığınmadan, çocuklarımızı bu zor gelece-
ğe hazırlamak konusunda azami gayret 
içinde olacağınızdan eminim. Öğretmen-
lerimiz olarak sizler bizim her zaman baş 
tacımız olacaksınız. Bunun laf olsun diye 
söylemiyorum, inandığım için ifade ediyo-
rum. Hükümet olarak bugüne kadar layık 

olduğunuz imkanlara sahip olamadığını-
zın farkındayız. Her alanda sizlere yakışan 
standartlara ulaşmak adına imkanlarımı-
zı zorladığımızı bilmenizi isterim. Ülke 
olarak önümüz aydınlıktır. Bu aydınlığın 
mimarları arasında sizin müstesna bir ye-
riniz olacak. Öğretmenlerimiz, bu ülkenin 
geleceği için yaptıkları fedakarlıkların kar-
şılığını almaya mutlaka başlayacaklardır.’’

Hükümetin Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
2004 ve 2005 bütçelerinde en yüksek payı 
eğitime ayırdığını hatırlatan Erdoğan, 
sadece özlük hakları ve binalar noktasın-
da değil, eğitim alanındaki problemlerin 
tamamını çok kısa zamanda çözeceklerini 
bildirdi. Konuşmaların ardından Bakan 
Çelik, Başbakan Erdoğan’a, tüm öğretmen-
ler adına çini vazo hediye etti. Başbakan 
Erdoğan da heyetteki bütün öğretmenlere 
içinde saat bulunan hediye paketi verdi.
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Başbakan Erdoğan, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Nükhet Yetiş başkanlığındaki TÜ-
BİTAK Bilim Olimpiyatları’nda ödül alan 
öğrencileri Başbakanlık Yeni Bina’da kabul 
etti. Kabulün başında Başbakan Erdoğan’ın 
isteği üzerine öğrenciler kendilerini tanı-
tarak hangi uluslararası bilim olimpiyatın-
da ödül aldıklarını ifade ettiler. Erdoğan, 

kabulde yaptığı konuşmada, öğrencilere 
başarılarından dolayı şahsı ve hükümeti 
adına teşekkür ederek, başarılarının de-
vamını diledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başbakanı olarak neredeyse yaptığı her ko-
nuşmada sürekli Türkiye’nin güçlü, müref-
feh, aydınlık geleceğine vurgular yaptığını 
belirten Başbakan Erdoğan, bu konudaki 

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda 
Ödül Alan Öğrencileri Kabul

Ankara | 24 Kasım 2004
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inancının tam olduğunu söyledi. ‘‘Biliyo-
rum ki, yüce milletimiz de ülkemiz adına, 
geleceğimiz adına benimle aynı umudu 
taşımakta, aynı hayali paylaşmaktadırlar’’ 
diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘İşte sizler, hayalini kurduğumuz bu güzel 
geleceğin canlı nişanesi, onurlu haber-
cileri olarak bugün buradasınız. Sizlere 
bakınca milletçe hayalini kurduğumuz o 
güzel yarınların çok da uzaklarda olma-
dığını coşkuyla görüyor, fark ediyorum. 
Demek ki, bu alanlarda yapacağımız belli 
yatırımlarla inanıyorum ki, bu sayı daha 
da artacak, başarı oranı yükselecektir. Şun-
dan emin olunuz ki, milletimiz, geleceğin 
inşasına katkıda bulunan, Türkiye’yi çağ-
daş uygarlık seviyesine yükseltmek için 
düşünen, öğrenen ve öğrendiklerini bir 
değer olarak insanımızın hizmetine sunan 
her ferdine şükran hisleriyle doludur. Bu 
hislerin bir ifadesi olarak burada sizlerle 
tekrar geleceğin umut dolu yarınlarını 
konuşuyoruz ve buna olan inancımızı tek-
rarlıyoruz. İnşallah bugün elde ettiğiniz bu 
parlak başarıları birer basamak sayarak 
bilimsel yolculuğunuzu daha nice başarı-
larla sürdüreceksiniz. Sizler, ortaya koydu-
ğunuz parlak bilimsel çalışmalarla sadece 
bu ülkenin değil, bütün insanlığın umudu 
olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayınız.’’

Başbakan Erdoğan, savaş kültürünün kar-
şısına barış kültürünü, zorbalığın yerine 
demokrasiyi, haksızlıkların yerine adaleti 
ve cehaletin yerine bilimi koymaya çalı-
şan bir dünyanın, bu gençler gibi aydınlık 
beyinlere çok ihtiyacı olduğunu ifade etti. 
Erdoğan, ‘‘İnsanlığı karanlıklara teslim et-

memek üzere çalışmak, hayatınız boyunca 
en temel ilkeniz olmalıdır’’ diye konuştu. 
Erdoğan, ödüllü gençlerin katıldıkları 
uluslararası yarışma zeminlerinde ortaya 
koydukları çalışmaların, gençlerin kısıtlı 
imkanlar içerisinde bilim adına ne büyük 
başarılar kazanabileceğinin örneği oldu-
ğunu anlatarak, bu ülkenin Başbakanı ola-
rak bu kısıtlı imkanları artırmak, başarılı 
gençleri çağdaş donanıma sahip, dünyaya 
açık ve çağdaş ihtiyaçlara cevap veren eği-
tim imkanlarına kavuşturmak için gece 
gündüz çalışmayı en önemli görevi saydı-
ğını vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Hükümetim adına sizlere, layık olduğu-
nuz en ileri eğitim imkanlarına kavuşma-
nız adına gereken her adımı atacağımızın 
sözünü veriyorum. Sizlerin de bugün imza 
attığınız bu gurur verici başarı tablosu-
nu sürdürmek, geleceğin dünyasına yön 
veren bilgili, kültürlü, demokrat bilim 
insanları olarak yolunuza azimle devam 
edeceğinizden şüphe duymuyorum. Siz-
lerin gözlerinizdeki coşkulu ışıltılarda 
Türkiye’nin parlak yarınlarını görüyor, 
mutlu oluyorum. Sizlerin huzurunuzda 
kısıtlı imkanlarla bu güzel eserlerin ortaya 
konmasında büyük emeği olan öğretmen-
lerinizi de kutluyorum. Hepinizi bağrımı-
za basıyoruz, bundan sonraki çalışmaları-
nızda en büyük destekçiniz olduğumuzu 
da özellikle vurgulamak istiyorum.’’
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Başbakan Erdoğan, Eryaman’da düzenle-
nen TOKİ’nin 20. kuruluş yıldönümü tö-
renlerine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin geleceğini inşa 
etmeye çalıştıklarını söyledi. Toplu konut-
ların bugüne kadar kar amacı güdülerek 
yapıldığını ifade eden Erdoğan, iktidarları 
döneminde faizin zulmünden uzak, tek 

haneli rakamlara düşen enflasyonun ol-
duğu, ucuz maliyetle konutların yapıldığı 
bir dönem yaşandığını kaydetti. Başbakan 
Erdoğan, vatandaşın kira öder gibi, faizin 
işletilmediği, sadece 6 ayda bir düşük 
enflasyonun uygulanacağı taksitlerle ucuz 
konut sahibi olacaklarını ifade etti.

TOKİ 20. Kuruluş Yıldönümü ve 
Anahtar Teslim Töreni

Ankara | 25 Kasım 2004
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Türk halkı için iktidara geldiklerini an-
latan Başbakan Erdoğan, ‘‘Biz halkımızla 
varız. Halkımıza hizmeti bir sevda, aşk 
haline getirdik’’ diye konuştu. Türk mille-
tine hizmetin ne anlama geldiğini bildik-
lerini belirten Erdoğan, ‘‘Biz milletimizin 
içinden geldik, milletimizle iktidar olduk. 
Çünkü, bu iktidarın bir özelliği var: Bu 
iktidar, Hasan’ın, Hüseyin’in, Ahmet’in, 
Mehmet’in iktidarı değil. Filanca güçlerin 
de iktidarı değildir. Bu iktidar milletin 
iktidarıdır. Bu böyle bilinmeli’’ dedi. Baş-
bakan Erdoğan, bu yıl 100 bin konut he-
deflediklerini dile getirerek, bu hedefin ne 
Türkiye’de ne de dünyada gerçekleşmiş bir 
hedef olduğunu kaydetti. Erdoğan, 2005’te 
de bu hedef doğrultusunda çalışacaklarını 
belirterek, Türk insanını insanca yaşama 
standardına kavuşturmak için çabaladık-
larını söyledi. 

TOKİ’nin çeşitli büyüklüklerde konutlar 
yapacağını ifade eden Erdoğan, fakir ve 
dar gelirli ailelere verilmek üzere 45 met-
rekarelik konutlar üreteceklerini ve bu ko-
nutları da aylık 50 milyon lira gibi düşük 
bir rakam ve 20 yıllık vadeyle satacakları-
nı ifade etti. 65-75 metrekarelik konutları 
da çok az bir peşinat ve 150 milyon lira 
aylık taksitle 15 yıl vadeli olarak satacak-
larını anlatan Erdoğan, 200-300 milyon 
lira taksitle ve bedelinin yüzde 10’u peşin 
alınacak konutlar yapacaklarını da bildir-
di. Başbakan Erdoğan, 140 metrekarenin 
üzerinde de ticari amaçlı olarak konutlar 
ve villalar üreteceklerini, buralardan 
alınacak gelirlerin dar gelirlilere yönelik 
konutların finansmanında kullanılacağını 
belirtti. 

Erdoğan, bilgiyi ve parayı yönetme anla-
yışının halka kazandırılması gerektiğine 
işaret ederek, konutları sosyal alanları ve 
sağlık merkezleriyle birlikte tamamlayıp 
teslim edeceklerini söyledi. Hükümet ola-
rak, 15 bin kilometre duble yol yapmayı 
hedeflediklerini ifade eden Başbakan, şim-
di Anadolu’nun şantiye halinde olduğunu 
kaydetti. Erdoğan, ‘‘15 bin kilometre duble 
yol dediğimiz zaman dalga geçenler, bu-
yurun, iki yılın sonunda 5 bin kilometreyi 
gerçekleştirdik’’ diye konuştu. Erdoğan, 
toplu konut inşaatlarının Türkiye’nin dört 
bir yanında devam ettiğini kaydetti. Başba-
kan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan 
şehir merkezine gelinen yoldaki konutla-
rın görüntüsünün Başkente yakışmadığını 
belirterek, bu konutların yerine modern 
konutlar yapılması için bugüne kadar hep 
sözler verildiğini, ancak bunun yerine 
getirilmediğini belirtti. Erdoğan, ‘‘Artık ko-
nuşan değil, yapan iktidar işbaşında’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra, Erya-
man’daki 384 konutun temelini attı, 168 
konutun anahtarlarını teslim etti. Erdo-
ğan, sinevizyon aracılığıyla da Bingöl’deki 
192, Kars’taki 180, Şanlıurfa’daki 648 ve 
Adapazarı’ndaki 812 konutun anahtarla-
rını sahiplerine verdi. Erdoğan, örnek bir 
konutu da gezdi.
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Başbakan Erdoğan, Türkiye İnşaat Sana-
yicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Yol-
İş Sendikası’nın Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ortaklaşa yaptırdığı ‘‘Türkiye 
Eğitim Şantiyesi’’nin açılış törenine katıl-
dı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin nitelikli işgücü açığı bulundu-
ğunu belirterek, ara eleman konusunun 

sürekli konuşulmasına rağmen bu konuda 
bugüne kadar devam eden yanlış ve koru-
macı zihniyetin devam ettiğini kaydetti.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin giri-
şinde yer alan panolarda sürekli aranan 
eleman listesinin yer aldığını ancak, ara-
nan eleman nitelikli olması gerektiği için 

‘‘Türkiye Eğitim Şantiyesi’’ Açılış 
Töreni

Ankara | 25 Kasım 2004
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bulunamadığını ifade eden Erdoğan, nite-
likli eleman için ise iş bulma sıkıntısının 
bulunmadığını söyledi. Erdoğan, niteliksiz 
eleman söz konusu olduğunda üniversite 
mezunu da olsa işverenin bunu kabul et-
mediğini, çünkü onun için ayrıca bir yatı-
rım yapması gerektiğini kaydetti. İNTES 
ve Yol-İş Sendikası’nın, işveren ve işçi ke-
siminin temsilcileri olarak duygusallıkları 
bir kenar koyarak ve el ele verip anlamlı 
bir adım attıkları dile getiren Erdoğan, söz 
konusu tesisin temel atma, bugünde açılış 
töreninde bulunmanın kendisi ve hükü-
meti için bir görev olduğunu dile getirdi. 
Erdoğan, bu tür örneklerin Türkiye’de 
süratle çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin işsizliğin 
bir numaralı sorun olduğunu, bu sorunu 
aşarken ülke genelinde vasıf lı eleman 
konusunun sektörel bazda geliştirilmesi 
gerektiğini belirterek, her sektörde, daha 
çok devlet desteğiyle değil de sivil toplum 
örgütlerinin dayanışma içinde adım atma-
ları durumunda ciddi bir açığın kapatıla-
cağını aktardı. Meslek liseleri konusuna da 
değinen Erdoğan, bu konuda daha önce bir 
adım attıklarını ancak bunun farklı yerlere 
kaydırılması nedeniyle geçici bir süre için 
engellendiğini söyledi. Erdoğan, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

‘‘Aslında bunlar artık Türkiye’de aşılma-
lıdır. Hele hele demokratikleşme sürecini 
yaygınlaştırdığımız, kurumlarıyla oturt-
manın erdemini yaşamaya başladığımız 
bir dönemde Türkiye, bu tür şeyleri çok 
rahat aşabilecek bir güce kavuşmalıdır. Bu 
konularda rahat olmalıyız. Zaman zaman 

hala çok basit, çağın gerilerinde kalmış 
şeylerle uğraşıyoruz. Kavramlar kargaşası 
içerisinde maalesef nesilleri kaybediyoruz. 
Buna yazık, üzülüyorum.’’

TOKİ’nin 20. yıl törenine katıldığını anım-
satan Erdoğan, 20 yıl önce temeli atılıp 
hala bitmemiş şantiyelerin bulunduğunu 
kaydetti. Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin artık bu 
devirleri kapaması gerekiyor. Eskalasyon-
lara mahkum olmuş bir iktidar anlayışı 
değil, tam aksine yol haritası çizilmiş, 
takvime bağlamış ve bu takvimin de ta-
kır takır işletildiği bir yönetim anlayışını 
uygulamaya koymak zorundayız. Bunu 
başarırsak Türkiye o zaman sıçrar. Biz 
sıçrayarak gitmek durumundayız ki bu 
makas kapatılsın’’ diye konuştu. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’de artık tek haneli enf-
lasyon rakamlarından bahsedilmesinin, 
nominal faizlerin yüzde 69’lardan yüzde 
23’lere düşmesinin ve büyüme hızının 
OECD ülkeleri arasında birinci sıraya çık-
masının bir nedeni olduğunu, bunların 
durup dururken olmadığını belirtti.

Bunlar gerçekleşirken Türkiye’nin bazı 
sancıları da çektiğini ifade eden Erdoğan, 
‘‘Çünkü biz 2 yıl önce kucağımızda farklı 
bir Türkiye bulduk. Ne dışarıda itibarı 
olan, içeride ise tamamen sağlıksız bir yapı 
devraldık. Şimdi bu yapıdan sıyrılan, dışa-
rıda itibarı olan, dünyanın gündemine otu-
ran bir Türkiye var’’ dedi. 3 Kasım 2002’de 
kişi başına düşen milli gelirin 2 bin 600 
dolar olduğunu, bugün ise bu rakamın 4 
bin 100 dolara yükseldiğini bildiren Erdo-
ğan, bunun cumhuriyet tarihinde görül-
müş bir şey olmadığını kaydetti. Erdoğan, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

150

kaynakları devreye soktuklarını ve bunu 
yaparken tüm Türkiye’de yolsuzlukları 
ortadan kaldırdıklarını, böylece bunların 
devletin hazinesine akmaya başladığını 
dile getirerek, herkesin ‘‘ben ne yapabili-
rim’’ sorusunu kendine sormaya başladığı-
nı söyledi.

Türkiye’de bugüne kadar başlanmış pro-
jeleri bitirmeye çalıştıklarını ve ‘‘proje 
kahramanlığına soyunmadıklarını’’ ifade 
eden Erdoğan, geçmişten kalan 5 bin 500 
projeden, siyasi kaygılarla başlanan 1500-
2000’inin iptal edildiğini bildirdi. Erdo-
ğan, ‘‘Beyefendi bir ilde bakan olmuş her 
ilçesine birer tane kültür merkezi yapmış. 
Birisi bir ilden bakan olmuş her ilçesine 
4-5 tane fazladan okul yaptırmış ama öbür 
tarafta okul ihtiyacı olan iller var. Bunlar 
benim ülkemde olmuş’’ şeklinde konuştu. 
Erdoğan, bu kaynak israflarının bedelini 
Türk milletinin yıllar yılı ödediğini be-
lirterek, bu uygulamayı kaldırdıklarını 
vurguladı. Erdoğan, şimdiki hedeflerinin 
köylerdeki yol ve su sıkıntıları biran önce 
gidermek olduğunu anlatarak, Türkiye’de 
yolu ve suyu olmayan köy kalmamasını 
istediklerini kaydetti.

Türkiye Eğitim Şantiyesi’nin sadece Anka-
ra ile sınırlı kalmayıp Doğu, Güneydoğu 
ve Karadeniz bölgelerinde de yapılması 
gerektiğini, böylece bölgeler arası denge-
sizliklerin ortadan kaldırılmasının sağ-
lanması gerektiğine işaret etti. Erdoğan, 
açılış töreninin ardından şantiyeyi gezerek 
yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan şantiyede, 
matkapla bir panoyu duvara monte etti.
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Başbakan Erdoğan 25 ve 28 Mart tarihlerin-
de Erzurum’un Aşkale ve Ilıca ilçelerinde 
meydana gelen deprem sonrası yapılan ko-
nutların anahtar teslim törenine katıldı. Er-
doğan, Tebrizcik Köyü’ndeki törende temsili 
olarak 3 köy muhtarına konutlarını teslim 
etti. ‘‘Dünya lideri’’ sloganlarıyla kürsüye ge-
len Başbakan Erdoğan, ‘‘Derdiniz, derdimiz 
diye yola çıktık. Türkiye’nin dört bir yanın-
da herhangi bir sıkıntı duyduğumuzda ora-

ya ulaşmak bizim asli görevimizdir’’ dedi. 

Erdoğan, iktidarlarında meydana gelen dep-
remlerin ardından hemen kalıcı konutların 
yapılmaya başlandığını belirterek, Marmara 
Depremi’nin ardından yapılan geçici konut-
ların yanlışlığına dikkati çekti. Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Marmara Depremi’nde olduğu 
gibi geçici konutlar gibi yanlış bir yola te-
vessül etmedik. Çünkü bu israftı, yanlıştı. Ve 

Deprem Konutları Anahtar 
Teslim Töreni

Erzurum | 28 Kasım 2004
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bugün o yanlışın halen bedelini ödüyoruz. 
Kocaeli’nde, Sakarya’da Düzce’de, Bolu’da 
maalesef orada meydana gelen hukuksuz-
luğu şimdi çözmeye çalışıyoruz’’ şeklinde 
konuştu. ‘‘Geçici deprem konutlarıyla ilgili 
rakamlar 30 trilyon açıklandı, 30 milyon 
dolar açıklandı’’ diyen Erdoğan, bu rakamla-
rın çok daha ileri gittiğini belirtti. Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Maalesef oradaki sıkıntı halen sürüyor. 
Biz o sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Ama biz 
burada 5.5 ayda bu binaları diktirdik. Allah 
aşkına o prefabrik konutlar mı? Şu görünen 
binalar mı? Bu, kimin ne olduğunu göste-
ren bir anlayıştır. Zihniyet farkı, zihniyet 
değişimidir. Bu, damdan düşmenin farkıdır. 
Damdan düşenler bu işten anlar. Fil dişi ku-
lelerde yaşayanlar ise bu işten anlamaz.’’ 

Erzurum’da 75 ayrı yerleşim yerinde bin 
824 konut ve bin 164 ahırın ihale yoluyla 
yapılmasına depremin hemen ardından 
karar verdiklerini anlatan Başbakan Erdo-
ğan, depremzedelerin yakıt sorunlarının 
da çözüldüğünü ifade ederek, bu yıl 1.5 
milyon ton kömür dağıtma kararı aldıkları-
nı söyledi. ‘‘Fakir fukaraya, garip gurebaya 
şimdiye kadar 900 bin tona yakın kömür 
dağıttık’’ diye konuşan Erdoğan, fakir in-
sanların kışın soğukta kalmaması için ça-
lıştıklarını söyledi. Erdoğan, ‘‘Ama biz şunu 
da istiyoruz. Erzurum merkezde artık doğal 
gaz yapıyoruz. İstiyoruz ki buraya da doğal 
gaz gelsin. Dadaş kardeşim artık kirli hava 
solumayacak’’ dedi. Vatandaşların modern 
ve çağdaş konutlara ulaşması ve tercih etme-
si gerektiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Bakın şurada 20 yıl vadeyle bir riskin altına 
girdik. Biz görevimizi yapıyoruz. Bize bir 
emanet verdiniz ve dediniz ki ‘Hortumcu-

lardan, yolsuzluklardan çok çektik’ bizler 
de milletin iktidarında sizlere layık olma-
nın gayreti içindeyiz. Bu yıl 100 bin konut 
dedik. Bunun tek bir nedeni şehirlerde 
konutların depreme dayanıklı olmaması. 6 
şiddetindeki bir depreme bile dayanamayan 
konutlarımız var. Bu konutlarda insan ya-
şıyor. En şerefli varlık olan insana maalesef 
layık olduğu konutları yapma noktasında 
ne kontrol mekanizmaları samimi çalışıyor, 
ne de yüklenici firmaların bir kısmı bu has-
sasiyeti gösteriyor. Bunlardan müteahhit 
firmaları kastediyorum. Ben inşaat mühen-
disi değilim. Ama bir hassasiyetin işaretini 
veriyorum. Bir Başbakan olarak, zemin 
etütlerini yapmadan inşaatta kaliteyi ortaya 
koymadan, bu işlere girmeyin diyoruz.’’ 

‘‘Hala sistemin su kaçağından istifade eden-
ler var’’ diye konuşan Başbakan Erdoğan, 
yüzde 40 ile yüzde 50 kırımlarla iş alanların 
olduğuna dikkati çekerek, ‘‘Eliniz kolunuz 
bağlı, çözemiyorsunuz. Bundan sonra da ba-
kıyorsunuz kenarından köşesinden bir şey-
ler gidiyor. 20 yıl önce temeli atılıp, bitirile-
meyen tesisler varsa budur sebebi. Almışlar 
bitirememişlerdir. Şimdi hükümetimiz bun-
ları temizliyor. Yeter ki önümüzdeki engelle-
ri aşalım. Şurada kanun müsaade ettiği için 
5.5 ayda bu işi bitirdik. Biz yaparız Allah’ın 
izniyle’’ diye konuştu. Türkiye’nin önündeki 
engelin bürokratik oligarşi olduğunu kay-
deden Başbakan Erdoğan, bunun aşılması 
gerektiğini belirterek, ‘‘Bunu aştığımız gün, 
bu milleti tutana aşk olsun. Tutamazlar, çok 
hızlı gideriz. Makası kaparız’’ diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, bu yıl 100 bin konut 
hedeflerini yineleyerek, yoğun bir şekilde 
temel atma ve konut teslim törenlerinin de-
vam ettiğini belirtti. Erdoğan, ‘‘Bir taraftan 
temel atma, bir taraftan teslim törenleri... 
Böylece halkımız modern konutlarda yerini 
alıyor’’ diye konuştu. 
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Başbakan Erdoğan, yerli ve yabancı işadam-
larıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. 
Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki yemekte 
Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
sürecinde geçirdiği ekonomik ve siyasi evre-
leri anlattı. Türkiye’nin daha önce Gümrük 
Birliği’ne girmek için mücadele verdiğini ve 
yabancı işadamlarından destek istediğini 
şimdi ise AB’ye girmek ve Avrupa’ya enteg-
rasyonu sağlamak için mücadele verdiğini 
ifade eden Erdoğan, bunun, Türkiye’nin ge-
lişmişliğini ve Türkiye ile Avrupa arasındaki 
ilişkilerde kat edilen mesafeyi gösterdiğini 
söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin AB’den beklentisinin, 
Kopenhag Zirvesi sonuç bildirgesinde yazı-
lan ‘‘Türkiye Kopenhag kriterlerini tamamla-
dığında, gecikmeksizin müzakerelere başlar’’ 
ifadesine uygun olarak 2005 yılının ilk altı 
ayında bu kararın uygulanması olduğunu 
belirtti. İktidarda bulundukları süre içerisin-
de yaptıkları çalışmalara ve enflasyon, faiz, 
ithalat ihracat, büyüme, yatırımlarda alınan 
mesafe, liradan altı sıfır atılması gibi konula-
ra değinen Erdoğan, bütün bu olumlu geliş-
meleri iki büyük ekonomik krizin üstünden 
beş yıl bile geçmeden başardıklarını kaydetti. 

Erdoğan, bu gelişmelerin Türkiye’nin po-
tansiyelini ve dinamizmini gösterdiğini vur-
gulayarak, ‘‘Alınacak, kat edilecek daha çok 

mesafe var, yolumuz uzun. Ama AB sürecinin 
başlamasıyla bunlar daha farklı bir ivme 
kazanacak. Çok daha hızlı yol alacağımıza 
inanıyorum’’ dedi. Yabancı yatırımcılardan 
tarım ve güvenli bankacılık gibi konularda 
yatırım yapmalarını beklediğini dile getiren 
Erdoğan, Türk ekonomisinin de AB’ye katkı 
sağlayacağını, Türkiye’nin Avrupa’nın insan 
gücü açığını kapatacağını ve Avrupa’nın Tür-
kiye ile çok önemli bir ihracat potansiyeline 
kavuşacağını söyledi.

Erdoğan, Avrupalıların serbest dolaşımla il-
gili endişe duymaması gerektiğini belirterek, 
‘‘Türkiye Avrupa’ya beyin gücüyle katkıda 
bulunacaktır. Türkiye’den Avrupa’ya değil, 
Avrupa’dan Türkiye’ye göç olacağına inanı-
yorum’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 
1960’lı yıllardan beri Türkiye’ye Avrupa’dan 
kesin dönüş yapanların şuanda Almanya’da 
bulunanlarla aynı sayıda olduklarını ve bu 
sayının da 2.5 milyon insana yaklaştığını 
belirtti. Türkiye’de uygun şartları bulanların 
geri döneceğini, endişelerin yersiz olduğunu 
ifade eden Erdoğan, ‘‘Türkiye AB’ye el uzat-
mıştır. Aynı çatı altında beraber yürümek 
için, medeniyetler arası uzlaşmayı sağlamak 
ve küresel barış için. 17 Aralık’ta AB ciddi bir 
sınav verecek. Biz ev ödevimizi yaptık, sizler-
den de AB’nin bu sınavı başarıyla verebilmesi 
için destek bekliyoruz’’ dedi.

İşadamları İle Yemek

Ankara | 29 Kasım 2004
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Başbakan Erdoğan, TERRA 1 Projesi 
kapsamında Kocaeli’nin Karamürsel 
İlçesi’nde yaptırılan 556 konut ile 66 iş-
yerinin anahtar teslim törenine katıldı. 
Konuşmasına, ‘‘Bugün burada acılı günleri 
anmak için değil, umut dolu bir geleceğe 
adım atmak için buradayız’’ diyerek başla-
yan Erdoğan, depremde ölenlere Allah’tan 
rahmet diledi. Depremin her zaman yana-
bileceğine işaret eden Erdoğan, ‘‘Bugün 

de Erzurum’da bir deprem oldu ama can 
kaybı ve acı yok. Dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinde de deprem oluyor, bize düşen 
görev mimari özellikleri de dikkate alarak 
kaliteli, dayanıklı binalar yapmak’’ dedi. 

Anahtar teslimi yapılacak konutların, 
çevre düzenlemesi, alışveriş merkezleri, 
sağlık ocağı ile çok güzel bir bir proje ol-
duğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Habersizce 

556 Kalıcı Konut İle 66 İşyeri 
Anahtar Teslim Töreni

Karamürsel, Kocaeli | 4 Aralık 2004
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bir vatandaşın evine girdim, kendisinden 
bilgi aldım. Kiracı olduğunu söyledi. Tür-
kiye ortalamasının çok altında bir kiraya 
oturduğunu öğrendim. Buradaki daire 
sahiplerine, Türkiye ortalamasının altında 
kiraya verdikleri için teşekkür ediyorum’’ 
diye konuştu. Konutların, Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan sağlanan kredilerle yapıldı-
ğını belirten Başbakan Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

‘‘Hükümet olarak anlayışımız, şartlar ne 
olursa olsun (halkımızı nasıl sömürürüz) 
anlayışıyla değil, halkımıza nasıl katkı 
yaparız, refah seviyesini nasıl yükseltiriz 
düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz geze-
rek, görerek, yerinde projeler üreterek 
ülkenin kalkınmasına çalışıyoruz. Toplu 
Konut İdaresi de bu şekilde çalışıyor. 45 
metrekare konutları 50-100 milyon liralık 
taksitlerle, 20 yıl vadeyle vatandaşlarımıza 
vereceğiz. Kenar köşelere mahkum olan in-
sanlarımızı buralardan çıkartacağız. Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik 
sosyal devletse bunun gereklerini yerine 
getirmeli. İşte biz bunu yerine getirmeye 
çalışıyoruz.’’ 

Erzurum Aşkale’deki afet evlerinin 5,5 
ayda tamamlanarak teslim edildiğine işa-
ret eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Burada vatandaşlarımızın bir kısmı evle-
rini ahırla beraber istedi, bir kısmı farklı 
taleplerde bulundu. Biz 68 metrekare ahır, 
üzerine de 100 metrekare daire yaparak 
kaliteli bir ev teslim ettik. Bunu 5,5 ayda 
yaptık. Burada ise geçici konutları 8-12 
ayda teslim ettiler. Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğumda ben buraları gezdim, 
o zaman bana sordular, (aynı işi 5.5 ayda 

yapar teslim ederim) demiştim. Bugün de 
bu işi TOKİ ile birlikte yapıyoruz.’’ 

‘‘Çağdaş teknolojiye ayak uydurmak zo-
rundayız’’ diyen Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘Çağdaş teknolojiye ayak uydurmak zo-
rundayız, makas açılıyor. Bu makası ka-
patmak zorundayız. Erzurum’a doğalgaz 
veriliyor, ancak buna bazıları karşı çıkıyor, 
(pahalı) diye. Doğalgaz pahalı değil, ucuz. 
Modern dünya, çağdaş bir yaşam diyorsak, 
çağın gereklerine ayak uydurmak zorun-
dayız. Bunun için adımları attık atıyoruz, 
hedeflerimiz var, okullara ağırlık veriyo-
ruz. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 
birinci sıraya çıkarttık. Birileri laf üretiyor, 
birileri iş üretiyor, biz de iş üretiyoruz. Biz 
ekibimizle, bakanlarımızla, belediye baş-
kanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz, sürdürmeye devam edeceğiz. ülkemizi 
tanımak isteyenlere tanıtmaya çalışıyoruz. 
Türkiye’yi tanımak isteyenlere (bizi başka 
birilerinden aldığınız haberlerle değil, biz-
den öğrenin) diyoruz, (bize sorun, eğer ta-
nımak istiyorsanız ülkemize gelin görün, 
ondan sonra Türkiye hakkında karar ve-
rin) diyoruz. İçine kapalı Türkiye değil, biz 
dünyaya açılan Türkiye istiyoruz. Bir adım 
ileri gidebiliyorsak kardayız, yerimizde 
sayıyorsak zarardayız, o nedenle sürekli 
ileriye yürümeye devam edeceğiz.’’ 

Erdoğan, törenin ardından Ereğli Belde-
si’ndeki balıkçı barınağının açılışını yaptı. 
Erdoğan burada yaptığı konuşmada da 
‘‘Mazotta ÖTV’yi kaldırarak, yüzde 65 
ucuzlattık, bu balıkçılar için ciddi imkan-
dır’’ dedi. 
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Esenboğa Havalimanı’ndan AK Parti’ye 
ait otobüse binerek, şehir merkezine ge-
len ve Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılay 
Meydanı’nda düzenlenen şölene katılan 
Başbakan Erdoğan, alandaki vatandaşları 
seslendi. Konuşmasına, ‘‘Geleceğimiz ay-
dınlık olsun, her şey Türkiye için’’ diye baş-
layan Erdoğan, ‘‘Aydınlık yarınların çağdaş 
Türkiye için çıktığımız yolculukta, ham-
dolsun dün müzakere süreciyle ilgili tarihi 

3 Ekim 2005 olarak almış bulunuyoruz. 
Hayırlı olsun’’’ dedi. Türkiye’nin AB üyeliği 
yolunda 1963’ten beri gayret gösterdiğini 
belirten Erdoğan, bu süre içinde pek çok li-
derin bu yönde mücadelesi olduğunu kay-
detti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Aşama aşama şüphesiz ki bir yerlere ge-
lindi ve birçok şeyler konuşuldu, yazıldı, 
çizildi. Fakat bütün bunların hepsinde de 

Kızılay Meydanında AB şöleni

Ankara | 18 Aralık 2004
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bu siyasi liderlerin az veya çok emeği oldu. 
59. Hükümet’in Başbakanı olarak hepsine 
milletim, hükümetim adına teşekkür edi-
yorum. Bu başarı sadece hükümet olarak 
bizim başarımız değil, bu başarı milletimi-
zin başarısıdır. Eğer sizlerin bize verdiği 
güç olmamış olsaydı bunu başaramazdık. 
Siz, bize güç verdiniz, inandınız, ‘yürüyün’ 
dediniz, yürüdük ve inandık, çalıştık ham-
dolsun sonunda sizlerle birlikte başardık. 
Bundan sonra şüphesiz ki önümüzde 
uzun, zorlu yollar var. Ama şunu unut-
mayın ki Türkiye asıl önemli olan kavşağı 
dönmüştür. Çünkü bundan sonraki çalış-
malarımız, her attığımız adım Türkiye’de 
yeni bir başarının oluşmasını temin ede-
cektir ve bundan sonra ülkemizde demok-
rasi daha farklı bir şekilde güç bulacaktır. 
Hak ve özgürlükler daha yoğun bir şekilde 
uygulama alanı bulacaktır. İnanıyorum ki 
ekonomi çok daha faklı bir performans or-
taya koyacaktır. Böylece Türkiye modern, 
çağdaş ülkeler arasındaki yerini zaten al-
maya başlamıştır ve alacaktır. Biz berabe-
riz, bütünüz. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
dirliğimizi kıskananlar olabilir. Ama siz 
onlara hiçbir zaman yüz vermediniz. Bun-
dan sonra da vermeyeceksiniz.’’

Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
gibi adeta Türkiye’nin özeti durumunda 
iller bulunduğunu belirterek, ‘‘En batı-
sından en doğusuna, en güneyinden en 
kuzeyine halkımızın bir ve beraber oldu-
ğu hamuru yoğuruyoruz, o da kimlik... 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır’’ 
dedi. Alandaki vatandaşlara ‘‘Hep bir-
likte bölgelerin tamamının kalkındığı 

bir Türkiye göreceksiniz’’ diye seslenen 
Erdoğan, Doğu’da, Güneydoğu’da, Doğu 
Karadeniz’de, Orta Anadolu’da artık mo-
dernleşen bir Türkiye’nin var olduğunu 
ifade etti. Erzurum’a doğalgazın verildiği-
ni, Van’a da yakında verileceğini anlatan 
Erdoğan, bütün Doğu ve Güneydoğu’nun 
artık doğalgaz kullanır hale geleceğini 
kaydetti. TOKİ ile birlikte kerpiç ev dö-
neminin kaldırıldığını, modern ev inşa 
edildiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Bütün bunlar nereye doğru gittiğimizin 
en güzel ifadesidir. Her geçen gün alınan 
bu mesafeleri sizlerden aldığımız güçle, 
aldığımız heyecanla bir başka götüreceğiz. 
Birçok spekülasyon yapabilirler, yapacak-
lar. Ama biz yere sağlam basıyoruz. Biz 
şımarmayacağız, şımarmadık. Çünkü bu 
sorumluluk böyle kolay sorumluluk değil. 
Bulunduğumuz makam, öyle pek şımarıla-
cak bir makam değil. Başkaları şımarmış 
olabilir, başkalarının ayakları yerden kesil-
miş olabilir. Ama biz mesuliyetimizin id-
raki içerisindeyiz. Ülkemizde de Kıbrıs’ta 
da mesuliyitemizin idraki içerisindeyiz. 
Bizimle bu konuda kimse aşık atmaya 
kalkmasın. O konuda bizim duyarlılığımız 
onlarla mukayese edilmeyecek derecede 
yüksektir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. 
Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra 
da böyle gideceğiz. Ama laf üretenlerle, iş 
üretenlerin farkı ortada. 39 yıl, 2 yıl... 2 yıl-
da nereden nereye geldik bunu gördünüz.’’

Erdoğan, iki yıllık süreç içinde verdikleri 
destekten dolayı ana muhalefet partisi 
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CHP’ye, sivil toplum örgütleri ve basına 
teşekkür etti. Avrupa Parlamentosu’na da 
teşekkürlerini ileten Erdoğan, ‘‘Yapılan 
oylamayı gördünüz, kalkan ‘evet’leri ve ‘ha-
yır’ları gördünüz. Bunlara ne kadar hasret-
ti bu millet biliyorsunuz. Nereden nereye 
geldik. Artık bu ‘evet’ler Türkiye için kalk-
maya başladı. Bundan sonra da kalkacak. 
Niçin? Artık içine kapalı bir Türkiye yok. 
Dünyayla bütünleşen bir Türkiye var’’ diye 
konuştu. Başbakan Erdoğan, AB’nin ko-
misyon başkan ve üyelerine, konseyin dev-
let ve hükümet başkanlarına şahsı ve mil-
let adına teşekkür ettiğini de kaydetti. Bu 
süreçte İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
dünyasının da büyük gayretleri, destekleri 
olduğunu ifade eden Erdoğan, onlara da 
teşekkür etti. Erdoğan, ‘‘İnşallah çok daha 
gayretle farklı bir şekilde, hiç unutmayın 
adeta dantela örer gibi bu yolu da öreceğiz. 
Yolumuz açıktır, geleceğimiz aydınlık ol-
sun’’ diyerek konuşmasını tamamladı.
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Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
2004 yılının son saatlerinde Safranbolu 
Devlet Hastanesi’ne geldi. Burada Başhe-
kim Dr. Ali Akçay, tarafından karşılanan 
Erdoğan, hastaneyi gezdi ve hastaları 
ziyaret etti. Hastaların yattığı odaları eşi 
Emine Erdoğan ile birlikte tek tek dolaşan 
Başbakan Erdoğan’ı, Fatma Aktan isimli 
bir hasta çok sıcak bir şekilde sarıldı ve 
öptü. Başbakan Erdoğan, Hacer Tucer adlı 
yaşlı bir hastaya da ‘‘Geçmiş olsun’’ dile-
ğinde bulunarak elini öptü. Bronşit hasta-
larının bulunduğu odada hastalara sigara 
içmemeleri konusunda uyarıda bulunan 
Başbakan Erdoğan, yaşlı bir hastaya kay-
makamlığın ilgi göstermesini istedi. Baş-
bakan Erdoğan, okulda futbol oynarken 
düşüp ayağını kıran Fatih Açmalı isimli 
çocukla da ilgilenerek geçmiş olsun dile-
ğinde bulundu. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra eşi Emine 
Erdoğan, 67 çocuğun kaldığı Safranbolu 
Yetiştirme Yurdu’na geçti. Erdoğan ve 
beraberindekiler, 2005 yılına yurtta ço-
cuklarla beraber girdi. Erdoğan burada 

yaptığı konuşmada, 10 dakika sonra 2004 
yılına veda edilip, 2005 yılına girileceğini 
söyledi. Güney Asya’da yaşanan deprem 
felaketine de değinen Erdoğan, 150 bine 
yakın insanın öldüğü söylenen felakette 
ölenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da 
başsağlığı diledi. Felaket sonucu bazı Türk 
vatandaşlarından da haber alınamadığını 
belirten Erdoğan, Türk Devleti’nin felake-
tin yaralarının sarılmasına yardımcı ola-
cağını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin bölge 
ülkelerine 1 milyon 250 bin dolar nakdi 
yardımda bulunduğunu ve bu yardımların 
devam edeceğini kaydetti. Erdoğan, ‘‘Dep-
remin acısını bilen bir ülkeyiz. Bu nedenle 
bu ülkelere yardım etmek bizim için an-
lamlı’’ dedi. 

Çocuklara, ‘‘Sizler bizim çocuklarımız, 
yavrularımızsınız. Sizleri kendi yavruları-
mızdan ayırt edemeyiz’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, çocuklara derslerine çok çalışma-
ları nasihatinde bulundu. Erdoğan çocuk-
lara, ‘‘Birbirinizi üzmüyorsunuz, dövmek 
filan yok, kavga etmiyorsunuz değil mi?’’ 
diye sordu. ‘‘Hayır’’ yanıtını alan Erdoğan 

Yetiştirme Yurdunda Yeni Yıl 
Kutlaması

Safranbolu, Karabük | 31 Aralık 2004
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çocuklara, ‘‘Aferin’’ dedi. Saat 00.30’da 
Ziraat Bankası’ndan Yeni Türk Lirası’nı 
çekeceğini anımsatan Erdoğan, 6 sıfırın 
olduğu banknotların tarihe karıştığını ve 
bu paradan kurtulduklarını söyledi. Er-
doğan daha sonra çocuklara Türk Lirası 
üzerinden bazı rakamlar söyleyerek bunu 
Yeni Türk Lirası’na çevirmelerini istedi. 
Erdoğan, yurtta kalan çocukların doğru ce-
vap vermeleri üzerine Türk halkında Yeni 
Türk Lirası ile ilgili bir heyecan olduğunu 
kaydetti. 

‘ ‘Ülkemiz için bu yeni  dönem Türk 
Lirası’na itibarını kazandırma dönemidir’’ 
diyen Erdoğan, Devlet Bakanı Ali Babacan 
ile birlikte yeni madeni Türk Liralarını da 
çocuklara tanıttı. Erdoğan, yeni bir madeni 
Türk Lirası’nı gösterirken, ‘‘Paramız güzel 
değil mi, şık olmuş’’ dedi. Erdoğan, 500 
bin Türk Lirası’nın da 50 kuruş olduğunu 
anımsatarak, ‘‘Bunun da ortası gümüş, et-
rafı altın’’ diyerek espri yaptı. Yurtta kalan 
çocuklar, Erdoğan’ın 10 bin Türk Lirası’nın 
yeni yılda 1 kuruş olduğunu söylemesi 
üzerine de, ‘‘Onunla da sakız mı alaca-
ğız’’ diyerek güldüler. Başbakan Erdoğan 
çocuklara yeni kağıt Türk Liraları’nı da 
tanıttı. 

Erdoğan’ın 2005 yılına girildiği dakikada-
ki ‘‘Şu anda 2005’e girmiş bulunuyoruz’’ ve 
‘‘Yeni Türk Lirası milletimize, ekonomimi-
ze hayırlı olsun’’ sözleri çocuklarca alkış-
landı. Başbakan Erdoğan, ‘‘2005 yılı tüm 
insanlık için küresel barışa vesile olsun, 
akan kanlar dursun. Dünyadaki mazlum 
insanlar her geçen gün eksilsin. Biz bu 

konuda üzerimize düşen sorumluluğu bili-
yoruz ve bu mesuliyetin altında üzerimize 
düşeni yapacağız’’ diye konuştu. Başbakan 
Erdoğan, konuşmasının ardından Safran-
bolu Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklara 
çeşitli hediyeler verdi. 
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Değerli katılımcılar… Değerli basın men-
supları… Hepinizi en derin saygı ve sev-
gilerimle selamlıyorum… Bugün burada, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
başlatılacak olan; tüketicilerin bilgilendi-
rilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik 
kampanyanın tanıtım galasında sizlerle 
birlikte olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğumu ifade etmek isterim. 

Bilindiği üzere son 50 yıl içinde büyük 
bir hızla yaşanan bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler insan hayatını oldukça kolaylaş-
tırmış, tüketim açısından seçeneklerimiz 
çoğalmıştır. Gümrük duvarlarının kal-
dırılması ve ekonomik entegrasyonların 
kurulmasıyla birlikte ticari anlamda ül-
keler arasındaki sınırların önemli ölçüde 
kalkmıştır. İnsanların özgürce bir ülkeden 
başka bir ülkeye gidebilmesi ve interaktif 

Tüketiciyi Bilinçlendirme 
Kampanyası Galası

Ankara | 4 Ocak 2005
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satış yöntemlerinin geliştirilmesiyle bir-
likte daha çok ürün ve hizmet tüketicilere 
ulaşmaya başlamıştır. 

Bu dinamik alışveriş ortamı, doğal olarak 
tüketicinin korunması kavramını modern 
dünyanın en güncel konularından biri 
haline getirmiştir. Bugün artık, tüketici-
nin korunması konusu, çağdaş ülkelerin 
üzerinde en çok durduğu ve politikalar 
ürettiği alanlardan biri haline gelmiştir. 
Tüketicinin korunmasına ilişkin düzen-
lemeler, tüketicilerin sağlığının ve ekono-
mik çıkarlarının korunmasının yanı sıra, 
belli standart ve kalitede mal ve hizmet 
üretimine imkan sağlamaktadır. Bunun 
sonucu olarak, bir taraftan tüketici daha 
üst kalitede mal ve hizmete ulaşırken, 
diğer taraftan üreticiler, dünya standar-
dında üretim yapmak mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu durumda üreticiler, 
otomatik olarak dünya markalarıyla reka-
bet edebilir bir duruma gelmek için çaba 
göstermektedirler. 

Dolayısıyla, tüketicinin korunması konu-
su, ülke ekonomisinin olumlu yönde geliş-
mesine katkıda bulunan önemli bir faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi, 
anayasamızın 172. maddesinde yer alan 
“devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınla-
tıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini 
koruyucu girişimlerini teşvik eder” hük-
mü ile tüketicinin korunması konusu dev-
let güvencisine alınmıştır. 

Gerek bu anayasal hüküm, gerekse 1987 
yılında AB’ye yaptığımız tam üyelik baş-
vurusundan sonra topluluk mevzuatına 
uyum çerçevesinde bazı adımlar atılmıştır. 
AB’nin tüketiciyi koruma politikaları ve 
Türk tüketicisinin yaşadığı sorunlar dik-

kate alınarak hazırlanan 4077 sayılı Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanun 1995 
yılında yürürlüğe girmiştir. 

Değerli misafirler...

59. Hükümet olarak programımızda “tüke-
ticinin korunmasında en etkin yöntem ve 
yaklaşımların hızlı bir şekilde uygulamaya 
konulacağı, bu çerçevede yasal yapı, sivil 
toplum kuruluşları ve tüketiciyi koruyan 
kurumların yaygınlaştırılacağı ve destekle-
neceği” açık biçimde ifade edilmiştir. Yine 
programımızda üretim süreçlerinde kalite 
anlayışının yaygınlaştırılacağı ve tüketici-
lerin bilinçlendirilmesi üzerinde önemle 
durulacağı” da kayda bağlanmış, taahhüt 
edilmiştir. Biz geçen zaman içinde progra-
mımıza uygun olarak bu konunun hassasi-
yetle üstünde durduk. Gerek AB’nin tüketi-
cinin korunması mevzuatına tam uyumun 
gerçekleştirilmesi, gerekse tüketicinin daha 
ileri düzeyde korunması amacıyla geçtiği-
miz yıl ilgili kanunda geniş değişiklikler 
yaptık.

Yapılan değişikliklerle, kanuna, sözleşme-
lerdeki haksız şartlar, devre tatil, paket tur, 
mesafeli sözleşmeler ve kredi kartı gibi yeni 
konular girmiş, tüketici haklarının kapsamı 
önemli şekilde geliştirilmiştir. Ayrıca tüke-
ticilerin hak aramaları açısından önemli gö-
revler üstlenen hakem heyetlerinin yapısı 
güçlendirilerek, kararlarına mahkeme ka-
rarı niteliği kazandırılmıştır. Hükümetimiz 
zamanında gerçekleştirilen mevzuat deği-
şikliği ve mevzuatın uygulanması alanında 
yapılan çalışmalar, Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanan ilerleme raporunda 
da teyit edilmiştir. 
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Geçen yıl söz konusu kanunda değişiklik ya-
pılırken, tüketici mağduriyetine neden olan 
geniş çaplı sorunlara da çözüm aranmıştır. 
Kredi kartı borcunu vadesinde ödeyemedi-
ği için icra takibine uğramış tüketicilerin 
ciddi sayılara ulaşması da dikkate alınarak, 
kanuna geçici bir madde ilave edildiğini 
hatırlayacaksınız. Yalnızca bu geçici mad-
de bile; yaklaşık 100 bin tüketicimizi aşırı 
faiz yükünden kurtarmış, ayrıca bankalar 
ile tüketiciler arasındaki güven ilişkisinin 
yeniden sağlanmasına da hizmet etmiştir. 

Hükümet olarak tüketici sorunlarının 
çözüm mekanizmalarını geliştirecek iyileş-
tirmeleri hızla yapmaktayız. Tüketici mah-
kemelerinin yaygınlaştırılması çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ülkemizde alternatif çö-
züm sistemlerinin tek örneği olan tüketici 
sorunları hakem heyetlerinin yapısını güç-
lendirmek amacıyla eğitim çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

İnşallah bu çalışmalarla yargının üstünde-
ki yükü de bir nebze hafifletmiş olacağız. 
Bugün ülkemizde modern anlamda bir 
tüketici kanunun var olduğunu söyleme 
imkanına sahibiz. Ancak genel olarak toplu-
mumuzun bu konudaki bilinç seviyesi he-
nüz yeterli değildir. Geçmiş yıllarda gazete 
promosyonları, kapıdan satışlar, kampan-
yalı satışlar gibi alanlarda yaşanan sorun-
larda, tüketicilerin haklarından haberdar 
olmamalarının da büyük etkisi olmuştur.

Hepimizin bildiği gibi, ne kadar mükemmel 
yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlan-
sın, haklarını ve yükümlülüklerini bilme-
yen satıcı, üretici ve tüketicilerin var oldu-
ğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla 
uygulamak mümkün değildir. Ülkemizde 
ticaret ortamının bütün taraflarını acilen 

bilinçlendirmek zorundayız. Bu doğrultu-
da, tüketicilerimizi tüketici mevzuatı konu-
sunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
amacıyla hazırlanan kampanyayı bugün 
burada başlatıyoruz. Bu kampanya ile, 
tüketiciler, kendilerine tanınan haklar, bu 
hakları nasıl elde edecekleri ve daha fazla 
bilgiye nereden ulaşabilecekleri konusun-
da bilgilendireceklerdir.

Hiç şüphesiz ki, tüketiciyi korunmanın en 
iyi yolu; tüketicilerimizi bilinçlendirmek 
ve onları sahip oldukları yasal haklardan 
haberdar etmektir. Bu nedenle tüketicinin 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
kampanyasına büyük önem vermekte-
yiz. Tüketicilerin kendilerine verilen bu 
çağdaş haklardan haberdar olmalarını 
sağlamak noktasında, hükümetimize, si-
vil toplum örgütlerine ve piyasaya mal ve 
hizmet arz eden firmalara büyük görevler 
düşmektedir.

Bu bağlamda resmi organlarla birlikte, 
sivil organizasyonların da yetki ve sorum-
lulukları paylaşması çağdaş dünyanın 
benimsediği bir yöntemdir. Tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi kampanyasının halkımı-
za ulaştırılması hususunda özellikle medya 
kuruluşlarımızın desteklerini beklemek-
teyiz. Tüketici; artık, korunması gereken 
taraf olmaktan çıkmalı, haklarını bilen, 
savunan ve piyasada üzerine düşen rolü bi-
linçli ve etkin bir şekilde yerine getiren ta-
raf olmalıdır. Tüketici bilincinin yerleşmesi 
ve tüketicinin yanında üretici ve satıcıların 
da yükümlülüklerini öğrenmesi için bu 
ve buna benzer tanıtım kampanyalarının 
önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatin-
deyim. Bu kampanyanın hayırlı, yararlı ve 
yol gösterici olmasını diliyorum. Hepinize 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım… değerli ko-
nuklar…

Ülkemizin uf kundaki gelişmeleri hızla 
yakalamak için çağın gerekleri doğrultu-
sunda her gün yenilikler ekliyoruz. İstika-
metimizi çağımızın gelişen bilgi anlayışı 
ile belirlediğimizi yaptığımız çalışmalarla 

ve projelerle ispat etmekteyiz. Nitekim 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde aldığımız 
mesafe de gerçekleştirdiğimiz çalışmala-
rın bir sonucudur. Ülkemiz “muasır me-
deniyet” hedefi için bilginin etrafında 
örgütlenmekte ve içindeki ışığı geleceğe 
taşımaktadır.

Mernis Sistemi Hizmete Giriş 
Töreni

Ankara | 23 Şubat 2005
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Mernis Projesi, çok değil birkaç yıl önce 
hepimizin katılımıyla açılışı yapıldığında 
dünyadaki ilklerden biri olma özelliği 
taşıyordu. Biz şimdi bir başka ilki hayata 
geçiren İçişleri Bakanlığımızın Kimlik 
Paylaşımı Sistemi Projesinin açılışında 
yine tüm dünyaya ülkemizin gelişen ve 
değişen dinamiklerini anlatabilmenin gu-
rurunu taşımaktayız. Bu proje, tıpkı diğer 
çalışmalarımız gibi dünyada büyük dev-
let olmanın ölçüsü sayılan Akıllı Devlet 
anlayışını ülkemizin yönetim anlayışına 
kazandırdığımızın bir göstergesidir. Bu 
projelerle milyonlarca evraktan, bu çağda 
halkımızın belini büken bürokrasiden ve 
o yüzyılların hastalığı olan kronik bugün 
git yarın gel anlayışından kurtuluyor 
ülkemiz ve halkımız. Attığımız adımlar, 
yaptığımız planlı işler bunun birer kanı-
tıdır. 

Değerli konuklar…

Hükümetimiz tarafından hazırlanan 
Acil Eylem Planında e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi önemli bir yer tutmuştur. Bu gö-
revin yerine getirilmesi amacıyla Devlet 
Planlama Teşkilatımızın bünyesinde Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve 
bir Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal 
yapısı ve uygulama esasları belirlenmiş-
tir. Vatandaşımızın, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri yardımıyla, kamusal alandaki 
karar alma süreçlerine katılımını sağla-
yacak mekanizmaların geliştirilmesi için 
çaba gösteriyoruz.

Bu çalışmalar aynı zamanda kamu idare-
sinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getiril-
mesine de büyük katkılarda bulunacaktır. 
Keza vergi kayıtlarından, tapu işlemlerine, 
nüfus bilgilerinden askerlik bilgilerine 
kadar her alanda vatandaşın devlete ulaş-
ması, devletin vatandaşa ulaşması artık bir 
tuşa dokunmak kadar kolaylaşacaktır. Ay-
rıca kamu hizmetlerinde verimi arttırmak 
ve bilgi teknolojilerini tüm insanımıza 
ulaştırmak, her kapıyı teknoloji ile buluş-
turmak hükümetimizin olmazsa olmazla-
rındandır. 

Tüm bu stratejilerin ortak çabalarından 
biri ülkemizin e-devlet altyapısını Avrupa 
Birliği stratejilerine de uygun hale getir-
mektir. Projelerimizi yarınlarla buluştu-
racak bir e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa 
Dönem Eylem Planı uygulamaya konmuş-
tur. Hükümetimiz başta bilgi ve iletişim 
teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi 
toplumu strateji ve politikalarının belir-
lenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir 
bütünlük içerisinde yürütülmesine ve 
küresel rekabet koşullarına uyum sağla-
maya büyük önem vermektedir. Bu amaçla 
ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçek-
leştirilmesi amacını taşıyan e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi için 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız 
başkanlığında “e-Dönüşüm Türkiye İcra 
Kurulu” kurulmuştur. 

Değerli konuklar…

Hükümetimizin yaptığı her çalışma, attığı-
mız her adım tıpkı Bilgi Edinme Kanunu, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

166

tıpkı Elektronik İmza Kanunu gibi ülkemi-
zi şeffaf ama güvenli bir geleceğe taşımak 
içindir. Bu çalışmalar tam olarak hayata 
geçtiğinde vatandaş ile devlet arasındaki 
bütün ihtilaf lı alanlar kapanmış olacak 
ve vatandaşımızın aidiyeti sağlam temel-
lere oturacaktır. Çok yakın bir gelecekte 
açılacak e-devlet kapısı tüm bu projeleri 
tamamlayacak ve ülkemiz yeni hizmet di-
namikleri ile vatandaşını kucaklayacaktır.

Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi  i le 
e-dönüşümün ülkemizdeki kapıları tama-
men açılmış olacaktır. Devlet kurumların-
da iş verimliliği artacak ve bürokrasiden 
kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybının 
önlenmesi de sağlanacaktır. Türk kamu 
yönetiminin elektronik ortamda hizmet 
sunma kapasitesinin çağın ihtiyaçlarına 
cevap verebilir hale getirilmesi ertelenme-
mesi gereken bir şarttır. 

Bizim kamu yönetimimizi acilen yenileme 
arzumuz devletin vatandaşın taleplerine 
çağın gerektirdiği hız ve süratle cevap ver-
me ihtiyacındandır ve teknolojik gelişme-
lerin bizi icbar ettiği bu ihtiyacın bekleme-
ye, ertelemeye tahammülü kalmamıştır. 
Bu amaçla başlattığımız Kimlik Paylaşımı 
Sistemi Projesi çağdaş kamu yönetimi an-
layışının en temel yapı taşlarından birisi 
olarak gerçekleştiren projeler içinde yerini 
alacaktır. 

Bu projeyi hayata geçirmek için çaba har-
cayan Sayın İçişleri Bakanımıza ve projeyi 
çok kısa bir sürede tamamlayan Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüne ve 
fedakâr ekibine teşekkür ediyorum. Dina-

miklerini hepimize göstermiş olan bu ve 
bunun gibi çalışma ekiplerinin ülkemiz 
geleceğinde önemli hizmetler yapacağı 
inancıyla hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Hükümet olarak Türkiye’yi eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere dört ana 
ayak üzerine inşa etme sözü verdik. Bunlar-
dan belki de en önemlisi eğitimdir. Çünkü 
eğitimde başarıyı yakalamadan, ne sağlıkta, 
ne adalette ve ne de emniyette bu ülkenin 
yüzünü ağartacak ilerlemeyi sağlayamayız.

Eğitim için attığımız her adımın Türkiye’nin 
yarınlarını aydınlatmak yolunda çok önem-
li kazanımlar getirdiğinin bilinci içerisin-
deyiz. Türkiye’nin meselelerini çözmeye 
eğitimin meselelerini çözmekle başlamak 
gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu 
ülkenin en ücra köşelerine kadar bütün 
çocuklarımızı, bugünün dünya gerçekleri-
ne uygun, bu ülkenin ihtiyaçlarına cevap 
verecek eğitim imkanlarına mutlaka kavuş-
turmamız gerekiyor.

Önce insan diyen bir hükümet olarak, bu ül-
kenin geleceğini kuracak olan çocuklarının 
eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı 

ödememiz gereken öncelikli bir borç olarak 
görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden 
bu yana eğitim sistemimizdeki problemle-
re çözüm getirecek, medeni hedeflerimizi 
yakalamamıza imkan verecek bir müfre-
dat programı hazırlamak için çalışıyoruz. 
Ülkemizin dört bir yanında okul, derslik, 
kitap, ders araçları ve öğretmen eksiklikleri 
bulunduğu bir gerçektir.

Maalesef şu an itibariyle devletimizin im-
kanları bütün bu eksiklikleri çok kısa bir 
zaman içinde gidermeye imkan vermiyor. 
Geçen 28 aylık süre zarfında hepinizin 
malumu olan ekonomik şartlar nedeniyle 
son derece kısıtlı olan imkanlarımızı zor-
layarak çok önemli mesafeler aldık. Geçim 
derdi içinde yıllardan beri sıkıntılar çeken 
insanımızı bir parça rahatlatabilmek için 
çocuklarımıza ders kitaplarını hiçbir ücret 
almadan dağıttık.

Çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanım 
ve birikimle yetişmeleri için bütün imkan-
larımızı zorluyoruz. Bu yıl bütçeden en 
büyük payı eğitime ayırdık. Okullarımızı 

Trabzonlular Eğitime Katkı 
Gecesi

Ankara | 8 Nisan 2005
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çağın ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlarla 
donatmak için çaba gösteriyoruz. 2003 yılı 
başında okullarımızda 150 öğrenciye bir 
bilgisayar düşüyordu, 2004 sonunda 64 
öğrenciye bir bilgisayar düşecek biçimde 
iyileştirilmiştir. Bu konuda çok daha iyi im-
kanlara ulaşacağız.

2004 sonuna kadar 9127 okulumuza hızlı 
internet bağlantısı sağlanmıştır, bu rakamı 
bu yılın sonunda 20 bine yükseltmeyi amaç-
lıyoruz. 2004 yılında toplam 591 yeni okul 
ve eğitim kurumu hizmete sunulmuştur. 
Biliyorsunuz, hayırsever vatandaşlarımızın 
daha önce eğitime yaptıkları harcamaların 
ancak yüzde 5’i vergiden düşülebiliyordu. 
Biz yaptığımız bir değişiklikle eğitim ve sağ-
lığa yapılan yatırımların yüzde 100’ünün 
vergiden düşme imkanı getirdik.

Bugün hayırsever insanlarımıza sağladığı-
mız bu kolaylığın neticelerini hep birlikte 
alıyoruz. Trabzon ilimizde toplam 22 oku-
lun hayırsever vatandaşlarımız tarafın-
dan inşa edilmesi hem Trabzon’a hem de 
Türkiye’nin geleceğine yapılmış en anlamlı 
yatırımdır. Hayırsever vatandaşlarımı bu 
ülkenin çocukları adına tebrik ediyorum. 
Toplum ile devletin birlikte güçlenmesinin 
en önemli göstergelerinden biri bu hayırlı 
adımlardır. 

Değerli arkadaşlar… 

2005 yılı bütçesinde AR-GE faaliyetle-
rinde kullandırılmak üzere TÜBİTAK’a 
450 trilyon liralık bir kaynak ayrılmıştır. 
İki yıl içinde öğrenci bursları yüzde 100 
arttırılmıştır. İnşallah bu gelişmeler sa-

yesinde okullarımızın çehresi değişecek, 
öğrencilerimiz internet üzerinden dünyayı 
tanıyacak, bilgi teknolojilerinden haberdar 
olacak, kültürlerini geliştireceklerdir.

Ülkemizde okur yazarlık oranı üzülerek 
söylüyorum ki, yüzde 85’ler civarında-
dır, bunu süratle yüzde 100’e ulaştırmak 
mecburiyetindeyiz. Eğitimi, bu ülkenin 
bir numaralı meselesidir, bunu böyle ka-
bul ediyoruz. 2004-2005 bütçesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nı birinci sıraya almakla 
bu meseleye verdiğimiz önemi açıkça gös-
terdik. Aynı zamanda, personel alımında 
kadro imkanının yüzde 50’sini de yine Milli 
Eğitim’e verdik 

Bu miktar yeterli midir derseniz. asla yeterli 
görmüyoruz. Zaman içinde, ekonomimizin 
sırtındaki kamburlar azaldıkça bütçeden 
eğitime ayrılan pay da daha fazla artacaktır. 
Bu ülke hepimizin ve çocuklarımızın eği-
timi için attığımız her adımı da, ülkemizin 
geleceği ve gelişmesi için attığımızı da çok 
iyi biliyoruz. Eğitim meselemizi devlet 
ve millet el ele gönül gönüle çözmekten, 
bunu bir milli seferberliğe dönüştürmek-
ten başka çıkar yolumuz yoktur. Eğitime 
Yüzde 100 Destek Kampanyası çerçevesin-
de atılan her adımı, Türkiye’yi geleceğine 
taşıyacak beraberliğin bir nişanesi olarak 
görüyoruz.

Bu emekler, bu fedakarlıklar asla zayi edil-
meyecektir. İnşallah Türkiye bu kampanya-
da olduğu gibi kendi geleceğine sahip çık-
ma faziletini her alanda gösterecektir. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Sivaslılar... değerli dostlar… Aranız-
da olmaktan duyduğum büyük memnu-
niyeti ifade ediyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.

3  Ka s ı m  2 0 0 2  t a r i h i n d e n  b u g ü n e 
Türkiye’yi karanlıklardan aydınlıklara 
taşımak için başlattığımız büyük hizmet 
yarışının ilk iki buçuk yıllık bölümünü 
geride bırakmış bulunuyoruz. Türkiye bu 
dönemde hem ekonomik sıkıntılarını aş-

mada, hem siyasi istikrarını sürdürmede, 
hem de uluslararası meselelerini çözmede, 
daha önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 
büyüklükte adımlar atmıştır. 28 ay önce-
sine kadar bu ülkeye gelen yabancılar, çö-
küntünün eşiğinde bir ekonomi, çatışma 
kültürünün egemen olduğu bir siyaset ve 
mutsuz insanlarla karşılaşıyorlardı.

Allah’a şükürler olsun ki, milletimizin 
büyük desteği ve hükümet olarak sürdür-

Sivaslılar Gecesi

İstanbul | 16 Nisan 2005
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düğümüz kararlı çalışmalar neticesinde 
Türkiye artık bambaşka bir ülke haline 
gelmiştir. Bu yeni Türkiye’nin gündemin-
de artık krizler, çileler, sıkıntılar, kavga-
lar yoktur. Bu yeni Türkiye’nin gündemi 
umutla, atılımla, değişimle ve aydınlık bir 
geleceğin hayalleriyle doludur. Bu yeni 
Türkiye’de ekonomi rayına oturmuş, ülke-
yi bir baştan bir başa büyümenin, kalkın-
manın, yenilenmenin heyecanı sarmıştır.

Bakınız büyüme hızında Gayri Safi Milli 
Hasıla’da yüzde 9.9, Gayri Safi Yurt İçi Ha-
sılada yüzde 8.9 oranına ulaşmış durum-
dayız. Bu oranlarla, son 39 yılın büyüme 
rekorunu kırmış, dünya ülkeleri arasında 
da zirveye çıkmış bulunuyoruz. Yine Kişi 
Başına Düşen Milli Gelir’de de 4.172 dolar 
seviyesine yükselerek Cumhuriyet tari-
himizin bir başka rekorunu daha kırmış 
olduk.

Bundan sadece birkaç yıl önce Türkiye 
büyüme hızında negatif rakamlardaydı; 
2001 yılının büyüme oranı yüzde eksi 
9.5 idi. Yani daha birkaç yıl önce Türkiye, 
bugün büyüdüğü hızla küçülmekteydi. 
Aynı dönemde kişi başına milli gelir 2.099 
dolar civarındaydı, bugün bu rakam da iki 
katına çıkmış durumdadır. Türkiye eko-
nomisinin bugüne kadar görülmemiş bir 
hızla, enerjiyle, dinamizmle ve en önemlisi 
devlet-millet işbirliğiyle büyüdüğü bugün 
artık görmeye gönlü olmayan gözler için 
bile aşikardır.

Ama bu ülkeye bu güzel günleri bir türlü 
reva göremeyenlerde laf bitmiyor; şim-
di de diyorlar ki, “Türkiye büyüyor ama 

bu tüketimden kaynaklanan içi boş bir 
büyümedir”. Allah insaf versin; bugün 
Türkiye’nin yaşadığı büyük değişimi hala 
göremiyorlarsa, demek ki onlar güneşi bal-
çıkla sıvamaya çalışıyorlar. Haydi devlet 
yatırımlarını bir tarafa bırakalım, bakınız 
bugün özel sektör yatırımları da bir önceki 
yıla göre yüzde 49 oranında artış göster-
miş ve tam 60 katrilyon 664 milyar lira 
seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Şu gerçeği görmek için dahi olmaya gerek 
yok: Türkiye yıllardan sonra nihayet gü-
ven ve istikrar içinde meselelerine çözüm 
bulmaya, büyümeye, geleceğine bakmaya 
başlamıştır. Ama kafasını kuma gömme-
yi alışkanlık haline getirenler tabiatıyla 
Türkiye’nin bu hızına yetişemiyor ve ge-
ride kalıyorlar, bunu da anlayışla karşı-
lıyoruz. Ben Türkiye’nin gelecekle ilgili 
hedeflerine ulaşacağından asla şüpheye 
düşmüyor, bu ülkeye, bu ülkenin kalkınma 
potansiyeline inanıyorum.

Sevgili dostlar... değerli Sivaslılar…

Bildiğiniz üzere 2003 yılında Sivas 
Kongresi’nin 85. yılı vesilesiyle Cumhu-
riyet tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek 
Bakanlar Kurulumuzu Sivas’ta toplamış-
tık. Aynı gün Sivas Ekonomi Kurultayı’nı 
da gerçekleştirerek, Türkiye’nin ve Sivas’ın 
ekonomik geleceğini masaya yatırmıştık. 
Aradan bir buçuk yılı biraz aşan bir zaman 
geçmiş bulunuyor. O Bakanlar Kurulu’nun 
başındaki Başbakan olarak, bugün Sivas’a 
ve Sivaslılara verdiğimiz sözleri önemli 
ölçüde tutmuş olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum.
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Bizim boş vaatlerle, gerçekçi olmayan he-
deflerle işimiz yok. Türkiye’nin ihtiyaçla-
rını biliyoruz, tek tek bütün şehirlerimizin 
bizden beklentileri hakkında sürekli gün-
cellenen bilgiler alıyoruz. Elbette Sivas’ın 
sorunlarının tamamen çözüldüğünü, Si-
vaslının hiçbir derdinin kalmadığını iddia 
etmiyorum. Hükümet olarak 4 Eylül 2003 
tarihinde koyduğumuz gerçekçi hedefleri 
önemli ölçüde yakaladığımızı söylüyorum.

Peki, neler yapmışız? Sivas’ı kalkınmada 
öncelikli iller arasına alarak bu bölgeye 
yapılacak yatırımları teşvik etmişiz. Bu-
nun sonucunda Sivas, çok sevindirici bir 
hareketlilik kazanmış ve kalkınmada ön-
celikli iller arasında en çok teşvik belgesini 
alan il olmuş. Bu ne demek? Sivas’a çok 
önemli miktarda yatırım yapılmaya baş-
lanmış demek… İnşallah bundan sonra bu 
süreç daha da hızlanacak, Sivas’a yatırım 
yapmak noktasında yabancı sermayenin, 
özellikle de Alman yatırımcıların ilgisi bizi 
memnun ediyor. Bu yatırım hareketliliği-
nin etkisini Sivaslılar çok yakında fazlasıy-
la hissetmeye başlayacaklar. 

Hükümet olarak Sivas için başka ne yaptık? 
Türkiye’nin dört bir tarafına yaptığımız 
gibi Sivas’a da duble yol ve toplu konut se-
ferberliğimizin eserlerini taşıdık, vatanda-
şımızın hayat standardını yükseltmek, yol 
güvenliğini sağlamak için çaba harcadık. 
4 Eylül içme suyu barajını tamamlayarak 
hizmete açtık. İstanbul-Sivas havayolu köp-
rüsünü işler hale getirdik. Sivas Gümrük 
Müdürlüğü’nü açtık. Sivas-Erzincan Kırsal 
Kalkınma Projesi kapsamında 5 yıl içinde 
bölgedeki köylü ve çiftçilerimize 30 milyon 

dolarlık kaynak aktarmayı karara bağladık. 
Suşehri Organize Sanayi Bölgesi’ni doğan 
talep ve ihtiyaç nedeniyle genişletmeye 
karar verdik. Hayırsever Sivaslıların kat-
kılarıyla Eğitime Yüzde 100 Destek Kam-
panyası kapsamında pek çok yeni eğitim 
kurumunu Sivas’a kazandırdık.

Bütün bunlar bir kalkınma vizyonunun 
eseridir. Ayrıntıları uzatarak vaktinizi al-
mak istemiyorum, sadece hükümet olarak 
Türkiye’nin hangi köşesinde yaşıyor olur-
sa olsun insanlarımıza verdiğimiz sözleri 
tutma gayreti içinde olduğumuzu ifade 
etmek için birkaç örnek vermek istedim. 
Sivas için yapma gayreti içinde olduğumuz 
daha nice hizmet ve yatırım vardır. Ancak 
bunları yeterli göremeyiz; Sivas yüzölçü-
müyle en büyük kentlerimiz arasında… 
Sivas geçmişte yaşanan ekonomik sıkıntı-
lar nedeniyle önemli oranda dışarıya göç 
veriyor.

Sivas’ı Sivaslılara yeten bir ekonomiye, 
Türkiye’ye katkı sağlayacak bir vizyona ka-
vuşturmak, hem bizim, hem sizlerin göre-
vidir, borcudur. Sivaslılar Sivasspor’u nasıl 
destekleriyle Türkiye Süper Ligi’ne taşı-
dılarsa, bizler de hükümet olarak, Sivaslı 
işadamları olarak ortak gayretlerimizle 
Sivas’ı Türkiye’nin birinci ligine çıkara-
cağız. Çünkü Sivas, bu ülkeye istiklalini 
kazandıran millet iradesinin şekillendiği 
bir öncü şehir olarak bu ülkenin manevi 
haritasında büyük ağırlığa sahiptir.

Sivas’ı layık olduğu seviyeye taşımak konu-
sunda hepimize düşen önemli görevler var 
ve hepimiz Sivas’a olan gönül borcumuzu 
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ödeyeceğiz. Nasıl Türkiye önümüzdeki yıl-
larda dünyanın parlayan yıldızı olacaksa, 
Sivas da Türkiye’nin bahtını ağartan iller 
arasında yerini alacaktır. Bu vesileyle, kısa 
zaman önce Koyulhisar Sugözü Köyü mez-
raında yaşanan acı felaket sebebiyle ölen-
lere bir kere daha rahmet diliyor, geriye 
kalanlara sabır diliyorum. Bu üzücü olayın 
hemen sonrasında Devlet Bakanı ve Başba-
kan Yardımcımız Sayın Abdüllatif Şener ve 
Bayındırlık Bakanımız Sayın Zeki Ergezen 
bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuş-
lar, Sivaslıların acısını paylaşmışlardır.

Allah’ın izniyle bu yaralar en kısa zaman-
da sarılacaktır, gereken her şey gecik-
meden yapılacaktır. Allah bu ülkeye, bu 
ülkenin insanlarına böyle felaketler yaşat-
masın. Allah yardımcımız olsun. Bu güzel 
akşamın düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi iletiyor; hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli Siirtli hemşerilerim… sevgili 
dostlar… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Siirt’in ve Siirtlilerin gönlümde ne kadar 
derin bir yere sahip olduğu herhalde malu-
munuzdur. Bu sebeple bu güzel akşamda 
olduğu gibi her fırsatta sizlerin aranızda 
olmaktan büyük bir keyif ve mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bili-
yorum ki sizler de Türkiye’nin geleceği 
için benim duyduğum heyecana ayniy-
le sahipsiniz. Allah’a şükürler olsun ki, 
milletimizin büyük desteği ve hükümet 
olarak sürdürdüğümüz kararlı çalışmalar 
neticesinde Türkiye artık bambaşka bir 
ülke haline gelmiştir. Bugün insanımızın 
gündemini artık sıkıntılar, krizler, boş çe-
kişmeler, suistimaller işgal edemiyor.

Bu yeni Türkiye’de artık insanlar umu-
du, heyecanı paylaşıyorlar. Adım adım 
sıkıntılarımızdan arındıkça, adım adım 
ilerledikçe toplum olarak özgüvenimizi de 
daha fazla kazanıyoruz. Geçtiğimiz döne-
min en önemli kazancının, fert fert bütün 
toplumumuzun geleceğine daha güvenle 
bakmaya, o geleceği kazanmak için gerekli 

gücün, birikimin, potansiyelin kendisinde 
olduğuna inanmaya başlamasıdır.

Türkiye’yi siyasi olarak, ekonomik olarak, 
kültürel olarak ve stratejik olarak dünya-
nın en önemli ülkelerinden biri yapacak 
olan en önemli unsur da işte budur. Çünkü 
bizim önümüze koyduğumuz medeniyet 
hedeflerine ulaşmak için ihtiyacımız olan 
yegane güç bu özgüven duygusu ve bu is-
tikrardır. Bizim dünyadaki hiçbir ülkeden 
eksiğimiz olmadığı gibi fazlamız vardır. 
Bugüne kadar çektiğimiz sıkıntıların al-
tında yatan sebepler, yanlış yönetimlerle, 
kısır çekişmelerle, haksız kazançlarla 
ilgilidir. İnşallah bu sıkıntıları elbirliği ile 
aştık, aşıyoruz.

Türkiye ekonomisini düzene sokmuş, siya-
setini memleket menfaatinin gerektirdiği 
sağlıklı düzene kavuşturmuş, içeride dışa-
rıda temel meselelerinin cesaretle üzerine 
giderek önemli ilerlemeler sağlamıştır. 
Her alanda attığımız yapısal değişim adım-
ları sadece bugünün sıkıntılarını çözmekle 
kalmayacak, yarınlarımızın da garantisi 
olacaktır.

Siirtliler Vakfı Gecesi

Ankara | 3 Haziran 2005
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Değerli dostlar…

Bildiğiniz gibi bugün dünyada bizim ülke-
mizde gerçekleştirdiğimize benzer bir de-
ğişim dönemi yaşanıyor. Bu yeni dönemde 
özellikle ekonomik faaliyetler eskiye göre 
çok daha dayanıklı ve rekabet edebilir ya-
pıları zorunlu kılıyor. Bu niteliklere sahip, 
bu birikim ve donanıma sahip çok sayıda 
girişimcimiz, yatırımcımız var ve bunla-
ra her gün yenileri ekleniyor. Ülkemize 
refahı getirecek, işsizliği azaltacak, hayat 
standardımızı yükseltecek ve tabii bölge-
sel gelir farklılıklarını ortadan kaldıracak 
olan dinamizm buradan doğacaktır.

Son dönemde ülke olarak yakaladığımız 
siyasi ve ekonomik istikrar, yurdumuzun 
her bölgelerine hakim olan sosyal barış 
ortamı Türkiye’yi sürdürülebilir bir bü-
yüme hızına kavuşturmuştur. Bir yandan 
yatırımcılarımızın önündeki bürokratik 
engelleri kaldırırken, buna paralel olarak, 
özellikle milli gelir seviyesi barajın altında 
kalan bölgelerimizde yeni teşviklerle kal-
kınma yolunda önemli ilerlemeler kayde-
diyoruz.

Ancak şunu bir kere daha ifade edeyim ki, 
artık her şeyi devletten bekleyerek bu işin 
içinden çıkamayacağımızı biliyoruz. Bunu 
sadece hükümet olarak biz değil, vatandaş-
larımız da biliyor. Eğer Türkiye kalkınma 
hedeflerine ulaşacaksa, bunu her şeyden 
önce özel sektörünün enerjisi, gücü ve di-
namizmi ile başaracak. Bugün geldiğimiz 
noktada da özel sektörümüzün gayretleri 
ve fedakarlıkları çok önemli rol oynamış-
tır. Türkiye, doğru bir ekonomi yönetimi-

nin sağladığı istikrarı lehine çevirerek, 
özel sektörünün önünü açarak, üretimi 
değere dönüştürmeyi başararak dünyanın 
ilk 20 ekonomisi arasında yerini almıştır.

Değerli Siirtliler…

Her geçen gün Teşvik Yasası’ndan yarar-
lanan girişimcilerimizin yatırımları artı-
yor. Ancak hala istediğimiz hareketlilik 
seviyesini yakalayabilmiş değiliz. Zaman 
ilerledikçe Türkiye’nin makro ekonomik 
dengeleri kalıcı biçimde korundukça, ina-
nıyorum ki şehir şehir kalkınma hızımız 
da artacaktır. Türkiye bugün ekonomik bü-
yümede OECD ülkeleri arasında birincidir, 
bu büyümenin halka yansıtılması için bü-
yük bir gayretle çalışıyor. Enflasyon yüzde 
34’den yüzde 8’e, gecelik faizler de yüzde 
70’den yüzde 17’ye düştü, aradaki fark 
dün vatandaşın cebinden çıkıyordu, şimdi 
tamamı vatandaşımızın bütçesine kalıyor. 

Ben bütün samimiyetimle inanıyorum ki, 
her geçen gün insanımızın geleceği biraz 
daha fazla aydınlanacaktır. Yapacağımız 
daha çok çok şey var, ama bütün bunları 
çalışıp çabalayarak hep birlikte başara-
cağız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli dostlar… Hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.

H ü kü m e t i m i z i n  e n  b ü y ü k  h e d e f i , 
Türkiye’nin ileri ülkelerle aynı seviyeye 
gelmesi, hatta bu seviyeyi aşması olmuş-
tur. Bu hedef doğrultusunda birçok adım 
attık ve bunların her aşamasını sizlerle 

paylaştık. Şimdi de yeni bir hedefimiz var: 
Nüfusu 70 milyonu aşan ülkemizde, sizle-
rin desteğiyle eğitime 1 milyon bilgisayar 
bağışı ile mevcut açığın kapanması…

Bilgisayar çağımızın en büyük icatların-
dan biri; dünyayla olan iletişimimizi sağla-
yan en önemli buluş. Artık her ölçekten iş-

Bilgisayarlı Eğitime Destek 
Kampanyası

İstanbul | 5 Haziran 2005
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yeri ve her birey, özellikle de çocuklarımız, 
bilgisayarın nimetlerinden faydalanma-
lıdır. Dünyadaki birçok önemli endekste, 
gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden 
biri olarak kabul edilen bilgisayar sahipliği 
oranında ülkemiz artık üst sıralara yerleş-
melidir. 

Ekonomik ve siyasi açıdan elde ettiğimiz 
başarılara, kat ettiğimiz mesafelere, bilgi-
sayar kullanımını da eklemeliyiz. Pırıl pırıl 
çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini 
güzelleştirmek hepimizin boynunun bor-
cudur. İşte bu borcu, geç olmadan, bugün, 
hemen ödememiz gerekiyor. Bu nedenle 
her birinizi, ister kurum, ister birey olarak 
bilgisayar bağış kampanyasına destek ver-
meye çağırıyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlı-
ğımızın da desteğini alan bu kampanyayı 
takip ediniz. Bazılarımızın sahip olduğu 
imkanları hayal bile edemeyen çocuk-
larımızın var olduğunu düşününüz, bu 
hayırlı çalışmada bizlere destek veriniz. 
Ülkemizde yaklaşık 4.2 milyon bilgisayar 
bulunmaktadır. Bu bilgisayarların 2.5 
milyonu işyerlerinde, 1.7 milyonu kişisel 
amaçlı mekanlarda kullanılmaktadır. Dün-
yada ortalama 100 kişiye 11 bilgisayar 
düşerken, ülkemizde 100 kişiye yalnızca 6 
bilgisayar düşmektedir.

Bakanlığımız bünyesindeki toplam 35.581 
ilköğretim okulunda 130.430 bilgisayar, 
toplam 6.861 ortaöğretim okulunda ise 
95.895 bilgisayar bulunmaktadır. Dünya 
Bankası, özel teşebbüs ve diğer kaynaklar 
ile 10.000 BT (Bilişim Teknolojisi) sınıfı 

kurulmuştur. Temel Eğitim Programı II 
Faz, Avrupa Yatırım Bankası, Özel Teşeb-
büsler tarafından 5600 İlköğretim oku-
luna toplam 6602 BT sınıfı kurulacaktır. 
MEB internet erişim projesi ile 05.12.2003 
tarihinden itibaren 20.000 okulun ADSL 
geniş bant internet erişimi sağlanmış olup 
2005 yılı sonuna kadar bütün okullar bağ-
lanmış olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, yine Milli Eğitim Bakanlı-
ğımızın desteğiyle yürütülen Eğitime % 
100 Destek Projesi ile, siz değerli yurttaş-
larımız ve iş adamlarımız 2.5 katrilyon 
liralık bağışta bulundunuz. Aynı hassasi-
yet ve ilgiyi, 1 milyon bilgisayar bağışına 
yönelik kampanya için de göstereceğinize 
gönülden inanıyorum. Unutmayınız ki bu 
kampanya da Milli Eğitim Bakanlığımızın 
himayesinde, çocuklarımızın yararına yü-
rütülmektedir.

Değerli iş adamlarımız…

Ülkemiz adına yaptığımız her çalışmada 
bize gönülden destek verdiniz. Bunun için 
hepinize müteşekkiriz. Şimdi bir kez daha 
desteğinizi istiyoruz. Gelecekte sizin şir-
ketlerinizde çalışacak, sizleri ve ülkemizi 
daha aydınlık yarınlara taşıyacak çocuk-
larımız ve gençlerimiz için siz de elinizi 
taşın altına koyunuz. 

Ayrıca şunu da unutmayınız ki, Maliye 
Bakanlığımız bu kampanyaya verdiği 
destek kapsamında, bağışlanmak üzere 
satın alınacak bilgisayarları Katma Değer 
Vergisi’nden muaf tutmakta, bu amaçla ya-
pılan harcamaları da gider indiriminden 
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yararlandıracaktır. Sunulan bu imkanlar, 
ülkemizde bilgisayar kullanım oranını 
artırmaya verdiğimiz büyük önemin ve 
desteğin sayısız göstergelerinden biridir.

Sevgili dostlar…

Sizler de elinizden geldiğince bu kampan-
yaya destek veriniz. En küçük bir katkıyı 
bile sakın hafife almayınız. Bu ülkenin 
insanı, birlikten kuvvetin doğduğunu 
Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana defalarca 
kanıtlamıştır. Bir kez daha seferber olu-
nuz. Bugün ektiklerinizi yakın gelecekte 
biçeceğinizden emin olunuz. Bu girişim-
de bizleri yalnız bırakmayacağınızdan 
eminiz. Bunun için de şimdiden hepinize 
teşekkür ediyor, sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli Vanlılar... Sevgili dostlar… Hepinizi 
en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum. Bu güzel buluşmada sizlerle birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere ülkemiz daha güçlü ve 
müreffeh bir ülke olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Sıkıntılı bir dönemin 
ardından bugün nihayet gözünü yeniden 
geleceğe çeviren, sürekli büyüyen, bugüne 
kadar çözülemeyen problemlerini önemli 
ölçüde çözmüş bir ülke durumuna gelmiş 
bulunuyoruz. Oysa bundan sadece birkaç 
yıl önce insanlarımız ağır kriz şartlarının 
pençesinde kıvranıyor, gençlerimiz ya-
rınlarına ümitsizce bakıyordu. O insanlar 
bugün nefes alıyor, o gençler yeniden bu 
ülkeye ve ortak geleceğimize gönülden 
bağlandılar, umutlarını tazelediler.

Türkiye, Allah’ın izniyle o karanlık, o sıkın-
tılı günlere bir daha asla geri dönmemek 
üzere kendini tazelemektedir. Geçen kısa 
zaman içinde Türkiye’yi çağdaş bir ülke 
haline getirecek, sistemin aksayan kısımla-
rını değiştirecek çok önemli, çok hayati bir 
yasama atılımı gerçekleştirmiştir. Kararlı 

ve dikkatli bir yönetim anlayışı ile yakala-
nan istikrar ve güven ortamı, daha düne 
kadar kimse için inandırıcılığı olmayan 
hedeflerin birer birer gerçeğe dönüşmesi-
ne imkan vermiştir. Bugün hepimiz gele-
ceğe bakıyor, mutlu ve müreffeh yarınları 
inşa etmek üzere heyecanla, azimle, şevkle 
çalışıyoruz.

Değerli dostlar…

Şundan eminim ki Türkiye, gelecek he-
deflerini bir daha kaybetmeyecek, yolunu 
şaşırmayacaktır.

Bunun için gereken her şey, hariçten gazel 
okuyanların dikkatimizi dağıtmak için 
önümüze çıkardıkları her türlü engele 
rağmen kararlılıkla yapılmaktadır. Makro 
ekonomik göstergelerin gösterdiği gerçek 
de, Türkiye’nin hem yönetim istikrarı 
açısından, hem ekonomik kazanımları 
bakımından tarihi bir kavşağı başarıyla 
dönmekte olduğunu gösteriyor.

İktidarımız döneminde büyümede, enf-
lasyonda, faiz oranlarında, dış ticaret 
hacminde, kamu borç yükünün GSMH’ye 

Vanlılar Gecesi

İstanbul | 5 Haziran 2005
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oranında ve benzer birçok göstergede 
rekor düzeyde iyileşmeler, başarılar ya-
kalanmıştır. Büyüme hızında Gayri Safi 
Milli Hasıla’da yüzde 9.9, Gayri Safi Yurt 
İçi Hasılada yüzde 8.9 oranına ulaşılarak, 
son 39 yılın büyüme rekoru kırılmıştır. 
Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 2 bin 
72 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 
bugün 4 bin 172 dolara çıkmış, milli geli-
rimiz de 160 milyar dolardan 300 milyar 
dolara yükselmiştir. 

Önceki gün açıklanan rakamlara göre enf-
lasyondaki düşüş trendi de hedeflerimize 
uygun şekilde devam etmektedir. DİE 
rakamlarına göre bu yılın Mayıs ayında 
tüketici fiyatları yüzde 0.92, üretici fiyat-
ları yüzde 0.20 oranında arttı. Yine Mayıs 
itibarıyla yıllık enf lasyon ise TÜFE’de 
yüzde 8.70, ÜFE’de yüzde 5.59 seviyesin-
de gerçekleşti. İşsizlik konusunda da yeni 
bir dönemin başladığına dair rakamlar 
ortaya çıkmaya başladı. Bakınız geçen 
yıl Ocak-Şubat Mart aylarındaki işsizlik 
oranı 12.4’tü. Bu yıl bu rakam 11.7 olarak 
gerçekleşmiş bulunuyor, yani işsizlik ora-
nı henüz istediğimiz seviyede olmasa da 
adım adım azalmaya başlamıştır. İşsizler-
den 80 bin kişi iş bulmuş, ilk defa iş ara-
yanlardan da 856 bin kişiye iş bulunmuş.

Bütün bu göstergeler Türkiye’nin doğru 
yolda olduğunu göstermektedir. Bu tablo 
Türkiye’nin milletçe hayata geçirdiği bü-
yük silkinişin, büyük değişimin çarpıcı 
sonuçlarını gösteren bir tablodur. Bu-
günden sonra hepimiz geleceğin hesabını 
yapmak durumundayız. Biz hükümet 
olarak her zaman bu ülkeye hizmet etme 

sevdasını yüreğinde taşıyanların yanında 
olacağız, onlarla iş birliği, güç birliği ya-
pacağız.

Değerli dostlar…

Rakamlar uzun yıllar sonra nihayet iyi 
şeyler söylüyor. Ancak bu göstergeler, 
Türkiye’nin bütün meselelerinin çözül-
düğü, yapılacak bütün işlerinin yapıldığı 
anlamına gelmiyor, elbette daha atılacak 
çok adım var. Her alanda bu ülkenin ce-
fakar insanlarına layık olan standartları 
hayata geçirmek için hükümet olarak 
dikkatle ama kararlılıkla, azimle ama ger-
çekçi biçimde gayret gösteriyoruz. Bugün 
itibariyle gelinen noktayı da asla küçüm-
seyemeyiz, ancak bu başarıları basamak 
yaparak daha yükseklere çıkma imkanına 
sahip olabiliriz. 

Şimdilerde iki buçuk yıl gibi kısa bir süre 
içinde yaşanan tarihi değişimi görünmez 
hale getirmeye çalışanlar, Türkiye’de 
hiçbir şeyin değişmediğini iddia edenler 
çıkabiliyor. Size çok objektif bir bilgi ve-
receğim; bakınız BM insani gelişme rapo-
run göre ilk defa bu yıl Türkiye’den hiçbir 
il az gelişmişlik sıralamasında yer alma-
mıştır. Daha önceki yıllarda aynı raporda 
maalesef Doğu ve Güneydoğu bölgelerin-
deki bazı iller bu sıralamada yer alıyordu. 
Türkiye iki buçuk yıllık performansıyla 
bu üzücü tabloyu değiştirmiş, şehirlerini 
bu utanç verici listeden çıkaracak kalkın-
ma adımlarını atmıştır.

Elbette insanımızın halen sıkıntıları var-
dır, biz gelinen noktayı asla ideal olarak 
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değerlendirmiyoruz. Ama insaf etmek 
lazım, hala bu mızrağı bu çuvala sığdır-
maya çalışanlar varsa, onlar için yapılabi-
lecek bir şey yok.

Değerli Vanlı dostlar…

Şu anda Türkiye’nin vilayetlerinin yarıya 
yakınında yaşayan insanlarımız yıllık ge-
lirleriyle yoksulluk sınırının altında, güç 
şartlarda yaşamaktadır. İşsizlerimizin 
büyük bir bölümü de maalesef bu şehir-
lerimizde… İktidara geldiğimiz günün 
hemen ardından bu şehirlerimizin eko-
nomilerini ayağa kaldırmak için harekete 
geçtik, elimizdeki imkanları azami sevi-
yede zorlayarak bu bölgelerimizi canlan-
dırma gayreti içine girdik.

Çıkardığımız Teşvik Kanunu ile yoksul ve 
yoksun durumdaki bu 36 ilimizi öncelikli 
olarak kalkındırmak amacıyla yatırımcı-
larımıza bu vilayetlere yapacakları yatı-
rımlarda çok büyük avantajlar getirdik. 
Bu konuda çok hayırlı gelişmeler oluyor; 
inşallah önümüzdeki dönemde daha da 
iyi neticelere ulaşmanın beklentisi için-
deyiz. Ancak Van ile ilgili talepler henüz 
istediğimiz seviyede değil.

Burada Vanlı işadamlarına da büyük gö-
revler düşüyor, bu ilde doğup büyümüş 
iş adamlarımız, ticaretlerinin merkezini 
nereye kurmuş olurlarsa olsunlar, gelip 
Van’a da bir yatırım yapacaklar ki, bunun 
arkası gelsin. Yapılan her yatırım, bu şeh-
rin ekonomik kalkınmasına doğrudan 
katkı yapacaktır. El ele verip, bu ülkeyi bir 
uçtan bir uca kalkındırmak, bölgesel gelir 

farklılıklarını ortadan kaldırmak mecbu-
riyetindeyiz. 

Türkiye’nin bütün şehirleri aydınlanma-
dan, bütün insanlarının yüzü gülmeden, 
gönlü serinlemeden, ocağı şenlenmeden 
bugünün kazanımlarını kalıcı hale getir-
me imkanı yoktur. Ne kadar zor olursa 
olsun bunu başaracağız ve bu ülkede yaşa-
yan bütün insanlarımızın yüzleri gülecek, 
umutları artacak. Biz bu güzel geleceğe 
inanıyor, bu uğurda geceli gündüzlü ça-
lışıyoruz. Allah’ın izniyle çok daha güzel 
zamanlara doğru yolculuğa başlamış du-
rumdayız. Bu ülke için en ufak bir hizmeti 
olan herkese takdir hislerimi bir kere daha 
ifade ederek sözlerime son veriyor, hepini-
ze sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli davetliler, he-
pinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Bugün İstanbul için, ülkemiz için tarihi 
öneme sahip bir projenin hayata geçtiği 
çok önemli bir gün. İstanbul için tarihi 
olan, İstanbul için önemli olan her adım, 
yapılan her iş bütün Türkiye’yi, bütün 
vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiriyor. 
Zira İstanbul, her zaman ifade ettiğim gibi 
Türkiye’nin kalbidir, Türkiye’nin özetidir. 

İstanbul’un başı ağrıdığında bu ağrıyı bü-
tün Türkiye hisseder. 

Evet özellikle son aylarda çokça konuşu-
lan İstanbul’un güvenliği için, dolayısıyla 
Türkiye’nin güvenliği, vatandaşımızın 
huzur ve mutluluğu için bugün burada bir 
ilk adım atıyor, heyecan verici bir projeyi 
hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu 
projeyle İstanbul’un güvenliği, İstanbul’da 
yaşayan insanlarımızın can ve mal emniye-

MOBESE Tanıtım Töreni

İstanbul | 17 Haziran 2005
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ti büyük bir güvenceye kavuşmuş oluyor. 
İstanbul’da yaşayıp herhangi bir hukuk-
suzluk, hırsızlık, gasp, soygun, kapkaç gibi 
şeyleri aklından, kafasından geçirenlerin 
korkulu rüyası olacak bir projedir bu. 

Değerli dostlarım… değerli İstanbullular…

Evet, İstanbul’un güvenliği her zaman çok 
konuşuldu, konuşulması da doğaldır. Zira, 
İstanbul Türkiye’nin en büyük metropol 
şehri olarak dünyanın en güvenli şehirleri 
arasında olmasına rağmen son zaman-
larda hiç de hak etmediği şekilde negatif 
olaylara sahne olmaktadır. 

Kısa adı MOBESE olan Modern Kent Bilgi 
ve Güvenlik Sistemiyle bütün şehrimiz 
dünyanın en yeni teknolojisiyle yeni bir 
güvenlik konseptine kavuşuyor. Bundan 
böyle suçluların tespitinde, suçların cay-
dırılmasında, bilgiye ulaşım sisteminde, 
suçun işlendiği yere ulaşımda modern bir 
devlete, modern bir şehre yaraşır bir hızla 
emniyet teşkilatımız çalışacaktır. Emniyet 
teşkilatımız ile vatandaşlarımız arasındaki 
köprü aracısız ve doğrudan kurulmuş ola-
cak, asayiş sorunları modern teknolojinin 
ve bu teknolojiyi kullanacak olan güvenlik 
birimlerimizin öncülüğünde minimum 
düzeye çekilecektir.

İleride daha da geliştirilecek olan bu pro-
jeyle şimdiden 3500 araç 24 saat boyunca 
570 kamerayla şehri tarayacak dünyadaki 
en yeni teknolojinin imkanlarıyla İstan-
bul’umuz büyük bir güvenlik şemsiyesi 
altına alınacaktır. Seyyar karakollarla, 
hızlı bir bilgi ağıyla dünya metropolleri 

arasında bile eşine az rastlanır olan bu en-
tegre projeyi İstanbul’a armağan etmenin 
gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz.

Gurur ve mutluluğumuzu artıran husus-
lardan biri de bu projenin teknik altya-
pısının, yazılım programının tamamen 
Emniyet Genel Müdürlüğümüz İstihbarat 
Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleş-
miş bir bilişim projesi olmasıdır. İstanbul 
Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğünce mali 
altyapısı hazırlanan bu projeye emeği ge-
çen herkesi şükranla anıyorum. İstanbul 
Belediye Başkanlığımızın, Türkiye Odalar 
Birliğinin katkılarını saygıyla anıyorum. 
İnanıyorum ki, bu model daha da gelişti-
rilerek İstanbul’dan sonra diğer şehirleri-
mize de ulaştırılacak, hatta bu teknoloji 
İstanbul’dan bütün dünyaya pazarlanabi-
lecektir.

Değerli İstanbullular…

Hükümet olarak Acil Eylem Planımızda, 
hükümet programımızda önemle üzerinde 
durduğumuz E-devlet projemizin büyük 
bir adımını bugün E-Güvenlik alanında 
hayata geçiriyoruz. Bugün gerçekleştirdi-
ğimiz projeyle 952 muhtarlık, 3500 polis 
aracı, 150 mobil polis karakol ünitesi, İl 
ve İlçe Komuta merkezleri ile Emniyet 
Müdürlüğü entegre bir biçimde anında 
birbirine kavuşacak, dolayısıyla güvenlik 
hizmetleri vatandaşın ayağına gelmiş ola-
caktır.

Her zaman, her fırsatta vurguladığımız bir 
husus var. Türkiye’nin en öncelikli ihtiyacı 
adalettir diyoruz. Adaleti hızlandırmak 
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için güvenli hizmetlerini hızlandırmak 
bu ülkeye, bu cennet vatana, insanımıza 
en büyük borcumuzdur. Türkiye ne yazık 
ki, yıllarca sorunların kaynağıyla değil de 
sonuçlarıyla uğraştı. Bataklığı kurutmak 
yerine tek tek sivrisineklerle uğraşacak 
zamanımız olmadığına göre toplumsal 
sorumluluk alan herkes sorunların kayna-
ğına kafa yormaya mecburdur. Olayların 
sonuçlarıyla ilgilenmenin en büyük fatu-
rası güvenlik alanındaki zaaflarda ortaya 
çıkıyor ve bu alanda bize büyük maliyetler 
ödetiyor.

İnsan hakları açısından devletin iç de-
netim zaaf ları yaşaması teknolojinin, 
yönetim tekniklerinin bu kadar geliştiği 
çağımızda kabul edilemez. Bilindiği üzere 
modern güvenlik sisteminin gereği sanık-
tan delile gitmek değil, delilden sanığa 
gitmektir. İşte bugün Emniyet Teşkilatı-
mızı İstanbul’dan başlamak üzere çağdaş 
Türkiye’ye yaraşır bir modern tesise ka-
vuşturmanın onurunu yaşıyoruz ki, bu 
sistemle hem devlet toplum ilişkilerinde, 
hem güvenlik sorunlarının aşılmasında 
büyük başarılara imza atacağız. 

En önemlisi bu projeyle insan hakları 
alanında aldığımız mesafenin sahada tat-
bikine imkan verilmiş olmasıdır. Adaleti 
hızlandırmak toplumun kalkınmasının, 
demokrasiyi geliştirmenin temel şartıdır. 
Devlet ile vatandaşın mesafeli olması, 
vatandaşın kamu hizmeti almada devle-
te güvensizlik duyması kabul edilemez. 
Bunun için devlet görevi yapan herkesin, 
ama herkesin esasında vatandaşlık görevi 
yaptığını bilmesi, kimsenin devlet erkini 

kendi keyfi iradesine göre kullanmaması, 
hiç kimsenin “ben devletim” deme cüretin-
de bulunmaması şarttır.

Sokaktaki insanlarımızın her biri kardeşi-
mizdir, annemizdir, babamızdır. Onların 
hukukunu kendi hukukumuz gibi koru-
mak hepimizin asli görevidir. İnanıyorum 
ki, bu projeler sadece suçluya ulaşmada 
kolaylık sağlamakla kalmayacak aynı za-
manda emniyet teşkilatımızın, polisimizin 
kendi oto kontrolünü de hızlandıracaktır. 
İstanbul’da hukuku çiğneyecek, insanın 
ve toplumun emniyetini, asayişini ihlal 
edecek herkesin korkulu rüyası olacak 
bir projemiz bütün İstanbullulara hayırlı 
olsun. Her zaman fedakarlığıyla andığımız 
Emniyet Polis camiamıza hayırlı olsun. 

Bu projeyi gerçekleştiren teknik ekibe has-
saten şükranlarımı sunuyorum, zira belki 
de şu an aramızda olmayan bu arkadaşlar 
göğsümüzü kabartacak bir iş yaptılar. Em-
niyet Genel Müdürlüğümüze, İstanbul Va-
liliğimize, İstanbul Emniyet Teşkilatımıza, 
bu projeye omuz veren özel sektörümüze 
teşekkür ediyorum. İstanbul başta olmak 
üzere bütün ülkemize esenlikler, huzur 
dolu günler diliyor, hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli hemşehrilerim... sevgili Rizeliler... 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sizlerle bir araya gelmekten duydu-
ğum memnuniyeti de ayrıca ifade etmek 
istiyorum.

Adım adım hedef lerimize ilerlerken, 
daha güçlü, daha müreffeh, siyasetiyle, 
demokrasisiyle, adaletiyle çok daha ileri 

bir Türkiye’nin heyecanı inanıyorum ki 
sizlerin de gönüllerinizi sarmıştır. Bu ülke-
nin insanlarının geleceğe umutla, güvenle, 
kalp huzuruyla bakmaması için artık bir 
sebep yoktur. Önümüzdeki engeller gide-
rek azalıyor, geriye çalışmak, çok çalış-
mak, bu ülkeyi kademe kademe kalkınma 
hedeflerine ulaştırmak kalıyor.

Rize Kültür ve Yardımlaşma 
Vakfı balosu

İstanbul | 19 Haziran 2005
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El birliğiyle her güçlüğün altından kal-
kacağız inşallah... Ekonomimiz belli bir 
dengeye oturdu, şimdi adım adım kazan-
dığımız gelişmeleri kalıcı hale getirmenin 
mücadelesini vereceğiz. Bizim bütün der-
dimiz bu milletin yüzünün gülmesi, oca-
ğının şenlenmesi, çocuklarımızın yarınla-
rına umutla bakmasını sağlayabilmektir. 
Allah’ın izniyle bugün bu duygu birliğine 
de yavaş yavaş ulaşıyoruz.

Daha göreve geldiğimiz ilk gün “Bugünden 
sonra Türkiye’de çok şey değişecek” demiş-
tik. Bugün nereden nereye geldik, hangi 
karanlık girdaplardan kurtulup hangi ay-
dınlık ufuklara doğru yol alıyoruz, sizler 
de şahitsiniz. Bu ülkenin kalkınmak için, 
ilerlemek için, dünyanın en güçlü, en zen-
gin ülkelerinden biri haline gelmek için 
her şeyi var, her imkanı mevcut... 

Peki ne oldu da bugüne kadar bu hedeflere 
ulaşamadı, bu ülkenin insanı ne oldu da 
sıkıntılarından bir türlü kurtulamadı? 
Cevap belli; bu ülkeyi yönetmek için ikti-
dara gelenler bu ülkeye yanlış yaptılar, bu 
milletin zamanını, parasını, imkanlarını 
boşa harcadılar. Yatırımcının, sanayici-
nin, üreticinin hevesini kırdılar, çiftçinin, 
esnafın, işçinin, memurun hali nicedir, 
hiç sormadılar. Siyaseti boş kavgalara, 
menfaat çekişmelerine kurban ettiler. Bu 
milletin parasını suistimallerle, yanlış 
hesaplarla, hortumlarla gasp ettiler. Sonra 
da bu ağır faturayı milletin sırtına yük-
lediler. 3 Kasım öncesinde hep beraber 
yaşadığımız, çilesini çektiğimiz karanlık 
tablo, Türkiye’nin geçmiş yönetimlerinin 
günahıdır.

Değerli dostlar...

Bugün her şey yoluna girmeye başlamış, 
vatandaş siyaseti yeniden çare kapısı olarak 
görmeye başlamışken, bu ülkeye eski tip 
siyasetleri, eski tip kavgaları yeniden reva 
görenler var. Bu milletin onlara yüz ver-
meyeceğini biliyorum. Ancak bu demode 
siyasi anlayışları, bu kavga stratejilerini, 
bu sokak ağızlarını mahkum etmek, teşhir 
etmek de bizim görevimiz.

Neden görevimiz? Çünkü biz Türkiye’yi de-
ğiştirmek, siyaseti değiştirmek, ekonomiyi 
değiştirmek, velhasıl düzgün çalışmayan 
ne varsa değiştirmek için yola çıktık. Bugün 
geldiğimiz aydınlık nokta da, milletimizle 
aynı mecrada buluşmamızı sağlayan bu 
değişim kararı, bu yenilenme azmidir. Basit 
konularla gündemi değiştirmek isteyenler, 
bu emellerine ulaşamayacaklar, bunu bil-
sinler.

Fikirle, projeyle, hakiki siyasetle bu ülkeye 
ışık tutamayanlar, vatandaşın dikkatini 
çekebilmek için mümkün olduğunca fazla 
ses çıkarmanın, gürültü çıkarmanın hesa-
bını yapıyorlar. Bu anlayışların bu ülkeye 
yıllar yılı ödettiği faturaları bile bile... 
Buradan kendilerine sesleniyorum; gelin 
Türkiye’nin hızını kesmeye gayret etmeyin, 
Türkiye’nin hızına hız katmak için çabala-
yın. Siz o gayreti gösterin, bu millet sizin de 
kıymetinizi bilecektir. Yoksa daha öncekiler 
gibi ağır bir millet dersi olur, Türk siyaseti-
nin tozlu raflarında yerinizi alırsınız.

Bu milletin değerleriyle oynamayın, bu 
milletin hassasiyetlerini tahkir etmeyin, 
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bu milletin rotasından bu kadar sapma-
yın, sonra üzülürsünüz. Yediden yetmişe 
umutla geleceğe doğru koşar adım ilerli-
yoruz, gelin sizler de bu millet koşusuna, 
bu medeniyet yarışına katılın. Geleceğimiz 
için fikirler ortaya koyun, projeler gelişti-
rin, bu ülkede her şeyin iyiden daha iyi git-
mesi için ne gerekiyor, gelin buna bizimle 
birlikte kafa yorun. Kendiniz için değilse 
bile çocuklarınız için, gelecek nesiller için 
bu heyecanı sahiplenin.

Bu ülkenin ihtiyacı olan şey boş kavgayla, 
kısır çekişmeyle, manasız gündem madde-
leri icat etmekle vakit geçirmek değildir. 
Bu ülkenin iki buçuk yıldır olduğu gibi her 
gün hedeflerini biraz daha büyüterek adım 
adım ileriye gitmeye, çok çalışmaya, çok 
üretmeye ihtiyacı var. Siz bunu yapamıyor, 
bu kalkınma heyecanına ortak olamıyor-
sanız, bırakın bu millet yakasını da, bu 
kervan ilerlesin. Sonuçta sizler de kazançlı 
çıkarsınız. Aksi halde biliniz ki sadece siz 
kaybedeceksiniz, bu millet artık kendini 
aşağıya doğru çekmeye çalışan ağırlıklara 
kaptıracak vakti de, enerjisi de, parası da 
yok.

Bu millet artık ileriye bakıyor. Bu kadar ge-
ride kalırsanız, sizi görecek kimse olmaz, 
kendi başınıza kalırsınız. Artık değişin, bu 
millet kararını değişim yönünde vermiş-
tir, gelin bu millet kararına uyun. Bakınız 
Türkiye’de ekonomi gelişiyor, her alanda 
çok büyük değişim adımları atılıyor, Tür-
kiye dünyada ışıl ışıl parlamaya başlıyor. 
Gelin bu medeniyet seferberliğinin bir 
parçası olun, Türkiye’nin meselelerinin bir 
ucundan da siz tutun.

Değerli dostlar...

Şükürler olsun insanımız neyin doğru, 
neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliyor, 
ölçüsünü iyi koyuyor. Millet terazisi asla 
yanlış tartmıyor. Zaten Türkiye’yi iki 
buçuk yıl içinde bir sessiz devrim ger-
çekleştirme noktasına getiren güç de bu 
millet gücüdür. Karar verdik ve yola çıktık; 
Türkiye’nin dünyanın yıldızı olacağı yılla-
ra doğru ilerliyoruz, kararlıyız, inançlıyız. 
Bütün insanlarımız bu umudu bizimle 
paylaşıyor, herkes gözünü geleceğe çevir-
miş durumda... 

Bizim hızımıza yetişemeyenler de inanı-
yorum ki er geç gerçeği kavrayacak, gelip 
aramızdaki yerlerini alacaklar. Çünkü ger-
çek, hiçbir karanlığın örtemeyeceği kadar 
parlak bir ışıktır. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Rize’den Artvin’e geçen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan, yoğun yağışa 
rağmen Yusufeli’nde baraj inşaatıyla ilgili 
incelemelerde bulunuyor ve çarşı meyda-
nında vatandaşlara hitap ediyordu. Erdo-
ğan, burada yaptığı konuşmada, 3 Kasım 
seçimlerinden sonra yeni bir döneme giril-
diğini, bu dönemin, ‘‘büyük bir gelişim ve 

değişim dönemi’’ olduğunu vurgulayarak, 
‘‘Bütün adımları millet ile el ele atacağız, 
dayanışma içinde olacağız’’ diyordu. 

Karadeniz Sahil Yolu ile birlikte bölgenin 
kalkınmasında önemli bir adım atılacağı-
na işaret eden Erdoğan, bu yolla birlikte 
bölgenin dünya turizminde farklı bir çe-

Yusufeli Barajı’nda Yaptığı 
Konuşma

Artvin | 26 Haziran 2005
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kim alanı haline geleceğini söylüyordu. 
Başbakan Erdoğan, 544 kilometrelik sahil 
yolunun, dünyada hiçbir ülkede bulun-
madığını vurgulayarak, yolun medeniyet 
göstergesi olduğunu ifade ediyordu.

Yusufeli’nin, yapılması düşünülen baraj 
nedeniyle yeni bir yerleşim alanına taşın-
masının gündemde olduğunu hatırlatan 
Erdoğan, yeni yerleşim alanı için bölgede 
helikopterle incelemelerde bulunacağını 
söylüyordu. ‘‘Çağdaş bir Yusufeli kurulma-
yacaksa, ben bu işin içinde yokum’’ diyen 
Erdoğan, Yusufeli’ni mağdur etmek iste-
mediklerini vurguluyordu. Konuşmasında 
ekonomiye de değinen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürüyordu:

‘‘Daha önceki dönemlerde her gün (zam, 
zam) diyorlardı. Şimdi, zam sesi duyuyor 
musunuz? Akaryakıta var, ona da 6 ay 
mühlet verdik. 6 ayın sonunda buradaki 
adaletsizliği tam manada meydana çıka-
rırsak, varsa böyle bir şey, tekrar yeni bir 
kanunla akaryakıt işini devlet olarak ele 
alırız.” 

Başbakan Erdoğan, hükümetin anlayışı-
nın, ‘‘devletin önde olduğu devlet değil, 
ferdin, bireyin önde olduğu devlet’’ oldu-
ğunu da vurguluyordu. 

Artvin’in Yusufeli İlçesi’ndeki inceleme-
lerini tamamlayan Başbakan Erdoğan 
Trabzon’a geçiyor ve burada partililerle bir 
toplantı yapıyordu. Toplantıda Trabzon, 
Rize ve Artvin’deki açılış ve incelemeleri 
değerlendiriyordu. Başbakan Erdoğan, 
bölgeyi ziyaretlerinin en önemli nedenle-

rinden birinin yapımı yaklaşık 20 yıla yak-
laşan ‘‘Karadeniz Sahil Yolu’’ olduğunu ifa-
de ederek, sözlerini şöyle sürdürüyordu:

‘‘Göreve gelirken bir şey söyledik. Dedik ki 
inşallah biz bu işe başlıyoruz ve bunu 2005 
sonuna kadar bitireceğiz. Bu kararlılığımız 
sürüyor. Belki ufak tefek bazı eksiklikler, 
bunlar adeta birer son peyzaj diyebilece-
ğimiz konular, bu konularda aksamalar 
olabilir. Ama geneli itibarıyla inşallah bu 
bitecek.’’ 

Perşembe-Bolaman Tüneli’nde inceleme-
lerde bulunduğunu anımsatan Başbakan 
Erdoğan, tünel sayesinde Perşembe-Bola-
man arasındaki 42 kilometrelik yolun 27 
kilometreye düştüğünü, bu kısalmanın 
sürücülere yaklaşık bir saatlik zaman ka-
zandırdığını kaydediyordu. Perşembe-Bo-
laman arasında yeşillerin içinden geçecek 
bir yol hazırladıklarını belirten Başbakan, 
burada sürücü ve yolcuların dinlenebilece-
ği yerler yapmayı planladıklarını söyleye-
rek, şöyle konuşuyordu: 

‘ ‘Burada bir başka güzellik daha var. 
Samsun’dan Sarp’a 544 kilometre. Bu 
ne, sahilyolu. Bir tek Bolaman’da içeri 
giriyorsunuz. Diğeri tamamen sahilden 
gidiyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde 
544 kilometreyi sahilden gittiğimiz bir 
başka yol yok. İnşallah bu bir rekor olacak 
ve inanıyorum ki bu turizm noktasında 
da ciddi bir çekim alanı oluşturacak. Hele 
bunu Sinop’tan aldığınız zaman bu rakam 
800’lere yaklaşıyor. Bu da Karadeniz’in ca-
zibesini artırarak, burayı çok daha farlı bir 
merkez haline getirecek.’’ 
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Değerli Diyarbakırlılar… aziz hemşerile-
rim… Sizlere hemşerilerim diyorum, çün-
kü Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
olarak kendimi bu ülkenin her insanıyla 
hemşeri sayıyorum.

Günlerdir buraya gelişimize olağanüs-
tü bir hava verilmeye çalışılıyor. Sevgili 
kardeşlerim; buraya gelişimizin neresi 
olağanüstüdür, soruyorum size… Biz sanki 
sizlerle yıllardır ayrı düştük de yıllar sonra 

yeniden mi buluşuyoruz? Biz sizle ne za-
man ayrı düştük ki, şimdi buluşmamız bu 
kadar gündem oluyor.

Bu ülkenin Başbakanı ve bir evladı olarak 
diyorum ki; Diyarbakır’ın İstanbul’dan ya 
da başka bir yerden ayrı bir kokusu, ayrı 
bir sesi, ayrı bir musikisi, ayrı dokusu, ayrı 
bir rengi yoktur bizler için. Diyarbakır 
Türkiye’dir, Türkiye Diyarbakır’dır. Tür-
kiye ne kadar Ankara’ysa, İstanbul’sa, ne 

Toki Anahtar Teslim Töreni

Diyarbakır | 12 Ağustos 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

190

kadar Konya, Samsun, Erzurum’sa, o kadar 
da Diyarbakır’dır… Bu ülkenin her yerinin 
kokusu, rengi ve sesi aynıdır.

Sevgili kardeşlerim…

Her ülkede geçmişte hatalar yapılmıştır. 
Her ülke geçmişinde zor günler geçirmiş-
tir. Türkiye gibi büyük bir devlet ve güçlü 
ülke de pek çok zorluğun harmanından 
geçerek bugünlere geliyor. O nedenle geç-
mişte yapılan hataları yok saymak büyük 
devletlere yakışmaz. Büyük devlet ve güç-
lü millet kendisiyle yüzleşerek, hatalarını 
ve sevaplarını masaya yatırarak, geleceğe 
yürüme özgüvenine sahip devlet ve mil-
lettir. 

Ben milletimin ve devletimin özgüvenine, 
tarih bilincine ve coğrafya şuuruna inanan 
bir Başbakanım… Ve şuna inanıyorum 
büyük millet olmak, geçmişle yüzleşerek 
geleceğe yürürken, geçmişin davalarıyla 
geleceği ipotek altına almamakla müm-
kündür. Çünkü gelecek, aydınlık yarın-
larla doludur. Ben bir şiir okudum diye 
cezaevinde yattığım günlerde milletime şu 
mesajı göndermiştim: Asla ve asla devleti-
me kızgın veya küskün değilim. Bu devlet, 
bu bayrak hepimizindir. Bir gün gelir bu 
hatalar düzelir. Evet, hatırlayın, bu mesajı 
cezaevinden göndermiştim sizlere.

O nedenle bayrağımızın dalgalandığı her 
yerde; herkesin birinci sınıf vatandaş ol-
ması, ülkemizde özgürlüklerin tam hakim 
olması, hukuk devletinin bu coğrafyada 
misafir değil mülk sahibi olması ve çocuk-
larımızın geleceğe umutla bakması benim 
ve arkadaşlarımın aşkıdır, sevdasıdır, rü-
yasıdır.

Sevgili kardeşlerim… 

Geçmişte siyasi veya idari bazı hatalar 
dönem dönem pek çok toplum kesimine 
yapılmış olabilir. İlla her soruna bir ad 
koymak da gerekmez. Çünkü sorunlar he-
pimizindir. Ama illa ad koyalım diyorsanız 
kürt sorunu da bu milletin bir parçasının 
değil, hepsinin sorunudur. Benim soru-
numdur. Sorunların parça parça adresi 
olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt 
olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun bütün 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının or-
tak sorunudur. Çünkü güneş herkesi ısıtır, 
çünkü yağmur herkes için rahmettir. Çün-
kü hepimiz aynı toprağın insanıyız. Millet 
olmak işte budur.

Bu sebeple “Kürt sorunu ne olacak?” di-
yenlere diyorum ki, “bu ülkenin Başbakanı 
olarak o sorun herkesten önce benim so-
runumdur”. Aynı şekilde bu memleketin 
başka bir meselesini de sorsalar derim ki, 
o mesele de herkesten önce benim mese-
lemdir.

Biz büyük bir devlet ve millet olarak, bu ül-
keyi kuranların bize miras bıraktığı temel 
prensipler, demokratik cumhuriyet ilkesi 
ve anayasal düzen dairesinde her sorunu 
daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık 
hukuku ve daha çok refah ile çözeriz, çözü-
yoruz, çözeceğiz! Tek devlet, tek millet ve 
tek bayrak prensibi içinde Kürt sorunu da, 
başka sorunlar da gözbebeğimiz cumhuri-
yetimizin daha çok demokrasi üretmesiyle 
çözülecektir.

Hiçbir sorunu yok saymıyoruz. Çünkü 
sorunları yok saymak aziz milletimize 
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saygısızlıktır. Her sorunu gerçek kabul 
ediyoruz. Ve bunlarla yüzleşmeye hazırız. 
Çünkü milletimizin her bir ferdi her şeyin 
en iyisine layıktır. Milletimizin sorunla-
rını bahane ederek terör ve şiddet ortamı 
oluşturmaya çalışanların karşısına da, 
devlet ve millet olarak topyekun sarsılmaz 
bir iradeyle çıkıyoruz. Üniter devletimize, 
bayrağımıza ve cumhuriyetimize topye-
kun sahip çıkıyoruz.

Terörün ve şiddetin bu ülkenin en büyük 
düşmanı olduğunu ve buna asla göz yu-
mulmayacağını bir kere daha söylüyorum. 
Masum vatandaşlarımızı katleden, kahra-
man güvenlik güçlerimizi şehit eden, bu 
milletin geleceğine suikast düzenleyen 
teröristler, bu ülkenin masum evlatlarını 
da kendi emellerine alet ediyorlar. O yüz-
den analar-babalar size sesleniyorum: Ev-
latlarınızı bu terör şebekelerinin elinden 
kurtarmak için devletin her türlü yardıma 
açık olduğunu biliniz. Evlatlarınızı bu 
devletin ve milletin bekasını korumak için 
canını feda eden kahraman güvenlik güç-
lerimizin üstüne süren terör ağalarının, 
bu milletin hamuruyla ilgisi olmadığını 
biliniz.

Buradan bir kere daha sesleniyorum, bu 
ülkede hangi sorun varsa onun çözümü 
için adres biziz. Sorunların sahibi biziz. 
Aziz milletim huzur ve güven içinde ken-
dini daha iyi bir geleceğin beklediğinden 
şüphe duymasın. Siz aziz hemşerilerime 
şanlı bayrağımızın dalgalandığı her vatan 
toprağında birinci sınıf vatandaşlık, daha 
çok demokrasi, daha çok refah sözü veri-
yorum.

Sevgili Diyarbakırlılar…

Göreve geldiğimiz günden beri ülkemizin 
itibarı, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talep-
leri için dinlenmeden, yorulmadan koşu-
yor, bütün dünyayı, bütün şehirlerimizi 
adım adım geziyoruz. Gittiğimiz her yere, 
her şehrimize çok özel anlamlarla gidiyor, 
çok özel mesajlar götürüyoruz. Bu mesajın 
özü birliktir, kardeşliktir, adalettir, kalkın-
madır, huzurdur, refahtır. 

Her gittiğimiz yerde halkımızın büyüme 
ve kalkınma sevincini paylaşıyor, yılların 
kördüğüm haline getirdiği meseleleri 
çözüyoruz. Sorunlar ne kadar büyük, me-
seleler ne kadar karmaşık olursa olsun 
yeterli akıl, yeterli irade ve açık bir yürek 
varsa çözüm vardır, mümkündür ve bizim 
elimizdedir. Üç yıla yaklaşan iktidarımız 
döneminde ülkemizin birikmiş sorunları-
nı çözmek için irademizi açık yüreklilikle 
ortaya koyduk. Açık söylüyorum; ülke-
mizi baştan başa mamur hale getirmek, 
insanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. 
Bütün milletimizin yediden yetmişe en 
büyük özlemi huzur içinde, adalet içinde, 
demokrasi içinde birbirinin hukukunu ko-
ruyarak, birbirine yan bakmadan kardeşçe 
yaşamaktır. 

Bu atmosferi zedeleyen, yaralayan bütün 
gerekçeleri ortadan kaldıracağız ve bunu 
Allah’ın izniyle birlikte yapacağız. Söyleye-
cek sözü olan herkesi dinlemeye, hakkani-
yet sahibi herkese kulak vermeye hazırız. 
Yeter ki, gelecek umutlarımıza gölge düşü-
ren şiddeti, kavgayı bertaraf edelim. 
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Değerli kardeşlerim… 

Biz, ortak bir kaderi paylaşan vatandaşla-
rımızın sağduyusuna, aklıselimine olan 
inancımızı en zor şartlar altında bile 
yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Türkiye’nin 
geldiği noktadan geri adım atılmayacağını, 
demokrasinin bütün vatandaşlarımız ta-
rafından hissedilerek derinleşeceğini her-
kesin bilmesi gerekir. Demokratik sürecin 
geriye doğru işlemesine izin vermeyeceğiz. 

Evet, meselelerimiz var. Ama bu mesele-
leri bir bütün olarak görüyoruz. Sebep ve 
sonuçları birbirine bağlıdır. Türkiye’de 
demokrasinin aldığı mesafenin ekonomik 
refahla ne kadar alakalı olduğunu yaşa-
yarak gördük. Demokrasi, kalkınmanın, 
adaletin başka bir adıdır. Zira demokrasi 
halkın iradesinin yönetime yansımasıdır. 
Demokrasi kalkınmanın ön şartı, kalkın-
ma demokrasinin tabii sonucudur. 

Şiddet ve terörün olduğu yerde üretim, 
istihdam, kalkınma, refah nasıl kendili-
ğinden kaçıyorsa, huzurun olmadığı yerde 
de refah olmuyor. Bunları da zaten en 
iyi sizler biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu 
tarihi problemleri çözmek için siyasette 
ve ekonomide büyük reformlar yaptık. 
Demokrasiye, hukuka ve insana büyük ya-
tırımlar yaptık. Bu adımları atarken insanı 
merkeze aldık. Bize göre ülkenin büyüklü-
ğü insanına verdiği değerle ölçülür.

Değerli vatandaşlarım…

Biliyoruz ki bu bölge yıllar yılı ihmale uğ-
radı, ihtiyaçlarınız yeterince karşılanmadı, 
hizmet ve yatırımlardan gerektiği ölçüde 

pay alamadınız. Bu ihmaller bölgeyi geri 
bırakmış, zaman içinde problemler birken 
ona, onken yüze çıkmıştır. Belki bu sözü 
çok duydunuz, ama şimdi gerçekten yeni 
bir sayfa açıyoruz. Sizleri hayal kırıklığı-
na uğratmayacak, gönüllerinizi mahzun 
etmeyecek ak bir sayfa açıyoruz. Geçen 
iki buçuk yıllık kısa zaman içinde yaptık-
larımızı bundan sonra yapacaklarımızın 
güvencesi, teminatı olarak kabul ediniz.

Şimdi geriye dönüp bir bakalım, göreve 
geldiğimiz günden bu yana neler yaptık. 
Bakın önce size ekonomideki iyileşmeyle 
ilgili genel birkaç örnek vereyim. Önce 
asgari ücretle başlayalım. Asgari ücreti, 
2002’de 184 milyon TL iken, 2004’te 318 
milyon TL’ye, 2005 yılında ise 350 milyon 
TL’ye çıkardık. Dolar bazında, 2002’de 
112 Dolar iken asgari ücret bugün 255 Do-
lar seviyelerine çıkmış demektir bu. Gelin 
beraber bir mukayese yapalım, bakalım bu 
artış alım gücünü nasıl etkilemiş. 

Sevgili Diyarbakırlılar…

Bir asgari ücretli aylık maaşıyla, 2002’de 
190 kilo ekmek alırken bugün 280 kiloya 
çıkmıştır. 181 kilo makarna alırken bugün 
318 kiloya çıkmıştır. 80 kilo kuru fasulye 
alırken bugün 135 kiloya çıkmıştır. 151 lit-
re süt alırken bugün 259 litreye çıkmıştır. 
Ekonomide sağladığımız güven ve istikrar 
ortamının sonucu olarak bugün üretici de, 
esnaf ta, tüketici de artık önünü görebilir 
hale gelmiştir. Bunu ben söylemiyorum, 
rakamlar söylüyor. Bakınız; Ekim 2002 ile 
2004 arasında buzdolabı fiyatları ortala-
ma yüzde 29, çamaşır makinesi fiyatları 
yüzde 35 azalmıştır. Buzdolabı, fırın ve 
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çamaşır makinesi dahil olmak üzere, 2002 
yılında toplam 5 milyon 518 bin adet be-
yaz eşya satılırken, 2004 yılı itibariyle sa-
tışlar yüzde 98 oranında artarak 10 milyon 
938 adede yükselmiştir. 

Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama ben 
daha fazla ayrıntıya burada girme gereği 
duymuyorum. Biraz da Diyarbakır’a, bu 
bölgeye neler yaptık, onları konuşmak is-
tiyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Hükümet olarak insan sağlığını korumayı 
her şeyin üstünde tutuyoruz. Bu konuda 
yıllar yılı sıkıntılar yaşandığı, bugün de bu 
problemlerin tamamen ortadan kalkmadı-
ğı doğrudur. Ancak şu da bir gerçektir ki, 
bu alanda son dönemde önemli aşamalar 
kaydettik. Son iki yılda bölgede görev 
yapan uzman hekim sayısını 1346’dan 
1810’a yükselttik. SSK devriyle bu rakam 
2.378’e ulaşmıştır. Başlattığımız sözleş-
meli personel uygulamasıyla 2003’ten bu 
yana bölgeye 6 bin 660 yeni sağlık perso-
neli atadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde ambulans sayısını 89’dan 
280’e, 112 acil istasyonu sayısını 63’ten 
198’e çıkardık, 21 yeni hastaneyi, 140 yeni 
sağlık ocağını hizmete açtık. Bugüne kadar 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 
aracılığıyla 0-6 yaş grubundan 589 bin ço-
cuğumuzun annelerine sağlık takiplerini 
yaptırmaları şartıyla ayda 17 milyon lira 
nakit sağlık yardımı yaptık. 

Son iki yıl içinde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’ya ayrılan sağlık bütçesi payında 
ortalama yüzde 50 artış gerçekleştirdik. 

Yeşil kart sahibi toplam 9 milyon 600 bin 
vatandaşımızın 4 milyon 200 bini Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde ya-
şamakta, bu imkandan yararlanmaktadır.

Değerli vatandaşlarım…

Sadece sağlık alanında değil, eğitim ala-
nında önemli hizmetler gerçekleştirdik. 
Biliyorsunuz son iki yıldır ders kitaplarını 
öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtıyo-
ruz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize 
son iki yıl içinde ilk ve orta öğretimde 
toplam 186 bin öğrenci kapasiteli 4 bin 
650 yeni derslik kazandırdık, kapalı bulu-
nan 1.400 okulu da yeniden eğitime açtık. 
Diyarbakır’da 2003-2005 döneminde ders-
lik sayısını yüzde 20 oranında artırdık, 
toplam 1050 yeni dersliği öğrencilerimi-
zin hizmetine sunduk.

Diyarbakır’a yaptığımız eğitim yatırımları 
ödeneği 2003 yılında 16.6 trilyon TL iken, 
2004 yılında 42.1 trilyon TL’ye, 2005 yı-
lında da şu ana kadar 30.6 trilyon TL’ye 
yükselttik. Okul öncesi eğitimi yaygınlaş-
tırma çalışmamız çerçevesinde Diyarbakır 
ilimiz pilot il olarak seçilmiştir. Yine şu an 
itibariyle bölgedeki 2 bin 850 okulumuz-
da hızlı internet bağlantısı kurulmuştur, 
inşallah bu yıl sonuna kadar internetsiz 
okul bırakmayacağız. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu’ndan ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimizin annelerine ödenmek 
suretiyle nakit yardımı uygulamasını 
da başlattık. İlköğretim seviyesinde her 
kız öğrencimiz için annelerine, aylık 22 
milyon TL, her erkek öğrencimiz için de 
18 milyon TL ödeme yapıyoruz. Ortaöğ-
retimde bu yardımlar kız öğrencilerimiz 



Recep Tayyip ERDOĞAN

194

için yine annelerine 39 milyon TL, erkek 
öğrencilerimiz içinse 28 milyon TL olarak 
uygulanmaktadır. 

Türkiye’de bugüne kadar toplam 1 milyon 
95 bin öğrenciye eğitim desteği sağladık. 
Bu sayının 385 bini aşkın kısmı Güney 
Doğu Anadolu bölgemize, bunun 80 bini 
aşkın kısmı da Diyarbakır’a yapılmıştır. 
Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, on-
ların en iyi seviyede eğitim alabilmeleri 
için bütün imkanlarımızı seferber ettik, 
etmeye de devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin uzun kriz zamanları boyunca 
çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Refahın 
adaletle tam olarak yaygınlık kazanacağı o 
günlere kadar, sıkıntılarımızı birbirimiz-
le dayanışma içerisinde göğüsleyeceğiz. 
Hükümet olarak bu konuda bütün im-
kanlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mızın yanında olmak gayretindeyiz. Bu 
çerçevede Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan 
vatandaşlarımıza dağıtılan yardım miktarı 
2002 yılında 600 trilyon TL iken, bu rakam 
2004 yılında 1.4 katrilyona çıkmıştır. 2003 
yılında Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza 7.818 trilyon TL, 2004 yılında 
19.7 trilyon TL, 2005 yılının ilk altı ayında 
da 13.4 trilyon TL yardım ulaştırdık.

Bölge olarak baktığımızda da, yine 2003 
yılında Güney Doğu Anadolu bölgemizde-
ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 37 tril-
yon TL, 2004 yılında 92 trilyon TL, 2005 
yılının ilk altı ayında 72 trilyon TL yardım 
gerçekleştirdik. Bugün itibariyle Türkiye 
sathında kömür talep eden her ihtiyaç sa-

hibinin ihtiyacı karşılanmaktadır. Bunlar 
zaten vatandaşlarımızın hakkı olan, devle-
timizin de vatandaşına borcu olan hizmet-
ler ve yatırımlardır.

Burada asıl yapılması gereken bir yandan 
bu sosyal dayanışmayı sürdürürken, diğer 
yandan bölgeyi kalkındıracak sektörleri 
canlandırmak, teşvik etmek, gelir ve istih-
dam kapıları açmaktır. Tarım sektöründe, 
sanayi kesiminde, küçük esnaf ve sanatka-
rın desteklenmesinde geçtiğimiz iki buçuk 
yıllık dönem içinde önemli adımlar attık. 
Geçimini büyük ölçüde tarımdan sağlayan 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
bulunan illerimize son iki yılda, çeşitli 
isimler altında toplam 2 katrilyon 319 
trilyon TL destekleme ödemesi yaptık. Böl-
gedeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 
destek sağladık. Hububat alımlarında çift-
lerimizi korumaya özen gösterdik.

Bildiğiniz gibi çıkardığımız Teşvik Yasası 
ile Türkiye’nin milli gelir ortalamasının 
altında kalan illerimize yatırım yapmak 
isteyen girişimcilere önemli avantajlar 
getirdik. Önümüzdeki dönemde ekonomik 
istikrarın devamıyla birlikte önemli iç ve 
dış sermaye sahiplerinin bölgeye ilgisinin 
artacağını tahmin ediyoruz. Bu konuda 
uygulamada görülen eksiklikleri de değer-
lendirerek özellikle bu bölgemiz için önce-
likli ilave tedbirler alacağımızı da burada 
belirtmek istiyorum. 

Sanayi kesiminde üretimi geliştirmek için 
organize sanayi bölgelerinin, sanayi sitele-
rinin yapımına ve faaliyete geçirilmesine 
özel önem veriyoruz. Diyarbakır Merkez 
Organize Sanayi Sitesi en kısa zamanda 
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tamamlanarak bölgenin hizmetine sunula-
caktır. 2005 yılı için esnaf ve sanatkarlara 
kullandırdığımız kredilerin faiz oranını 
yüzde 16.5’a düşürdük, bu oranı daha 
aşağı çekmenin imkanlarını araştırıyoruz. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 
toplam 35.166 esnaf ve sanatkarımıza 
Temmuz 2005 itibariyle yaklaşık 141.5 
trilyon lira kredi kullandırılmıştır.

Bütün bunları niye söylüyorum, hükü-
metin sesinize sağır, dertlerinize duyarsız 
olmadığını bilesiniz diye söylüyorum. Bir 
cümle ile söylüyorum; Diyarbakır’ın içme 
suyu sorunu kalmayacak, köyden kente 
ulaşım sorunu kalmayacak, elektrik soru-
nu kalmayacak. Tarım ve Hayvancılıkla 
ilgili sorunlarınızın can yakıcılığını bili-
yorum, bu sorunları birinci elden çözecek 
olan Diyarbakır’ın evladı Tarım Bakanı-
mızla birlikteyiz. Ona istek ve taleplerinizi 
doğrudan iletebilirsiniz. 

Bütün yaptıklarımızı burada saymaya kal-
karsak buna zaman yetmez. Bugün bölün-
müş yol açılışı için de bir araya geleceğiz, 
iş adamlarımızla buluşacağız. O zaman 
kaldığımız yerden devam ederiz. Yıllardır 
özlemini çektiğiniz yolları nasıl yaptık, 
bunları da siz kardeşlerime anlatacağım. 
İşte burada bir toplu konut açılışı için top-
lanmış bulunuyoruz. Bu dönemde, şehirle-
rimizde çağdaş ve sağlıklı bir yapılanmaya 
öncülük etmek üzere Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığımız ile konut yapımı konusun-
da da önemli adımlar attık.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde top-
lam 23 il merkezi ile 36 ilçede 99 şantiye 
kurduk; her türlü altyapısı, sosyal donatı 

ve çevre düzenlemesiyle birlikte 24 bin 
714 konut inşaatı başlattık, bu konutlar-
dan 8 bin 738’i bugün itibariyle tamam-
lanmıştır. Yılsonuna kadar 8 bin 179 konut 
daha bitirilecek, bölge illerimiz toplam 
16 bin 917 yeni ve modern konuta ka-
vuşturulacaktır. Bu konutlarımızın sosyal 
donatıları içinde okul, ticaret merkezleri, 
sağlık ocağı ve spor salonları da dahildir. 
Bölgedeki konut projeleri için yaptığımız 
toplam yatırım 850 milyon YTL’dir.

Sevgili Diyarbakırlılar…

Bu modern konutlar şehrimize hayırlı ol-
sun, güle güle oturun, sağlık ve mutlulukla 
yaşayın. Sözlerimi bitirirken hepinize 
huzur dolu bir hayat diliyorum. Memleke-
timin esenlik içinde geleceğe emin adım-
larla yürümesini diliyorum. Ve sözlerimi 
Diyarbakır’ın havasını teneffüs etmiş şairi-
miz Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiiriyle nok-
talıyorum. “Memleket isterim. / Gök mavi, 
dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçekle-
rin diyarı olsun. / Memleket isterim. / Ne 
başta dert ne gönülde hasret olsun; Kardeş 
kavgasına bir nihayet olsun. / Memleket 
isterim. / Ne zengin fakir ne sen ben farkı 
olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. / 
Memleket isterim. / Yaşamak, sevmek gibi 
gönülden olsun; Olursa bir şikayet ölüm-
den olsun.”

Bu hissiyatla Diyarbakır’ı ve Diyarbakır-
lıları sevgiyle, kardeşlikle kucaklıyorum. 
Allah, dirliğimizi, düzenimizi, kardeşliği-
mizi kıskananlara fırsat vermesin. Beni ve 
arkadaşlarımı bağrına basan siz aziz hem-
şerilerime bir kere daha şükranlarımı su-
nuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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Sevgili arkadaşlar... değerli hanımlar... He-

pinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Üç yıla yakın bir zamandır milletimizin 

büyük teveccühüyle iktidar sorumluluğu-

nu üstlenmiş bulunan AK Parti, bildiğiniz 

gibi şu günlerde 4. yılını kutluyor. 

Bugün bu ülkede yaşayan her insanımız 
geleceğe umutla, güvenle bakmakla kal-
mıyor, aynı zamanda o gelecek ideallerine 
katkı yapmak üzere kendine yeni hedefler 
koymaktadır. Son yıllarda o adil ve mü-
reffeh gelecek yolunda başardıklarımız, 
bugün her bir insanımızı yeniden geleceğe 

2. Yerel Yönetimlerde Kadın 
Şurası

Ankara | 14 Ağustos 2005
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bakma, geleceği düşünme, ileri hedeflere 
ulaşma adına çaba gösterir hale getir-
miştir. Gelinen bu noktada AK Parti’nin 
Türkiye’yi tepeden tırnağa yenilemekte 
olan değişim siyasetine katkı sağlayan her 
bir arkadaşımın büyük payı vardır.

Şunu sık sık tekrarlıyorum; zor bir yolcu-
luğa çıktık, önümüzde uzun ince bir yol 
var. O yolu şarkılarda söylendiği gibi bera-
ber yürüyecek, o yolculuğun zorluklarına 
beraber göğüs gereceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Yo l a  ç ı ka rke n  d e d i k  k i ,  h e d e f i m i z 
Türkiye’de değişmesi gereken ne varsa de-
ğiştirmektir. Biliyorsunuz buna önce ken-
dimizi değiştirerek, yenileyerek başladık. 
Bugün AK Parti siyaseti Türkiye’ye ekono-
mide istikrar, siyasette kalite, yönetimde 
çözüm ve hizmet kazandırmakla kalma-
mış, milletimizin siyasete yeniden güven 
duymasını da sağlamıştır. Türkiye’nin 
adaletli bir kalkınma çizgisinde istikrarlı 
biçimde seyretmesinde anahtar unsur de-
mokrasidir.

Siyasetle vatandaşın, devletle milletin, geç-
mişle geleceğin, adaletle güvenliğin bağının 
kopmaması için Türkiye’nin yapması gere-
ken tek şey demokrasisini ayakta tutmak 
ve güçlendirmektir. Bu ülkeyi bu ülkenin 
insanlarının yönetemeyeceğini söyleyenler 
büyük kirli bir yalan söylüyorlar. Kendile-
rinde bu millette göremedikleri üstünlük-
ler vehmediyorlar. Ancak üç çeyrek asırlık 
bir tarihi tecrübe gösterdi ki bu ülke millet 
iradesinin hakimiyetinde olduğu her dö-
nemde ilerlemiş, aşama kaydetmiştir.

Türkiye’nin demokrasi dışında bir alterna-
tifi yoktur, artık gölgemizden korkmayı bı-
rakıp Türkiye Cumhuriyeti’ni 100. yaşına 
güçlü bir demokrasi, sağlam bir ekonomi 
ve özgür, adil bir ülke olarak taşıma gayreti 
içinde olmalıyız. Bize yakışan, milletimize 
yakışan, zengin tarihimize yakışan budur. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş 
yılını kutlarken, bu milletin her bir ferdi, 
bir teki bile dışarıda kalmaksızın bu umu-
du, bu mutluluğu, bu heyecanı kalbinde 
yaşamalıdır. AK Parti olarak hedefimiz 
bu parlak ideali, hayatın ta kendisi haline 
getirinceye kadar durmadan çalışmak ça-
lışmak çalışmaktır.

Değerli hanımlar...

Az önce söyledim; Türkiye’de neyin değiş-
mesi gerekiyorsa AK Parti onu değiştirmek 
için vardır, görevdedir. Değişmesi gereken 
şeylerden biri de Türk siyasetinde kadınla-
rımızın varlığı, yeri, ağırlığı noktasındadır. 
Siyaseti kadınsız düşünmek, hayatı yarım 
algılamak anlamına gelir. Kaldı ki Türk 
siyasetinin erkek hakimiyetinde geçen 
üç çeyrek asırlık tarihi de bize bu işin bu 
şekilde devam edemeyeceğini açıkça gös-
teriyor. 

Kadınlarımız bir lütuf olarak, kontenjan 
tanınarak, vitrin süslemek adına değil, asli 
unsur olarak, ana ses olarak, siyasetin mer-
kezinde çevresine her alanında en canlı, en 
aktif şekilde yerlerini almalıdırlar. Sizler-
den ricam, bu hedefi, bu vizyonu sonuna 
kadar zorlamanız ve bu sahnede Türk 
siyasi tarihinde daha önce hiç olmamış 
bir ağırlığa, role, etkinliğe sahip olmanız, 
bunun için gayret göstermenizdir.
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Siyaset, biraz da sınırları zorlama sanatı-
dır. Sizlerden sınırları zorlamanızı, yeni 
şeyler ortaya koymanızı ve bu konuda 
oldukça mağrur olduğu bilinen Türk siya-
setini kadınlara, kadın fikirlerine, kadın 
açılımlarına alıştırmanızdır. Bu çabanın 
Türkiye’nin ihtiyacı olan birçok yeni fik-
rin ortaya çıkmasına, birçok yanlıştan 
dönülmesine, bir çok yeni başlangıca ze-
min hazırlayacağına inanıyorum. Annelik 
içgüdülerinizle bu ülkenin çocuklarına, 
yani geleceğine, yani ideallerine sizden 
daha fazla sahip çıkabilecek kimse yoktur. 
Bu ülkenin hayallerine sizden daha fazla 
kanat gerecek kimse yoktur.

Değerli arkadaşlar...

Bizim siyasetimizin temel niteliği bildiği-
niz gibi insan odaklı, insan öncelikli bir 
siyaset olmasıdır. İnsana en yakın olduğu-
muz, hizmetleri en doğrudan verdiğimiz 
yer de belediyelerimiz, yerel yönetim-
lerimizdir. Türkiye’nin son on yılı yerel 
yönetimlerde önemli vizyon değişiklikleri 
yaşandığı, yerel yönetimlerimizin hizmet 
pusulasında “insan” zaviyesinin ağır bas-
maya başladığı bir dönem olmuştur. Bu 
anlayışı geliştirmemiz, yerel yönetimleri-
mizin insana hizmet ettiğini, insan mut-
luluğunu esas aldığını kalıcı bir ana fikir 
olarak yerleştirmemiz gerekmektedir.

Burada da kadınlarımızın önemli bir rolü, 
katkısı olacaktır. Çünkü “insana” ait has-
sasiyetlerin en fazla bulunduğu yer kadın 
ruhudur. Ben bu konuda siyasetin almayı 
bugüne kadar akıl edemediği erdemleri de 
kadınlarımızın katkılarından alması ge-

rektiğini, yerel yönetimlerimizin derinlik, 
renk, şefkat ve sevgiyle zenginleşmesini 
umut ediyorum.

Bu perspektif AK Parti’ye özgü bir medeni-
yet çizgisi olarak siyasetimizin gündemi-
ne girmelidir. Hanımlarımız en az bizler 
kadar hizmet üretmeye, fikir üretmeye, 
icraat geliştirmeye muktedirdirler. Sizler-
den Türk siyasetine zengin kadın ruhunun 
damgasını vurmanızı, Türk siyasetinin 
insani rengini koyulaştırmanızı bekliyo-
rum. AK Parti her bireyine, hanım olsun, 
erkek olsun aynı umutla, aynı beklentiyle 
bakıyor ve her bireyine aynı içtenlikle gü-
veniyor. 

Türk siyasetini bugüne kadar nasıl değiş-
tirdiysek, Türk siyasetinde merkezi olsun, 
yerel olsun, hanımlarımızın aldıkları rol-
leri de başrole çevirmek suretiyle büyük 
değişimi adım adım gerçekleştireceğiz. 
Bunu bizlerden çok da sizler, birikimi-
niz, donanımınız, zengin gönülleriniz ve 
engin sevginizle başaracaksınız. Sizler 
Türkiye’nin umudusunuz, bunu asla ak-
lınızdan çıkarmayınız. Allah yolumuzu, 
yolunuzu açık etsin.
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Saygıdeğer Bilecikliler… Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

İnsan hayatının en önemli, en temel ihti-
yaçlarından biri evdir. Bir ev sahibi olmak-
tan daha önemli bir ihtiyaç yoktur. Beni 
en çok mutlu eden olaylardan biri anahtar 
teslimidir. Çünkü bu anahtarlar mutlu-
luğun, huzurun anahtarlarıdır. Ne mutlu 
bize ki, bugün burada, Bilecik’te 208 aileye 
evlerinin anahtarlarını teslim ediyoruz. 

9 Nisan 2004 tarihinde inşaatı başlayan 
evleri bir yıl içinde teslim ediyoruz. 2. etap 
projemiz kapsamında 278 aile için teme-
lini attığımız konutlar Ağustos 2006’da 
bitmiş olacak. Bu huzur, bu mutluluğu ya-
şadığımız için Allah’a hamdediyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

İktidarımızı eleştirmek isteyenler diyorlar 
ki, tamam enflasyonu dizginlediniz, eko-

TOKİ Anahtar Teslim Töreni

Bilecik | 11 Eylül 2005
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nomiyi Maastrich kriterlerine getirdiniz, 
güven ve istikrar ortamı oluştu, borsa 
rekorlar düzeylere çıktı, ekonomi büyü-
dü, ihracat rekor düzeye çıktı ama, bütün 
bunlara rağmen ekonomi politikası sosyal 
hayata, sokağa yansımıyor. Bu zorlama 
eleştiri karşısında bir tek şey söylenebilir. 
İnsaf. İnsaf… 

Peki bu anahtar teslimlerini hangi iktidar 
yapıyor acaba? Bakınız bir tek hususu 
dikkatlerinize sunuyorum. Acil Eylem Pla-
nımızın 44 ve 45. maddelerinde ne demiş-
tik. “Alt gelir grupları kira öder gibi konut 
sahibi olacak demiştik. Ve yine demiştik 
ki, “gecekondular önlenecek.” Hükümet 
programımızda ekonominin canlanması 
ve istihdamın canlanması için inşaat sek-
törünün canlanacağını söylemiştik. 

Bakınız inşaat sektöründe yüzde 16 ve 
17 oranında bir gelişme var. Ekonomi iyi 
ama sokağa yansımıyor diyenlere bir tek 
örnek veriyorum. Dikkatle dinlemenizi 
istirham ediyorum. Toplu Konut İdaresi 
1984’te kuruldu. Bundan 21 sene evvel. O 
günden 2002 sonuna kadar sadece 43 bin 
konut üretildi. Biz ise son üç sene içinde 
69 il ve 129 ilçede toplam 340 şantiyede 
132 bin konutun yapımını başlattık. 3 yıl 
dolmadan 20 bin konutun anahtarlarını 
ev sahiplerine teslim ettik. 

20 bin konut ne demek iki tane modern 
Bilecik şehri demektir. 2005 yılı sonuna 
kadar 150 bin konuta ulaşmış bulunuyo-
ruz. 2005 sonuna kadar 72 bölgede 55 bin 
konut teslim ediyoruz. 18 yılda yapılanın 
bir buçuk katını 3 yılda yapıyoruz. Bu ne 

demektir? 3 yılda 5 tane modern Bilecik 
kuruyor, inşa ediyoruz demektir. Sadece 
bu örnek bizim iş görme biçimimizi anlat-
maya yeter de artar bile. 

Değerli vatandaşlarım… sevgili kardeş-
lerim… 

Şunu herkes bilsin ki TOKİ sadece konut 
üretmiyor. Devasa bir ekonomik dina-
mizm üretiyor. Sadece 550 bin kişiye di-
rekt ya da dolaylı olarak istihdam sağlıyor. 
2007 yılının sonuna kadar 250 bin konut 
yapacağız. Hayatında bir tek ev yapan, 
bir tek bina inşa eden herkes bunun ne 
kadar büyük bir proje olduğunu takdir 
edecektir. 250 bin konutun anlamı 10 tane 
modern Bilecik şehri inşa etmek, asgari 1 
milyon insanı sağlıksız evlerden kurtarıp 
modern şehir hayatına katmak, kazandır-
mak demektir. Üretilen sosyal donatılar, 
okullar, hastaneler, sağlık ocakları, spor 
salonları şehirleşmemiz için büyük önem 
taşıyor. 

İnsanlarımızın düzgün mekanlarda otur-
masının bütün sosyal hayatın şekillen-
mesine katkısını biliyorsunuz. Kaldı ki 
sadece konut üretmiyor TOKİ, hayatın bü-
tün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bakınız, 114 il-
köğretim ve lise okulu inşa ediyor. 94 tane 
ticaret merkezi, 7 tane devlet hastanesi 
yapılıyor. Bizim sosyal politikamız içinde 
toplum ne kadar öncelikli bir yer tutuyor? 
Sosyal politika bu değilse nedir? Neden, 
iktidarımızın 3 yılı dolmadan tam 49 bin 
konut inşa halinde satılmıştır. Bu, güve-
nin, itimadın eseri değilse neyin eseridir? 
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Hemen hemen bütün illerimizde alt gelir 
grupları için 36 bin tane konut yapıyoruz. 
Bu faaliyet 60 merkezde başlamış bulunu-
yor. Benim vatandaşımın birikmiş parası 
yoksa 100 YTL ya da 200 YTL aidatla hiç 
peşinatsız 20 yıl vade ile ev sahibi olabile-
cek. Keza, Gecekondu Dönüşüm Projeleri-
miz hayata geçiyor. 65 bölgede 31 belediye 
ile 30 bin konut inşa ediyor, şehirlerimizi 
yaşanabilir şehirler haline getiriyoruz. 
TOKİ olarak inşaat yatırımı olarak üç yılda 
2 milyar YTL ödeme yapılmıştır. Hüküme-
timizin sosyal politikalarını gerçekleştir-
me yönündeki azmi ve gayreti dolayısıyla 
TOKİ’ye bu vesileyle teşekkürlerimi ileti-
yor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
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Eğitim camiamızın saygıdeğer temsilci-
leri… değerli veliler… sevgili öğrenciler… 
Hepinize en içten duygularımla selamlı-
yorum.

Geleceğin parlak ufuklarına doğru yol al-
makta olduğumuz şu güzel günlerde, yeni 
bir eğitim öğretim yılına başlamanın heye-

canını yaşıyoruz. Heyecanlıyız; çünkü her 
yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte zihni 
farklı fikirlere, gözü dünyaya, gönlü sev-
giye ve kardeşliğe daha fazla açık bilgili, 
kültürlü, donanımlı yeni nesiller yetişiyor. 
Türkiye’nin eğitim sisteminin çözümü aci-
liyet gerektiren birçok problemi olduğunu 
asla inkar etmedik. Aksine gelmiş geçmiş 

2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Açılış Töreni

Ankara | 12 Eylül 2005
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yönetimlerin maalesef tortusunu bizlere 
miras bıraktığı belki de en ağır ihmaller 
eğitim alanında olmuştur.

Açıkça ifade edelim ki, Türk eğitim sis-
temini çağın ihtiyaçlarına uyumlu hale 
getirmek, çocuklarımıza eksikliklerinden 
arındırılmış eğitim imkanları sunabilmek 
için attığımız her adım bir kördüğümü 
çözmek anlamına gelmektedir. Ancak otu-
rup geçmişe yanacak vaktimiz yok, bunun 
bize kazandıracağı bir şey de yok. Görüyor-
sunuz bu zor meselenin üstüne gitmek, on 
yılların eğitim sisteminin sırtına eklediği 
kamburları düzeltmek için bütün imkan-
larımızı seferber ettik, çalışıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden beri eğitim 
sisteminin hemen her meselesiyle yüzleş-
tik, her alanda önemli çareler geliştirdik, 
önemli adımlar attık. İnşallah 2005-2006 
geçen iki eğitim-öğretim yılında atılan 
temelin üstüne yeni bir eğitim binasının 
yükseltileceği, atılan tohumların hasadı-
nın alınmaya başlanacağı dönem olacaktır. 
Son iki yıldır hazırlığını yaptığımız birçok 
projeyi, gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalış-
malarıyla birlikte bu yeni dönemde uygu-
lama imkanına kavuşacağız. Bu bakımdan 
bu yıl eğitim-öğretim yılını açarken, eği-
timde yeni bir dönemi başlatmanın, yeni 
ve parlak bir sayfa açıyor olmanın da heye-
canını yaşıyoruz.

Sevgili eğitimciler…

2002 yılından bu yana eğitim alanında 
atılan adımları, sonuçlarını henüz tam 
almamış olmamıza rağmen en yakından 

bilenler sizlersiniz. Bugün Türkiye’nin büt-
çesi içinden en yüksek payı alan bakanlık 
Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Bunun anlamı 
şudur; Türkiye en büyük yatırımını eğiti-
me yapmaktadır. Niye yapmaktadır? Çün-
kü geleceğin dünyasında ayakta kalmak 
için kapatmak zorunda olduğu en hayati 
eksiklik, eğitimdeki eksikliktir. Bu açığı 
kapatıp, çocuklarımıza hem bugünü kavra-
malarına imkan verecek bir eğitim imkanı 
sağlamak, hem de geleceği önce onların 
zihinlerinde inşa etmek durumundayız. 
Bu kararlılıkla 2,5 yıl gibi kısa bir zaman 
içinde tam 60 bin derslik yaptık ki, bu 
Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.

Yine hayırsever milletimizle el ele vererek 
gerçekleştirdiğimiz “Eğitime % 100 Des-
tek” kampanyası çerçevesinde yaklaşık 2 
katrilyonluk bir kaynak okul inşaatlarına, 
tamiratlarına, araç-gereç ve arsa teminine 
aktarılmıştır. Bakınız Cumhuriyet tarihi-
miz boyunca okullarımıza 174.000 adet 
bilgisayar temin edilebilmişken, son 2.5 
yıllık dönemde temin edilen bilgisayar sa-
yısı bu sene sonu itibarıyla 406.000 adete 
ulaşacaktır. Bunun 206.000 adeti devlet 
imkanlarıyla, 200.000 adeti de kampan-
ya sonucu temin edilmektedir. 2005 Yılı 
sonu itibariyle 45.000 okulumuza ADSL, 
yani geniş bant hızlı internet bağlantısı 
yapılmış olacaktır. Şimdiden il, ilçe ve 
beldelerimizde bu konuda % 80’in üzerin-
de gerçekleşme sağlanmış durumdadır. 
Böylelikle 2005 yılının sonunda tek ders-
likli, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 
okullarımızın dışında tüm okullara ve 
öğrencilerimizin % 98’ine ulaşacak şekilde 
internet imkanı sağlamış olacağız.
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Bu arada bildiğiniz gibi öğretmenlerimizi 
de unutmadık ve başlattığımız ucuz bil-
gisayar kampanyasıyla yıl sonu itibariyle 
100.000 öğretmenimiz ucuz dizüstü bilgi-
sayar sahibi olma şansına sahip oluyor. Bü-
tün bu gelişmeler, özellikle çocuklarımızın 
dünyadaki bilgi, teknik ve kültür gelişme-
lerine açık, düşünme yeteneği kazanmış, 
fikir üretebilen ve bilgi toplumuna geçiş 
misyonunu taşıyabilecek kapasitede birey-
ler olmaları açısından son derece önemli 
gelişmelerdir.

Bunlar maalesef bizlerin de içinde olduğu 
geçmiş kuşaklardan esirgenen, sahip ola-
madığımız imkanlardır. İnşallah çocukları-
mız bu yeni açılımlarla Türkiye’nin önüne 
yeni, parlak, zengin ufuklar koyacaklardır. 
Gelecek Türkiye’nindir derken, gönlümde 
taşıdığım en büyük umut, en büyük kıvıl-
cım, en büyük heyecan budur.

Değerli arkadaşlar…

Eğitim davasını hedefine ulaştırma gay-
reti; inanın Türkiye için yeni bir Kurtuluş 
Savaşı, yeni bir milli mücadeledir. Bu 
sebeple hükümet olarak bu konuda çok 
duyarlı, çok titiz, çok kararlı adımlar atı-
yoruz. Bakınız, son üç yılda kamuya tahsis 
ettiğimiz toplam kadroların % 50’sinden 
fazlasını eğitime ayırdık. Bu bir tesadüf 
değil, bir tercihtir.

Dünyanın en ileri ülkelerinden biri olma-
ya azmetmiş olan yeni Türkiye’nin fidan-
lığı okullarımızdır, bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Son üç yılda kadrolu, sözleşmeli, 
usta öğretici, vekil öğretmen statülerin-

de, yardımcı personel kadroları da dahil 
olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız 
182.000 insanımıza istihdam imkanı 
oluşturmuştur. Hedefimiz sadece sayısal 
artış değildir, aynı zamanda eğitim perso-
nelimizin bilgi, birikim ve donanımını da 
değerlendiriyoruz. Bu amaçla öğretmen-
lerimize kariyer sistemini getirdik. İlk 
sınavı da 27 Kasım’da yapacağız. Bundan 
böyle stajyer, öğretmen, uzman öğretmen, 
başöğretmen kademelerinden oluşan 
sistemde her yükselişte özlük haklarında 
paralel iyileştirmeler olacaktır. 

Bakınız dünyada çok büyük değişimler 
yaşanırken 37 yıldır hiç değişmemiş olan 
müfredatı da aşama aşama değiştiriyoruz. 
Geçen yıl her bölgede 120 okulda pilot 
olarak uygulanan yeni ilköğretim müfre-
datı bu sene bütün okullara teşmil hale 
getirilecek. 

Değerli arkadaşlarım… sevgili öğrenciler…

Yaşanan ekonomik sıkıntıların, insanımı-
zın geçim güçlüklerinin farkındayız. Bu 
sebeple 2003’te 81 milyon, 2004’te 83 mil-
yon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz 
dağıttık. Bu yıl 106 milyon ders kitabını 
yine ücretsiz dağıtıyoruz. Bununla yetin-
medik ilköğretim okullarında yıllardır 
dar gelirli, fakir insanlarımız için büyük 
yük getiren “Ünite Dergileri’ni de kesin 
olarak yasakladık. Yine ihtiyaç sahibi aile-
lerimizin çocukları maddi sıkıntılar sebe-
biyle eğitim almaktan mahrum kalmasın 
diyerek “Şartlı Nakit Transferi” sistemini 
geliştirdik. 
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Bu sistemle her ay yoksul öğrencilerimi-
zin annelerinin hesabına, ki yoksulluğun 
yükünü en çok onlar taşıyor, aile bütçesini 
destekleyecek şekilde para yatırılıyor. Bu 
paranın miktarı ortaöğretime devam eden 
kız öğrenciler için aylık 39 YTL, erkek öğ-
renciler için aylık 28 YTL, ilköğretime de-
vam eden kız öğrenciler için aylık 22 YTL, 
erkek öğrenciler için ise aylık 18 YTL’dir. 
Gördüğünüz gibi kız çocuklarına daha 
fazla destek veriyoruz, yeter ki ailelerimiz 
kızlarımızın eğitim haklarını ellerinden 
almasın. 

Ayrıca “Haydi Kızlar Okula” kampanyası 
ile de yaklaşık 150.000 yavrumuz okullu 
hale gelmiştir, bu son derece sevindirici, 
ümit verici notu da bilginize sunmak 
istiyorum. Burs ve kredi sistemimizde 
de önemli düzenlemeler, iyileştirmeler 
yaptık. Şu anda yükseköğretimde okuyan 
öğrencilerimizden talep ettikleri burs 
veya krediyi alamayan kimse yok, isteyen 
herkese bu imkan, bu hak tanınıyor. Kredi 
ve burs miktarını 45 milyondan 110 mil-
yon liraya çıkararak, üç ayda bir yapılan 
ödemeleri aylık hale getirdik. Yine orta-
öğretim burslarını da 13 milyondan 40 
milyon liraya çıkardık.

Bütün amacımız bu ülkenin batıdan do-
ğuya, zenginden fakire, köylüden kentli-
ye mümkün olan en iyi şartlarda eğitim 
hakkından yararlanmasıdır. Türkiye’nin 
gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile 
yoktur, bunu iyi bilmemiz, iyi değerlendir-
memiz lazım.

Değerli öğretmenlerimiz… değerli veliler… 
sevgili öğrenciler…

Lise eğitim ve öğretimini 4 yıla çıkarmakta 
kararlıyız. Bu sayede bugün için dezavan-
tajlı gibi görünen genel liselerin kalitesi 
de arttırılabilecektir. Okullaşma oranının 
arttırılmasını da hükümet olarak fevkala-
de önemli bir hedef olarak gündemimizde 
tutuyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Okul 
öncesi eğitimde % 11’lik bir okullaşma 
oranı teslim aldık, şu anda % 17.1’e ulaş-
mış bulunuyoruz. AB desteğiyle hayata 
geçirdiğimiz Mesleki Eğitimin Geliştiril-
mesi ve Mesleki Eğitimin Modernizasyonu 
(MEGEP) projeleri ile sektörlere yönelik 
ara eleman yetiştirme programlarına da 
büyük önem veriyoruz. 

İnşa edilen okullarımızın tip projelerini de 
değiştirerek 81 vilayetimizde geleneksel 
mimarimizi modern mimari unsurlarıyla 
harmanlayan, estetik, zengin, canlı okul 
binaları inşa etmeye başladık. İlk ve orta-
öğretim kurumları için 100’er adet kültür 
eseri belirledik, bunları okul kütüpha-
nelerimizde öğrencilerimizin hizmetine 
sunacağız. İnşallah hem öğrencilerimiz 
arasında okuma alışkanlığı yaygınlaşacak, 
hem de dağarcıklar zenginleşecektir.

Her alanda çağdaş bir eğitimin imkanla-
rını tesise gayret ediyoruz. “Demokrasi 
Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi ile 
demokrasi kültürünün küçük yaşlardan 
itibaren kavranması ve özümsenmesi için 
yoğun bir gayret gösteriliyor. Eskiler okula 
giden çocuklarına “Allah zihin aydınlığı 
versin” diye dua ederlerdi, bunu bir ölçü 
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kabul ediyoruz, zihni aydınlık çocuklar, 
gençler, bireyler yetiştirmek en büyük 
amacımızdır.

Değerli arkadaşlar…

Milli Eğitim Bakanlığımız e-devlet uygula-
masına ilk geçen bakanlıklarımızdan biri-
dir. 2005 yılında ilk defa yaklaşık 800.000 
öğrencinin Ortaöğretim Kurumlarına 
Giriş Sınavları ile ilgili (müracaat dahil) iş 
ve işlemler tamamen internet ortamında 
yapılmıştır. Bu sayede altı milyon mektup 
böylelikle elektronik postaya dönüşmüş 
oldu. Bunun Milli Eğitim Bakanlığımıza 
kazandırdığı tasarruf 8 trilyon TL’ dir. 
Yine 2003 yılından bu yana tüm ilk atama-
lar, açıktan atamalar ile yer değiştirmeler 
puan üstünlüğü esasına göre elektronik 
ortamda yapılmıştır. Tüm müracaatlar ve 
geri bildirimler internet üzerinden yapıl-
dığı için mesai fiili olarak 7 gün 24 saate 
çıkmıştır. 

Değerli eğitim ailemiz… veliler… öğrenciler…

2005-2006 eğitim-öğretim yılına başlar-
ken, aciliyetle çözülmesi gereken prob-
lemlerimizin bilincinde olarak geleceğe 
umutla, heyecanla bakıyoruz. İstiyoruz ki 
bu ders yılında ziller bilgi için, aydınlık 
için, ilerleme için bir müjde olarak çalsın. 
İstiyoruz ki çocuklarımız, geleceğin Türki-
ye’sinin kalplerimize doldurduğu sevinç 
gibi sınıflarını doldursunlar. Diliyoruz ki 
Türkiye eğitimde açılan bu yeni sayfaya 
büyük medeniyet paragrafları yazsın. Yeni 
ders yılının eğitim camiamıza, velilerimi-
ze, öğrencilerimize, Türkiye’mize hayırlı 

olmasını diliyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 
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Değerli konuklar… Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin değerli hocaları… sevgi-
li gençler… sevgili veliler… sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Yeni eğitim 
öğretim dönemi bütün ülkemiz, bütün 
akademik camia ve üniversiteli gençleri-
miz için hayırlı olsun. Özellikle üniversite 
sıralarına bu yıl oturmaya başlayacak 
gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar dili-
yor, velilerini kutluyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıy-
la, bütün vatandaşlarıyla gücünü, topla-
yarak, birleştirerek gelişme ve kalkınma 
yolunda büyük bir dinamizm süreci yaşı-
yor. Bütün dünyanın gündeminde oldu-
ğumuzu biliyor, izliyorsunuz. Buraya, siz-
lerin huzuruna New York’taki Birleşmiş 
Milletler Milenyum Zirvesi’nden geliyo-
rum. Önümüzde tarihi dönüm noktaları 
var. İnşallah bu dönemeçleri de başarıyla 
aşacağız. Var gücümüzle Türkiye’nin hak 
ettiği güce, saygınlığa ulaşması, refah ve 
huzur içinde ülkemizin büyümesi için 
çalışıyoruz. Büyük mesafeler aldık, daha 
büyük mesafeler alacağız. 

Bir hususu dikkatlerinize arz ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. Onurla 
ifade edelim ki, Türkiye artık eski Türki-
ye değildir. Türkiye, muhteşem bir diriliş 
mevsimi yaşamaktadır. Türkiye, zengin 
imkanlarını ve büyük gücünü harekete 
geçirerek, kaybettiği güveni yeniden ka-
zanmıştır. Dünya devletleriyle eşit ilişki 
kuramayan, ekonomisiyle birlikte devlet-
lerarası ilişkileri zayıflayan, kendini ifade 
etmekte, kendini tanımlamakta zorlanan, 
savunma psikolojisi içinde bütün enerji-
sini eleştirilere cevap vermeye harcayan, 
kurumları zayıf layan, özgüven eksikliği 
yaşayan bir ülke değiliz. 

Şundan herkesin emin olmasını istiyoruz; 
Türkiye’nin imkanları ve kaynakları, seçe-
nekleri, potansiyeli son derece zengindir. 
Yeter ki, millet olarak, devlet olarak aynı 
istikamete bakalım, yeter ki, ülkemizi 
temsilde zaaflar göstermeyelim, yeter ki, 
kendimize güvenimiz, topluma güveni-
miz, ülkeye güvenimiz, hükümete, devle-
te güvenimiz zedelenmesin.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

Trabzon | 19 Eylül 2005
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Bu güven şüphesiz karşılıklı bir güvendir. 
Siz kendinize güveneceksiniz ki başkala-
rı size güvensin. Toplum devlete, devlet 
topluma güvenecek ki, gücünü toplasın. 
Allah’a şükürler olsun bazı arızi sorunlara 
rağmen sapasağlam bir toplumsal doku-
muz var, muazzam bir kalkınma ve bü-
yüme irademiz var, ülkeyi temsilde zaafa 
düşmeyen bir iktidarımız var. 

Değerli davetliler…

Üniversite, dünyanın her yerinde evren-
sel değerlerin, evrensel bilginin yeniden 
üretildiği, yeniden yorumlandığı yerdir. 
Dolayısıyla üniversite bir düşünce mer-
kezidir. Demokratik değerleri özümsemiş 
bir ülkenin üniversitesinde fikirler elbet-
te standart, tekdüze olmayacak. Analiz, 
mukayese, sorgulama olmadan yeniden 
üretim olamaz. Zaten fikir ve düşünce faa-
liyeti her an yeniden dünya ile yüzleşmek, 
kendini sorgulamak, kendini yeniden 
üretmektir. Düşünce faaliyeti standart 
kalıplara, sloganlara dökülmeyen bizatihi 
dinamik ve sürekli bir faaliyettir. Bu an-
lamda özellikle gençlerimize hatırlatırız 
ki, diploma almak bilgilenme, öğrenme 
sürecinin sonu değildir. Zira, sorular ve 
cevaplar hayat boyu peşimizden gelirler. 

Değerli konuklar…

Dünyanın en merkezi coğrafyasında, 
tarihin en dinamik ve canlı halde yaşan-
dığı bir büyük ülkenin evlatları olarak bu 
ülkeye, insanlığa olan borcumuzu daha 
çok çalışarak, daha çok üreterek ödeyebi-
liriz. Emin olunuz ki, bugünkü dünyanın 

Türkiye’den gelecek sese büyük ihtiyacı 
var. Söyleyecek sözünüz varsa bu sözün 
karşılıksız, yankısız kalması mümkün 
değildir. Bunun için büyük bir idealizme 
hepimizin ihtiyacı var. 

Eğer biz tarihsiz, belleksiz, inançsız bir 
toplum olsaydık yaşadığımız felaketler-
den herhangi biri bizi de tarih sahnesin-
den siler süpürürdü. Oysa biz, kaya gibi 
sağlam bir milletiz. Kimse 70 milyonluk 
bu ülkenin, bu milletin zihnî birikimini, 
entelektüel kapasitesini, tarihi tecrübesini 
küçümsemesin. Arızi sorunlar gelir geçer. 
Dönemsel meseleler zaman içinde, müş-
terek akılla çözülür. Hiçbir proje, hiçbir 
provokasyon, hiçbir tahrik bu milletin dir-
liğini, düzenini, kardeşliğini yaralayamaz, 
zedeleyemez. Milletimizin basireti pro-
vokatörlerin hile ve tuzaklarını bertaraf 
etme konusunda en büyük sigortamızdır, 
güvencemizdir. 

Değerli konuklar…

Önümüzdeki güçlükleri aşmak için her 
birimize düşen görevler var. Lütfen özgü-
venimizi zedeleyecek, gücümüzü zaafa 
uğratacak marjinal baykuşlara kulak ver-
meyelim. Özellikle içinde geçtiğimiz sü-
reçte bütün dikkatimizi çalışmaya, emeğe, 
rekabete, kaliteye, dayanışmaya, bilgiye, 
dünyadaki gelişmeleri doğru okumaya 
odaklayalım. Kaybettiğimiz zamanları te-
lafi etmek için var gücümüzle çalışmaktan 
başka önümüzde bir yol yok. 

Bakınız, Türkiye çözümsüz gibi görünen 
sorunlarını güven ve istikrar zemininde 
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bir bir çözüyor. 30 yıl 40 yıl boyunca eğiti-
min bütçeden aldığı pay tartışıldı, durdu. 
Ne zaman ki, hükümetimiz sayesinde enf-
lasyon dizginlendi, üretim şahlandı, Türki-
ye dünya ile eşit şartlarda konuşmaya baş-
ladı, ihracatımız, büyümemiz katlandı, işte 
o zaman eğitim en büyük önceliğimiz oldu 
ve bütçeden en büyük payı eğitime verdik. 

Türkiye’ye armağan ettiğimiz bu başarı 
önceliklerimizin eseridir. Önceliği hor-
tuma verenler, önceliği siyasi gerilime, 
kısır çekişmelere verenler bu başarıyı 
elde edemezlerdi. Milyarların katrilyon, 
milyonların trilyon olduğunu o bol sıfırlı 
ekonomiyi bertaraf ettiğimizi hatırlatarak 
ne yaptığımızı örnekliyorum. 2002 yılında 
Milli Eğitim ve üniversitelerin bütçeden 
aldığı pay 9 milyar 956 milyon YTL iken 
bu oran 2005 yılında 20 milyar 100 milyon 
YTL’ye çıktı. YÖK’ün bütçesi 2002 yılında 
2 milyar 495 YTL iken bu yıl 5 milyar 218 
milyon YTL’ye çıktı. Üniversitelere veril-
mesi gereken AR_GE ödeneklerinde yüzde 
40’a varan tarihi artışlar, TÜBİTAK’ın büt-
çesinde yüzde 46’lık bir artış yaptık. 

Değerli konuklar…

Ülkemizin araştırma alanında gideceği yol 
artık bellidir. Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun onayladığı Ulusal Bilim ve Tek-
noloji Stratejisi bu yolun adıdır. Bu strateji, 
iddiamızı ve amaçlarımızı ortaya koymak-
tadır. Öncelikli Ar-Ge alanlarını göster-
mektedir. 2010’a kadar bilim ve teknoloji 
alanında atılım yapmak için gerekli yol 
haritası belirlenmiş ve yola konulmuştur. 

Bu stratejinin en önemli unsurlarından 
birisi akademik Ar-Ge çalışmalarının ve 
bilim insanı yetiştirilmesinin desteklen-
mesidir. Bu yıl Ar-Ge atılımı için ayırdığı-
mız 416 milyonluk ödenekten bugüne dek 
toplam 143 milyon YTL Ar-Ge projelerine 
tahsis edilmiş durumdadır. Bu miktardan 
üniversitelerimize bugüne dek 34.5 mil-
yon YTL proje tahsisi yapılmıştır. 

Bu yıl Ar-Ge için, bilim ve teknoloji için 
gerçekten tarihi bir yıl oldu. Üniversite-
lerimizdeki araştırmacılarımızdan gelen 
projeler, 2003’te 850 iken, bu yıl 4000’e 
yaklaştı. Bu 5 kat bir artışı ifade ediyor. 
Aynı şekilde, bu proje başvurularından 
TÜBİTAK’ın desteklediği sayı 2003’te 330 
iken, bu yıl 1300’ü aştı. Yani 4 kat bir artış 
söz konusu. Üniversitelerin araştırma pro-
jelerine verilen para 2003’te 9 milyon YTL 
iken, bu yıl sonu itibariyle bu rakam 95 
milyon YTL’ye çıkacak. Yani iki sene içinde 
10 kattan fazla bir artış gerçekleşmiş oldu. 
2010’da desteklenecek proje sayısının 
4500’e ve toplam akademik proje bütçesi-
nin de 700 milyon YTL’ye yükseleceğini 
öngörüyoruz. 

Araştırma alanında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi de önemli bir ivmeyi yakalamış 
görünüyor. KTÜ’nün 2003’te desteklenen 
proje sayısı sadece 2 iken, 2005’te destek-
lenen proje sayısı 14’e yükseldi. 2003’te 
KTÜ projelerine verilen destek miktarı 
27.000 YTL iken, bu yıl bu rakam 575.000 
YTL’ye ulaştı. Yani 20 kat bir artış sağlan-
mış. Bu başarı, elbette daha çok proje öne-
rilerek daha da artırılmalıdır. 
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Sayın konuklar…

Verilen bütün bu desteklerin başarısı hiç 
şüphesiz araştırma ortamının iyileştiril-
mesine de bağlıdır. Nitekim, TÜBİTAK 
yılın ilk yarısında Maliye Bakanlığı ve 
DPT ile birlikte yepyeni bir proje destek 
altyapısı oluşturdu. Mesela üniversitelerce 
yürütülen bilimsel araştırma projelerin-
de proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla 
personel çalıştırılmasına imkan sağlandı. 
TÜBİTAK kaynaklarından üniversiteler 
ile diğer genel ve katma bütçeli idarele-
re proje karşılığı aktarılacak tutarların 
transferi ve harcanmasına ilişkin kurallar 
belirlendi. Acil ve küçük Ar-Ge projeleri 
ile durma aşamasına gelmiş araştırmalara 
hızlı destek verilmesi uygulamasında iyi-
leştirmeler yapıldı.

Sayın konuklar…

Bu dönemde başarılan ilklerden biri, yıl-
lardır gereken önem verilmeyen sosyal ve 
beşeri bilimler alanındaki araştırmalara 
yoğun bir desteğin verilmeye başlanma-
sıdır. Kalkınmanın, gücün ve eğitim kali-
tesinin temelini oluşturan bu disiplinler, 
ülkemizde de toplumsal gelişmeleri an-
lamak ve buna dayalı olarak politikalar 
belirlemek için vazgeçilmezdir. 2003’te 
sosyal ve beşeri bilimler alanında üniver-
sitelerimizin önerdiği proje sayısı 40 iken, 
bu rakam bu yıl 290’a yükseldi. Yani 7 kat 
arttı. Yine 2003’te bu tür projelerde 90 bin 
YTL harcama yapılmışken, bu yıl sonuna 
kadar 1.5 milyon YTL proje harcaması 
gerçekleşmiş olacak. 2 yıldaki parasal artış 
gerçekten çarpıcıdır: 15 kat.

Saygıdeğer konuklar…

Bütün stratejileri, bütün büyük vizyonları 
hayata geçirecek olmazsa olmaz unsur 
elbette insan unsurudur. Bilim insanı ye-
tiştirmek ve geliştirmek emek verdiğimiz 
bütün bu işlerin semere vermesi için temel 
şarttır. Üniversite dünyaya söz söyleyebile-
cek çapta dünya insanı yetiştirmelidir. Ve 
dünyaya söz söyleyebilecek üniversitelerin 
de sağlam ve demokratik sistemlere oldu-
ğu kadar, dünya standardında yetişmiş 
insanlara ihtiyacı vardır.

Çok iyi sistemler tasarlayabiliriz, kanunlar 
yapabiliriz, kurumlar kurabiliriz. Ancak 
iyi yetişmiş insan olmadan bunların hiç-
biri amacını yerine getiremez. Bildiğiniz 
gibi, bilim insanlarımızın sayısının ve nite-
liğinin artırılması, kendi himayem altında 
olan ve son 2 yılda önemli işler başarılan 
bir öncelik alanıdır. Bilim insanı yetiştir-
me amacı doğrultusunda bu alana büyük 
kaynaklar ayırdık. Çünkü biliyoruz ki, in-
sana harcanan kaynaklar asla heba olmaz. 

Bu alanda elde ettiğimiz başarıları gör-
mekten dolayı çok mutluyum. Mesela, 
2003’te TÜBİTAK’ın bilim insanlarımıza 
verdiği burs sayısı 380 iken, bu yıl verilen 
burs sayısı 1900’dür. Araştırmacıları des-
teklemek ve gençlerimizi araştırma dünya-
sına çekmek için yeni programlar hayata 
geçirilmiştir. Bir örnek, TÜBİTAK’ın bu yıl 
doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde ÖSS’de 
ilk 5000 içine giren öğrencilere lisans 
öğrenimleri boyunca karşılıksız burs ver-
mesidir. Bu gençlerimize ilgili alanlarda 
lisansüstü öğrenimleri için de burs veri-
lecek. Bu çok güzel bir uygulamadır. Bu 
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uygulamaların daha da çeşitlenerek, etkin 
ve uzun vadeli sonuçlar getirecek şekilde 
çoğaltılması gereklidir.

Değerli arkadaşlarım…

Dikkat edilirse, üniversitelerimiz gerek 
kamu, gerekse özel sektör Ar-Ge prog-
ramlarının ortaklarıdır. Artık Ar-Ge ala-
nında da akademik dünyamızın dünya 
ile rekabet eden bir kaliteyi, sonucu ve 
etkiyi oluşturması gereklidir. Yapılan tüm 
yenilikler bu amaca hizmet etmektedir. 
Üniversitelerimiz bölgelerine ışık olmalı, 
bölgelerindeki kamu ve özel kuruluşların 
Ar-Ge çalışmalarına rehberlik etmelidir. 
Daha çok proje geliştirilmeli, daha ufuk 
açıcı işlere odaklanılmalıdır. Bu konuda 
daima teşvikçiyiz.

Üniversitelerimiz bilgiyi özgün ve yoğun 
bir şekilde üretmeli ve öğrencileri bilen, 
bilgili ve üreten bireyler olarak yetiştir-
melidir. Bilgili olanın işi de iyi olur. İşini 
iyi yapan, mutlaka iyi bir sonuç alır. Üni-
versitelerimiz eğitimde ve araştırmada 
dünyanın bugününü değil, geleceğini esas 
almalıdır. Nitelikli insanlarla, nitelikli 
araştırmalarla ülkemizin geleceğini, in-
sanımızın yüzünü daha da aydınlatacak 
sonuçlar alacağımızdan herkes emin olma-
lıdır. Hedefimiz budur. Bütün çabamız da 
bu asil hedef içindir.

Değerli konuklar… sevgili genç kardeş-
lerim…

Büyük düşünmeye, büyük rüyalar gör-
meye mecburuz. Türkiye Cumhuriyeti 
kuruluş felsefesine uygun olarak çağdaş 

medeniyet yolundaki ideallerine, daha 
çok huzur, daha çok refah, daha çok emek, 
daha çok rekabet, daha çok demokrasi, 
daha çok özgürlük, daha çok kardeşlik ve 
dayanışma ile varacaktır. Hepinizi sevgiy-
le muhabbetle selamlarken yeniden yeni 
eğitim yılının hayırlı olması diliyor, bütün 
üniversitelerimize huzur dolu bir eğitim 
yıl diliyorum. 
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Değerli Başkentliler… sevgili vatandaşla-
rım… Hepinizi en içten sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. 

Bu ülkeyi yaşadığı sıkıntılardan düze çı-
karmak ve geleceğe hazırlamak için kolları 
sıvadığımız tarihlerde, milletimize hizmet 
için hangi rotayı izleyeceğimizi de açık ve 
net olarak ortaya koymuştuk. Adına Acil 

Eylem Planı dediğimiz bu tarihi belge, AK 
Parti’nin diğer siyasi partilerden farkını 
ortaya koyan teminat mektubuydu. Bugün 
Allah’a şükürler olsun o plan çerçevesinde 
sizlere verdiğimiz sözlerin gereğini yerine 
getirmiş, Türkiye’nin istikametini aydınlık 
bir geleceğe çevirmiş olmanın gurur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz.

TOKİ Eryaman Anahtar Teslim 
Töreni

Ankara | 22 Eylül 2005



213

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

Üçüncü yılını doldurmaya hazırlanan ikti-
darımız döneminde sizlerle el ele vererek 
bu ülkeyi düze çıkarmayı başardık. Bu 
sağlam temel üzerinde geleceğin mutlu ve 
müreffeh Türkiye’si yavaş yavaş yükselme-
ye başlamıştır. Şuna inanınız ki, bundan 
birkaç sene önce hayal bile etmeyeceğimiz 
güzellikler, şimdi adım adım gerçeğe dö-
nüşüyor. Çok yakın zamanlarda bu ülke 
bugünlerden daha da güzel günler yaşa-
maya başlayacaktır.

Bu umuda inanıyorum, çünkü bu ülkenin 
büyük potansiyeline inanıyorum. Geçen 
üç yıla yakın zaman içinde bu ülkenin 
ortak bir enerjiyle, güçlü bir sinerjiyle 
neler başardığı ortada… Ekonomide Cum-
huriyet tarihinin rekorlarını kıran ölçüde 
büyük iyileşmeler yakalanmıştır. Büyüme 
oranlarında, enf lasyonda, milli gelirde, 
ihracatta, turizmde ve daha birçok alanda 
dünün hayal denilen hedefleri birer birer 
yakalanmıştır.

Bunu sadece bir başlangıç olarak kabul 
ediyoruz. Bu güzel tabloya bakarak yapa-
bileceğimiz en önemli tespit; Türkiye’nin 
önünün açılmış olmasıdır. İnsanlarımız 
artık geleceğin Türkiye’si için hayaller 
kurmaya, kendilerini geliştirmeye, hayata 
farklı bakmaya başlamışlardır. Bu heye-
can, gelecek için en büyük güvencemizdir.

Değerli vatandaşlarım…

Göreve geldiğimizde Acil Eylem Planı-
mızda sizlere verdiğimiz sözlerden biri, 
bu ülkeyi bir baştan bir başa saracak bir 
konut seferberliği gerçekleştirmek olmuş-
tur. Sizler de müşahede ediyorsunuz 2003 
yılından itibaren TOKİ öncülüğünde ülke-

mizin her köşesinde büyük bir konut atı-
lımı başlattık ve bu atılımın sonuçları da 
artık şehirlerimizde alınmaya başlanmış-
tır. Bugün sadece TOKİ’nin ürettiği konut-
larla değil, özel yatırımcılarımızın, yer yer 
yabancı sermayenin de katıldığı çok yönlü 
bir imar hareketinin Türkiye’yi bir uçtan 
bir uca sarmakta olduğu bir gerçektir.

İnşallah çıkaracağımız Mortgage Kanunu 
ile düşük gelirli vatandaşlarımızın kira 
öder gibi konut sahibi olmaların imkan 
sağlamış olacağız. Bu düzenlemeler için 
gerekli kurumlarımız çalışmalarını büyük 
bir titizlikle sürdürüyorlar, yakın zamanda 
bunlar bilginize de sunulacaktır.

Toplu konutta yeni bir çağ başlatıyoruz, 
bu adımlar bu kadar önemli adımlardır. 
Toplu Konut İdaremizin bugün burada açı-
lışını yaptığımız konutlar gibi Türkiye’nin 
dört bir köşesinde gerçekleştirdiği, gerçek-
leştirmekte olduğu ya da planladığı nice 
projeyle devlet burada inşaat sektörüne 
öncülük görevini yapmaktadır.

Bu sektörümüzde özellikle son iki yılda 
yakalanan gelişme trendinin itici gücü 
TOKİ’nin sektöre getirdiği bu hareket 
vardır. Bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza çağdaş konutları en uygun fiyat-
larla sunuyor, bir yandan şehirlerimizin 
konut ihtiyacına çare oluyor, bir yandan 
da katma değeri çok yüksek olan inşaat 
sektörümüze yeni bir heyecan ve hareket 
getiriyoruz. Bu dalga etkisiyle inanıyorum 
ki inşaat sektörü ve yan sektörleriyle eko-
nomik tablomuzda, istihdamda ve çağdaş 
kentleşme çalışmalarında çok önemli nok-
talara geliyoruz, geleceğiz.
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Değerli vatandaşlarım…

Hükümetimiz kendi koyduğu hedef leri 
de aşarak 69 il ve 128 ilçede toplam 339 
şantiyede bugüne kadar tam 131.689 ko-
nutun ihalesi tamamlamış, inşaatları da 
başlatmıştır. Bu konuda geleceğe dönük 
çok önemli bir çalışma yapıyoruz. 2005 
yılı sonuna kadar 150.000, 2006 sonunda 
200.000, 2007 yılı sonunda ise 81 il ve 
bazı ilçelerinde olmak üzere 400 noktada 
250.000 konut inşaatının planı programı 
yapılmıştır.

Bu rakamlar bu sektörün dünyadaki du-
rumu açısından da son derece önemli ra-
kamlardır. Bu projeler tamamlandığında, 
kentsel dönüşüm projelerinin, duble yol-
ların ve diğer alt yapı planlamalarının da 
hayata geçirilmesiyle birlikte şehirlerimi-
zin çehresi değişecektir. Adil ve kalkınmış 
bir Türkiye’ye, bu cefakar millete yakışan 
şehirler yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

Bugüne kadar yaptıklarımızı küçük birer 
imar nişanesi olarak düşünüyor, öyle gö-
rüyoruz. Bu inançla çok kısa bir zamanda 
Türkiye, bundan beş on yıl önce görenlerin 
tanıyamayacağı bir ülke haline gelecektir. 
Bugün açılışını yaptığımız bu konutların 
bu büyük açılımın en gözde örneklerin-
den biri olacağına inanıyor, emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Konut-
ların sahiplerine hayırlı olmasını temenni 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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D e ğ e r l i  k o n u k l a r ,  B a h ç e ş e h i r 
Üniversitesi’nin değerli hocaları, sevgili 
gençler, sevgili veliler, sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum. Yeni eğitim öğretim 
dönemi bütün ülkemiz, bütün akademik 
camia ve üniversiteli gençlerimiz için ha-
yırlı olsun. Özellikle üniversite sıralarına 
bu yıl ilk kez oturmaya başlayacak genç-
lerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyor, 
velilerini kutluyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla, 
bütün vatandaşlarıyla gücünü, toplayarak, 
birleştirerek gelişme ve kalkınma yolunda 
büyük bir dinamizm süreci yaşıyor. Bütün 
dünyanın gündeminde olduğumuzu bili-
yor, izliyorsunuz. Önümüzde ülkemizin 
geleceğini yakından ilgilendiren tarihi dö-
nüm noktaları var. İnşallah bu dönemeç-
leri de başarıyla aşacağız. Var gücümüzle 
Türkiye’nin hak ettiği güce, saygınlığa 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim-
Öğretim Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 24 Eylül 2005
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ulaşması, refah ve huzur içinde büyümesi 
için çaba sarf ediyoruz. Büyük mesafeler 
aldık, daha büyük mesafeler alacağız. 

Değerli davetliler…

Onurla ifade edelim ki, Türkiye büyük bir 
kabuk değişimi yaşamakta, her alanda 
kendini yenilemektedir. Üç senedir ülke-
mize aldırdığımız mesafenin semerelerini 
bugünkü üniversite öğrencileri yarın çok 
daha iyi hissedeceklerdir. Türkiye, ağırlık-
larından, yanlış alışkanlıklarından kurtu-
luyor ve adeta bir diriliş mevsimi yaşıyor. 
Türkiye, zengin imkanlarını harekete 
geçirerek, kaybettiği güveni yeniden ka-
zanıyor. Her eğitim yılında gençlerimizin 
huzuruna daha mutlu, geleceği daha net 
görünen bir ülke fotoğrafıyla çıktığımız 
için mutluyuz, bahtiyarız. 

Gururla söyleyelim ki, Bahçeşehir üniver-
sitemiz de bu mutluluğumuzu büyütüyor. 
Ülkem adına emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. Demokrasiyi, çok sesli-
liği, hoşgörüyü, huzuru, refahı, kardeşliği, 
kalkınmayı derinleştirerek bütün vatan-
daşlarımıza hissettiren herkes bu teşekkü-
rü hak ediyor. Şundan herkes emin olsun 
ki, size rağmen demokrasinin, hukukun, 
adaletin yaygınlaşması mümkün değildir. 

Biz üstümüze düşeni yapabilmek için can 
havliyle çaba sarfediyoruz, Bütün mesele-
miz ülkemizi hakkıyla temsil edebilmek, 
geçmişin yanlışlarına düşmeden milletin 
birlik ve dirliğini güçlendirmektir. Sadece 
törenlerde sizlerin karşısına çıkmak değil, 
aynı zamanda size hesap verebilmek, sizi 
ülke yönetimine hakkıyla katabilmek için 
çalışıyoruz. Geçmişin yaralarını büyük 

ölçüde sarmış bulunuyoruz. Bugün, dünya 
devletleriyle eşit ilişki kuramayan, ekono-
misiyle birlikte devletler arası ilişkileri za-
yıflayan, kendini ifade etmekte, kendini ta-
nımlamakta zorlanan, savunma psikolojisi 
içinde bütün enerjisini eleştirilere cevap 
vermeye harcayan, kurumları zayıflayan, 
özgüven eksikliği yaşayan bir ülke değiliz. 

Şu gerçeği özellikle üniversiteli gençle-
rimizin bilmesini istiyoruz; Türkiye’nin 
imkanları ve kaynakları, seçenekleri, 
potansiyeli son derece zengindir. Yeter 
ki, millet olarak, devlet olarak gücümüzü 
toplayalım, birbirimize kardeşçe bakması-
nı bilelim. Yeter ki, toplumun devlete, dev-
letin topluma güveni zedelenmesin. Bunu 
özellikle ifade ediyorum, çünkü birileri 
hakikati kendi tekelinde görebiliyor, ideo-
lojinin dar kalıplarını gençlere dayatıyor, 
gençlerimizin arasına husumet tohumları 
ekiyor. Bunları geçmişteki kuşaklar çok 
yaşadı. Husumetin kimseye faydası olma-
dı. Duvarlara “tek yol” sloganları yazanlar 
o daracık yollarda kayboldu. 

Fikrin ağırlığının, asaletinin olmadığı 
yerde insanlar şiddetle, kas gücüyle ken-
dilerini ifade ederler. Şiddet aczin eseridir. 
Tefekkürün, felsefenin, hikmetin, ilmin, 
estetiğin olmadığı yerde sloganlarla besle-
nir insanlar.

Değerli konuklar…

Kanaatimce, gençliğimizi tehdit eden en 
önemli gelişmelerden biri de ucuz, anında 
tüketime dönük olarak üretilen popülist 
kültürdür. Gençlerin meraklarını, zaafları-
nı kamçılayan ama geleceklerini karartan, 
gençleri karamsarlığa götüren, ruhlarını 
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tahrip eden bir saldırı olarak görüyorum. 
Gençlerimizi, ebeveynlerini, hocalarını 
bu tehdit, bu saldırı karşısında teyakkuza, 
dikkate davet ediyorum. Medyamızı, genç-
lerimizin, ailenin, toplumsal dokunun ruh 
sağlığını koruma konusunda insafa davet 
ediyorum. Masum gençlerimize, çocukla-
rımıza ucuz malın alıcısı olmayı, kolaycı-
lığı, acımasız rekabeti, değer tanımazlığı 
taşımayın. 

Sevgili gençler… 

Sizlere, özgüven sahibi olmanızı tavsiye 
ediyorum. Unutmayın ki, insan eksiğiyle 
birlikte özgüven sahibi olamaz. Analitik 
düşünebilmek, geniş bir zaviyeden olay-
lara bakabilmek, güvenle, bilgiyle, tam bir 
donanımla mümkündür. Siz kendinize gü-
veneceksiniz ki, başkalarının size güveni 
tam olsun. Toplum devlete, devlet topluma 
güvenecek ki, gücümüz dağılmasın. 

İnsanların birlikte olduğu her zaman ve 
her yerde sorunlar olacaktır. Bir dünya 
cenneti tasavvur edebilirsiniz ama, bu 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Evet, bazı 
sorunlarımız var, ama akılla, ilimle, bir-
likte düşünerek bu sorunları aşıyoruz. 
Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardan 
bugünlere nasıl geldiğimize bakalım. Geri 
kaldığımız, zaman kaybettiğimiz alanlar 
vardır ama, alınan mesafe göz kamaştırı-
cıdır. Bizim mayamızı yoğuran geleneksel 
değerlerimiz kadim değerlerdir. 

Biz değerler sistemini yıkan, toplumsal di-
namikleri zayıflatan, kuşak çatışmalarına, 
sınıf çatışmalarına yol açan, sosyal dokuyu 
parçalara ayrıştıran bir modernizasyonu 
değil, kimliğimizle birlikte evrensel değer-

lerde buluşan bir modernlik, bir medeni-
yet tasavvur ediyoruz. Yürüyüşümüz bu 
yöndedir, yolumuz budur. Sorunlar vardır, 
olacaktır, ama bu sorunlar aşılır, aşılacak-
tır. Tıpkı, geçmişte aşılmaz zannettiğimiz 
birçok sorunu aştığımız gibi.

Unutmayalım ki, önyargılarla, dogmatik 
kalıplarla, kaba sloganlarla, içe kapan-
macı, tekelci fikirlerle demokrasimizi, 
hukukumuzu, devletimizi, toplumumuzu 
kalkındırmamız mümkün değildir. Allah’a 
şükürler olsun bazı arızi sorunlara rağmen 
sapasağlam bir toplumsal dokumuz var. 
Birçok meselemizi halkımızın basireti, 
ileri görüşlülüğü sayesinde çözüyoruz. 
Halkımızın sağduyusu, aklıselimi provo-
kasyonları, tarikleri her zaman bertaraf 
etmiştir. Bu gün de yarın da öyle olacaktır. 
Zira, içeride ya da dışarıda hiçbir provoka-
törün milletimizin kalbine girmesi müm-
kün değildir. 

Değerli davetliler… sevgili gençler… 

Dünyanın en merkezi coğrafyasında, 
tarihin en dinamik ve canlı halde yaşan-
dığı bir büyük ülkenin evlatları olarak bu 
ülkeye, insanlığa olan borcumuzu daha 
çok çalışarak, daha çok üreterek ödeyebi-
liriz. Emin olunuz ki, bugünkü dünyanın 
Türkiye’den yükselecek sese büyük ihti-
yacı var. İnsanlığın medeniyet yolunda 
yürüyüşü bizim evrensel değerlerimizin 
dünyaya mal olmasına bağlıdır. 

Söyleyecek sözünüz varsa bu sözün karşı-
lıksız, yankısız, muhatapsız kalması müm-
kün değildir. Bunun için yeniden büyük 
bir idealizme hepimizin ihtiyacı var. Eğer 
biz mazisinden kopuk, kimliksiz, inançsız, 
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maneviyatsız bir toplum, köksüz bir millet 
olsaydık yaşadığımız felaketlerden her-
hangi biri bizi de tarih sahnesinden siler 
süpürürdü. 

Oysa biz, büyük kasırgalarla, büyük fır-
tınalarla sınanmış kaya gibi sağlam bir 
milletiz. Kimse 70 milyonluk bu ülkenin, 
bu büyük Türk milletinin zihnî birikimini, 
entelektüel kapasitesini, tarihi tecrübesini 
küçümsemesin. Arızi sorunlar gelir geçer. 
Dönemsel meseleler zaman içinde, müş-
terek akılla çözülür. Hiçbir proje, hiçbir 
provokasyon, hiçbir tahrik bu milletin dir-
liğini, düzenini, kardeşliğini yaralayamaz, 
zedeleyemez. Milletimizin basireti pro-
vokatörlerin hile ve tuzaklarını bertaraf 
etme konusunda en büyük sigortamızdır, 
güvencemizdir. 

Değerli konuklar…

Önümüzdeki güçlükleri aşmak için her 
birimize düşen görevler var. Lütfen özgü-
venimizi zedeleyecek, gücümüzü zaafa 
uğratacak marjinal baykuşlara kulak ver-
meyelim. Özellikle içinde geçtiğimiz sü-
reçte bütün dikkatimizi çalışmaya, emeğe, 
rekabete, kaliteye, dayanışmaya, bilgiye, 
dünyadaki gelişmeleri doğru okumaya 
odaklayalım. Kaybettiğimiz zamanları te-
lafi etmek için var gücümüzle çalışmaktan 
başka önümüzde bir yol yok. Bakınız, Tür-
kiye çözümsüz gibi görünen sorunlarını 
güven ve istikrar zemininde bir bir çözü-
yor. 30 yıl 40 yıl boyunca eğitimin bütçe-
den aldığı pay tartışıldı, durdu. 

Ne zaman ki, hükümetimiz sayesinde enf-
lasyon dizginlendi, üretim şahlandı, Tür-
kiye dünya ile eşit şartlarda konuşmaya 

başladı, ihracatımız, büyümemiz katlandı, 
işte o zaman eğitim en büyük önceliğimiz 
oldu ve bütçeden en büyük payı eğitime 
verdik. Türkiye’ye armağan ettiğimiz bu 
başarı önceliklerimizin eseridir. Önceliği 
hortuma verenler, önceliği siyasi gerilime, 
kısır çekişmelere verenler bu başarıyı elde 
edemezlerdi. 

Milyarların katrilyon, milyonların trilyon 
olduğunu o bol sıfırlı ekonomiyi berta-
raf ettiğimizi hatırlatarak ne yaptığımızı 
örnekliyorum. 2002 yılında Milli Eğitim 
ve üniversitelerin bütçeden aldığı pay 9 
milyar 956 milyon YTL iken bu oran 2005 
yılında 20 milyar 100 milyon YTL’ye çık-
tı. YÖK’ün bütçesi 2002 yılında 2 milyar 
495 YTL iken bu yıl 5 milyar 218 milyon 
YTL’ye çıktı. Üniversitelere verilmesi gere-
ken Ar-Ge ödeneklerinde yüzde 40’a varan 
tarihi artışlar, TÜBİTAK’ın bütçesinde 
yüzde 46’lık bir artış yaptık.

Bu çabalar, bu gayretler ülkemizin insan-
larına helali hoş olsun. İnşallah adaletle 
birlikte daha çok kalkınacak ülkemiz. Şu 
anda eğitim sürecindeki gençlerimize 
emin bir Türkiye bırakabilirsek ne mutlu 
bize. Bu hissiyatla, hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. Eğitim yılı Bahçeşehir 
Üniversitemizdeki gençlerimiz için hayırlı 
olsun. 
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Değerli davetliler... üniversite camiamızın 

değerli temsilcileri... sevgili öğrenciler... 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-

rum. Böyle mübarek bir akşamda, böyle-

sine güzel bir buluşmada sizlerin aranızda 

olmaktan duyduğum memnuniyeti de 

özellikle ifade etmek istiyorum.

Yarınlarımız adına umutlu olmamızı 
sağlayan değerli gençlerimizle Türkiye’yi 
konuşmak, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
fikirleri, hayalleri paylaşmak ve elbette 
mevcut problemlere hep birlikte çözüm 
aramak bizi ziyadesiyle heyecanlandı-
rıyor. Gençlerimizi hazırlarken, aslında 
Türkiye’yi geleceğe hazırlamakta olan 

Büyükşehir Belediyesi “Gençler 
Buluşuyor” İftarı

İstanbul | 23 Ekim 2005
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kıymetli hocalarımız da zannediyorum be-
nimle aynı heyecanı hissediyorlardır.

Türkiye genç bir ülke... Türkiye giderek 
daha fazla gençleşen, daha dinamik hale 
gelen bir ülke... Türkiye hakkında söz söy-
leyen herkesin bu gerçeği iyi bilmesi gere-
kiyor. Kriz şartlarını aşarak elde ettiğimiz 
ekonomik başarıların ardında, siyasetteki 
seviye artışının ardında, adım adım hayata 
geçirilen büyük değişim atılımının ardın-
da bu dinamizm var. 

Burada “genç” derken, aslında bir yaş kate-
gorisinden söz etmemek lazım... Bizim için 
daha önemli olan şey; fikren genç olmak, 
genç düşünmek, geleceğe bakarken umu-
dunu, heyecanını, enerjisini kaybetmemiş 
olmaktır. Nice yaşı gençler var ki ihtiyar fi-
kirlerle kıymetli zamanlarını tüketiyorlar 
ve nice yaşlılar var ki fikirleriyle, heyecan-
larıyla her dem taze birer delikanlıdırlar. 
Şuna samimiyetle inanıyorum ki 2000’li 
yılların Türkiye’si fikirlerin gençleştiği, 
gençlerin de fikirleriyle, birikimleriyle, 
donanımlarıyla ve düşünme yetenekle-
riyle ülkelerini omuzladıkları bir Türkiye 
olacaktır. Ben bu ülkenin bütün gençleri-
ne, yaşları kaç olursa olsun sonuna kadar 
güveniyorum. Bu gençlik, bu dinamizm, 
Türkiye’nin en büyük gücüdür, potansiye-
lidir. 

Sevgili gençler...

Yaşınız gereği bu ülkenin geçirdiği uzun 
ve çileli yolculuğu daha ziyade kitaplardan 
okudunuz, filmlerden seyrettiniz. İyi ki de 

öyle oldu; bu sayede kısır çatışmalardan, 
ağır komplekslerden zihinlerinizi kur-
tardınız; bu ülkenin insanlarını moralsiz 
bırakan pek çok acı tecrübeye enerjileri-
nizi kaptırmamış oldunuz. İşte bu sebeple, 
Türkiye’nin yeni ve temiz bir sayfa açma 
umudunun canlı kalması en çok sizlere, si-
zin berrak zihinlerinize bağlıdır. Kendinizi 
asla dünyada olan bitenden ayrı düşünme-
yiniz, zihinlerinizi asla klişelere esir bırak-
mayınız. Ülkenize olan sevdanızdan asla 
şüphe duymuyorum; yeter ki bu büyük 
sevgiyle bu ülkenin mutlu ve müreffeh 
geleceğini inşa etmenin doğru yollarını, 
yöntemlerini bulunuz.

Çünkü bu ülke nice nesiller gördü ki, o 
nesiller bu ülkeye olan sevdalarını aklıse-
limle birleştiremediler ve bu ülke onların 
pusulasız sevgileriyle bir çatışma alanına 
çevirdiler. Bu ülkeyi büyük kılan değerleri 
hiçe sayarak, milletimizin hissiyatına kör 
ve sağır kalarak bu ülkeye yapacağımız bir 
iyilik yoktur. Bu ülkeyi içindeki her şeyle 
birlikte sevmek, asırlara uzanan geçmi-
şiyle, bugünüyle, birliği ve bütünlüğüyle, 
dünya için taşıdığı medeniyet potansiye-
liyle sevmek zorundayız.

Zor bir coğrafyada zorluklarla birlikte ya-
şıyoruz. Bizim tek bir günü zayi etme, mil-
letimizin tek bir evladını gözden çıkarma 
lüksümüz yoktur. Aksine, bugüne kadar 
nasıl dostluk ve kardeşlikle kaynaşan bir 
bütünsek, yediden yetmişe, köyden kente, 
doğudan batıya, bir uçtan diğer uca aynı 
şuur ve ruhla Türkiye’nin hedeflerini ger-
çeğe dönüştürmenin savaşını vereceğiz. 
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Gelecek Türkiye’nindir, ben bundan şüphe 
etmiyorum, sizler de etmeyiniz. Bu ülke-
nin layık olduğu muasır medeniyet seviye-
sinin ötelerine ulaşmak için gücü, enerjisi, 
birikimi, heyecanı tamdır.

Bu ülkeye, bu ülkenin büyük potansiyeline 
inanmayanlar, bu aşkı yüreklerinde his-
setmeyenler önce kendilerine baksınlar. 
Zannetmiyorum ki bu salonda böyle biri 
olsun, zannetmiyorum ki yüce milleti-
mizin içinde böyle insanlarımız olsun. 
Türkiye’yi karamsarlığa mahkum etmek 
isteyenler üzülerek ifade ediyorum ki 
millet hissiyatının, millet bütünlüğünün, 
millet iradesinin dışındaki bazı çevreler-
dir. Bu ülkeyi gölge oyunlarına mahkum 
etmek isterler ki, karanlıktan nemalanma-
ya devam edebilsinler. Çünkü bu ülkede 
umudun yeşermesi bu felaket tellallarının 
sonu olacaktır, endişeleri, korkuları budur. 
Milletin iyimserliğini, heyecanını, dina-
mizmini paylaşmayı bilmezler. Onların 
bardaklarının yarısı değil, tamamı boştur.

Bu yüzden bu ülkenin özellikle genç in-
sanlarının gözlerine yeniden hakim olan 
pırıltıdan onların gözlerinde eser yoktur. 
Ama olsun, bir millet ayağa kalkmış gele-
ceğine doğru koşar adım ilerlerken, böyle 
ibret malzemeleri de bu milletin gözünün 
önünde bulunsun. Bulunsun ki bu millet 
nereden gelip nereye gittiğimizi unutma-
sın. Bulunsun ki gençlerimiz bu ülkenin 
yıllar yılı hızını kesmiş zihinsel pranga-
ların daha iyi bilincine varsın. Türkiye 
bunları da kazanca çevirmenin bir yolunu 
bulacaktır.

Değerli davetliler...

Biliyorsunuz AB ile müzakere sürecinin 
3 Ekim 2005 tarihi itibariyle startı veril-
miş bulunuyor. Yolumuzun uzun ve zorlu 
olduğu hemen herkesin ortak kanaati... 
Bu süreç boyunca Türkiye sık sık sabır ve 
dirayet testlerinden geçecektir. Bütün bu 
süreç boyunca bu ülkenin geleceği için ne 
istediğimizi aklımızda tutmak, parçaya 
takılıp resmin bütününü asla aklımızdan 
çıkarmamak mecburiyetindeyiz. Bu yol-
da özellikle gençlerimizin, özellikle genç 
zihinlerimizin zaman zaman ezberlerini 
bozmaları, sağduyularını göreve çağırma-
ları ve hesaplarını iyi yapmaları gerekebi-
lir. Az önce sözünü ettiğim felaket tellalları 
bu uzun yolun her köşe başına tezgahları-
nı kurabilirler. Türkiye yıllar yılı böylesi te-
reddütlerle hızını, enerjisini, vaktini heba 
etmiştir, artık buna izin veremeyiz.

Bu ülkeye verilebilecek en büyük zarar, 
mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak 
için önümüze koyduğumuz hedeflerden 
şaşmamız, bu yolda konsantrasyonumu-
zu kaybetmemiz olur. Çünkü bu millet 
değişimi istediğini, çatışmayı ve ataleti 
tedavülden kaldırdığını açıkça ilan etmiş, 
iradesini ortaya koymuştur. Bu emaneti 
hakkıyla taşımak hükümet olarak bizim 
için bir namus borcudur. Ancak on yıllar 
sürebilecek bu uzun yolda, bayrağı taşıya-
cak gençlerimize her alanda ihtiyacımız 
olacak.

Biliniz ki bu ülkeyi aydınlığa taşıma görevi 
daha şimdiden omuzlarınızdadır. Bu ülke-
nin medeniyet çıtasını yükseltmek için ro-
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tamızdan sapmadan kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Günü geldiğinde her 
kuşak bu medeniyet bayrağını bir diğerine 
devredecektir. Bu heyecan verici koşunun 
sonu Türkiye’nin parlak geleceğidir, bun-
dan da hepimiz emin olmalıyız.

Değerli arkadaşlar...

Bulunduğumuz her yerde, yaptığımız her 
işte, okuduğumuz her okulda, kurduğu-
muz her hayalde bu ülkenin yarınlarını 
mutlaka düşünmek zorundayız. Hesabı-
mızı Türkiye’nin hesabından ayrı düşün-
meyelim. Değerli hocalarımız bu ülkenin 
gelecek nesillerinin, dolayısıyla da bu 
ülkenin geleceğinin kendilerine emanet 
edildiğini bilmek durumdadırlar. Gençle-
rimiz öğrendikleri her yeni şeyin bu ülke 
için bir kazanç olduğunu bilerek, her gün 
zihinlerini, birikimlerini, donanımları-
nı geliştirmek zorundadırlar. Hükümet 
olarak biz gençlerimizin önüne çağın ge-
rektirdiği her imkanı koymak, bu ülkede 
özgür düşüncenin ve bilimsel üretkenliğin 
önünü açmak mecburiyetindeyiz. 

Bütün bunlar olduğunda bu ülkenin 
önünde bir engel kalmayacaktır. Basit me-
selelerle vakit kaybetmeye, bu millete, bu 
gençlere vakit kaybettirmeye hiç kimsenin 
hakkı olmasa gerektir. Herkes ileriye bak-
mak, herkes tahammüllü olmak, demokra-
siye ve hukuka saygı göstermek durumun-
dadır. Bu ülkede demokrasinin, haklar ve 
hürriyetlerin herkes için olduğunu, bir 
kesime, bir çevreye, bir kuruma tanınan 
bir ayrıcalık olmadığını içimize sindire-
ceğiz. Her şeyden önce de bu ülkenin her 

bir çocuğunun eğitim hakkını sonuna ka-
dar savunacağız. Türkiye’yi aydınlatmak 
için hepimiz birer ışık yakacağız, ışıkları 
söndürerek bunu başaramayız. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hayırlı, 
bereketli bir Ramazan diliyorum.
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Değerli öğretmenlerim… Sizleri saygı ve 
sevgiyle selamlıyor, Öğretmenler Günü’nü-
zü, yürekten tebrik ediyorum. 

Öğretmenler Günü’nü, kadirşinas mille-
timizin ellerini öpülmeye layık bulduğu 
öğretmenlerimize vefanın bir nişanesi 
olarak, 1981 yılından itibaren kutlama-
ya başladık. Ancak bu günün 24 Kasım 

olarak belirlenmesinin de özel bir anlamı 
vardır. 24 Kasım, Cumhuriyetimizin ba-
nisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 
yılında “Başöğretmen” unvanını kabul et-
tiği gündür. Bu sebeple öğretmenler günü 
kutlamaları, milli hasletlerimizden olan 
kadirşinaslığın güzel bir örneğini teşkil 
etmektedir.

Öğretmenler Günü Dolayısıyla 
Öğretmenleri Kabul

Ankara | 24 Kasım 2005
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Öğretmenlik mesleğini diğer birçok mes-
lekten ayrıcalıklı kılan, malzemesinin de 
meyvesinin de insan olmasıdır. İnsanın 
insan olma vasfını ön plana çıkaran şey, 
eğitim ve kültürdür. Türkiye’nin yüksek 
kültür ve yüksek siyaset hedefine, muasır 
medeniyetlerin üstüne çıkma hedefine 
ulaşmasındaki en önemli anahtar hiç kuş-
ku yok ki, eğitimdir. Eğitimde yakalayaca-
ğımız yüksek kalitenin Türkiye’nin birçok 
kronik sorununu ortadan kaldıracağına 
inanıyorum. 

Toplumun eğitilmesinde birinci derecede 
rolü bulunanlar, Hakkari’de, Edirne’de, 
Samsun’da, Ağrı’da, İzmir’de, İstanbul’da, 
Ankara’da, Türkiye’nin dört bir yanında 
bin bir zorluklarla görev yapan sizler-
siniz, öğretmenlerimizdir. Bizim millet 
olarak geleceğimizin en önemli mimar-
ları da sizlersiniz. Zira geleceğimizin 
teminatı olan nesiller sizlerin ellerinde 
şekillenmektedir. Sizler, ilim ve irfan 
meşalesini ellerinizde taşıdıkça bizim 
istikbal ufkumuz açık, önümüz aydınlık 
olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.

Bu sebeple öğretmenlerimizin, bu ulvi 
görevi hakkı ile yerine getirebilmeleri 
için; karşılaştıkları sorunları çözüme 
kavuşturmak, modern çalışma ortam ve 
şartlarına sahip olabilmelerini sağlamak, 
ekonomik ve sosyal yaşam seviyelerini 
yükseltmek ve eğitim sisteminde ihti-
yaç duyulan reformları gerçekleştirmek 
hükümetimizin öncelikli görevlerinden 
biridir. Türkiye’nin ufkunu açma iddia-
sındaki bir hükümet olarak, birinci ön-

celiğimiz, eğitim kalitesini azami oranda 
yükseltmektir. Bu amaçla göreve gelir 
gelmez ilk icraatlarımızdan biri milli eği-
timimizin genel bütçedeki payını birinci 
sıraya taşımak olmuştur. 

Bu, Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu, 
bir rekordur. Bu, bir zihniyet değişikliği-
dir. Göreve gelir gelmez, eğitim alanında 
çok kapsamlı bir acil eylem planını dev-
reye soktuk. 2003 yılında 81 milyon 835 
bin ders kitabını, 2004 yılında 83 milyon 
749 bin ders kitabını, 2005 yılında 105 
milyon 760 bin ders kitabını ücretsiz 
olarak çocuklarımızın sıralarına koy-
duk. Haydi Kızlar Okula kampanyası ile 
birlikte sürdürülen planlı ve programlı 
çalışmalar kapsamında okuma imkanı 
bulamayan 160 bin kız çocuğumuza da 
okuma imkanı kazandırdık. Bu elbette 
yeterli bir sayı değildir. Hedefimiz okula 
gitmeyen bir tek çocuk kalmayıncaya ka-
dar bu çalışmalarımızı sürdürmektir. Bu 
hedefi yakalamaya kararlıyız, azimliyiz.

Saygıdeğer öğretmenlerim…

Köylerimizdeki okulların bugüne kadar-
ki durumlarını yakından biliyorsunuz. 
Binlerce köyde okullar çeşitli nedenlerle 
kapalıydı, eğitim yapılamaz haldeydi. İş-
başına gelir gelmez buna da el attık. 3 bin 
köy okulunu yeniden eğitim öğretime ka-
zandırarak, köy çocuklarının eğitimden 
yoksun kalmasının önüne geçtik. Kırsal 
kesimde yaşayan öğrencilerimizin, her 
türlü eğitim imkanından eşit olarak ya-
rarlanmasını sağlamak amacıyla bugüne 
kadar ortaöğretimde 102 yeni öğrenci 
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pansiyonu açtık, ek olarak yaklaşık 14 bin 
öğrenciye yatak kapasitesi oluşturduk.

Okuldan uzak kalan çocuklarımızın eği-
timle buluşturulması amacıyla “Taşına-
bilir Okul Projesi”ni geliştirip, yürürlüğe 
koyduk. Daha çok kırsal kesimdeki okul-
larda boş geçen derslerin doldurulması, 
eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağ-
lanması amacıyla “Taşımalı Öğretmen 
Projesi”ni uygulamaya koyduk. Bu arada 
öğretmensiz okulların öğretmen ihti-
yacını karşılamak amacıyla 2005-2006 
öğretim yılı başında 20 bin sözleşmeli 
öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağla-
manın yanı sıra gelişen teknolojinin eği-
time uyarlanması da önceliklerimizden 
biri olmuştur. Bu nedenle, 2005 yılı Ha-
ziran ayında “Bilgisayarlı Eğitime Destek 
Kampanyası” başlattık. Çağrımız cevapsız 
kalmadı. Hayırsever işadamlarımız ve 
vatandaşlarımız, 110 bin bilgisayarın 
okullarımıza hibe edilmesini sağlarken, 
Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesinden 
de 120 bin bilgisayarı satın alarak okulla-
rımızın hizmetine sunduk. 2002 yılında 
okullarımızda 132 bin bilgisayar varken, 
biz bu sayıyı üç yılda 271.600’e çıkardık.

Bununla yetinmedik, okullarımızın in-
ternet bilgi ağına bağlanması için de özel 
çaba harcadık. Şu anda 24 bin 106 oku-
lumuz internete bağlıdır. Bu yıl sonuna 
kadar inşallah internete bağlanmamış bir 
tek köy okulumuz kalmayacaktır. Hedefi-
miz budur. 

Değerli öğretmenlerim…

Kuşkusuz, öğretmenlerimizin öğrencilerin 
gerisinde kalması kabul edilemez. Öğret-
menlerimizin teknolojik gelişmelerin ve 
öğrencilerinin gerisinde kalmaması için 
Vakıflar Bankası ile yapılan bir protokolle, 
piyasaya göre çok avantajlı diz üstü bilgisa-
yar sahibi olmalarına imkan sağladık. Bu 
proje ile bugüne kadar 83 bin öğretmeni-
miz diz üstü bilgisayar sahibi olmuştur. Yıl 
sonuna kadar bu sayının 100 bini bulma-
sını bekliyoruz. Sizlerin özlük haklarınız 
için de birçok adım attık, atmaya devam 
ediyoruz. Devlet sektöründeki en büyük 
çalışan kitlesini öğretmenlerimiz olarak 
sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin çok daha 
iyi imkanlara kavuşturulması için gereken 
çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. 

Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel 
olarak bu yöndeki iyileştirme çalışmala-
rının yapılmakta olduğunu da bilmenizi 
isterim. Bakınız, hükümetimiz döneminde 
öğretmenlik mesleği Cumhuriyet tarihin-
de ilk kez kariyer meslek grupları arasına 
alınmıştır. Öğretmenlerimizin kendilerini 
yenilemeleri amacıyla öğretmenlik mes-
leğine “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve 
“başöğretmen” olmak üzere üç kariyer 
basamağı getirdik. Bu uygulama şüphesiz 
ki öğretmenlerimize çok önemli maddi im-
kanlar ve avantajlar kazandıracaktır. 2006 
yılından itibaren öğretmenler performans-
larına göre değerlendirilecek ve buna göre 
ücret alacaklardır.

Bu uygulamaya geçtiğimiz andan itibaren 
124 bin öğretmen uzman öğretmen ola-
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cak ve bu öğretmenlerimizin ücretlerinde 
bugünkü öğretmen maaşlarına göre 73 
milyon lira artış meydana gelecektir. Aynı 
uygulama ile birlikte 62 bin öğretmenimiz 
de “başöğretmen” olacak ve bu öğretmen-
lerimizin ücretlerinde de 146 milyon lira 
artış meydana gelecektir. Öğretmenleri-
miz için sağladığımız imkanlar bu kadarla 
da sınırlı kalmıyor. Öğretmenlerimizi 
konut sahibi yapmak için Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
arasında bir protokol imzalanmış ve bu 
sayede 1.445 öğretmenimizin konut sahibi 
olması sağlanmıştır. Bu konutların yapımı 
yüzde 80 oranında tamamlanmıştır. Bun-
ları da en kısa zamanda tamamlayarak 
hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bununla 
yetinmeyeceğiz ve inşallah ülkemizin her 
şehrinde bu projeleri hayata geçireceğiz. 

Biz hükümet olarak Türkiye’nin kaynak-
larını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Özelleş-
tirmede, hedeflerimizin de üzerinde ba-
şarılara imza atıyoruz, rekorlar kırıyoruz. 
Ancak yapılan özelleştirmelerde devletin 
sosyal yönünü yıpratacak adımlardan da 
özellikle kaçınıyoruz. Bu nedenle öğret-
men evlerini özelleştirme kapsamı dışında 
tuttuğumuz gibi mevcut öğretmen evlerini 
de yenileme gayreti içinde olduk.

Muhterem öğretmenler…

Bütün bunların yanı sıra ücretlerinizde 
yaşadığınız sıkıntıların ve sorunların 
farkındayım. Ek ders ücretleri ile ilgili 
çalışma hükümetimizin gündemindedir. 
İnşallah, ülkemizin gerçekleriyle öğret-
menlerimizin ideallerini buluşturacak 

bir formül bulacağız. Huzurunuzda söz 
veriyorum, bu meselenin bizzat takipçisi 
olacağım. Türkiye, imkanlarını harekete 
geçirdikçe, üretim arttıkça elde ettiğimiz 
hasılayı halkımızla paylaşmak en büyük 
arzumuzdur. Bu açıdan öğretmenlerimi-
zin ekonomik durumlarını düzeltmek en 
büyük arzumuzdur. Bu ülkenin bütün 
çocukları adına, 652 bin öğretmenimizi 
yürekten kutluyorum. Bugüne kadar mil-
yonlarca evladımızın yetişmesine katkıda 
bulunmuş, şefkatlerini vefa duygusuna 
terk ederek ebediyete intikal etmiş olan 
öğretmenlerimizi de minnet ve rahmetle 
anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü 
bütün eğitim camiamıza hayırlı olsun. 
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Saygıdeğer hanımefendiler… değerli 
misafirler… sivil toplum örgütlerinin 
değerli temsilcileri… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum. Bu girişimi, bu buluşmayı 
son derece önemsiyorum. İslam Kalkınma 
Bankası’nın böyle hayati bir konuda ortak 
aklı esas alan adımlarını takdirle karşılıyo-
rum.

Ülkelerimiz, ekonomilerimiz hızla birbiri-
ne yaklaşırken ortak meselelerimizin çok 
boyutlu ve derinlikli yaklaşımlarla ele alın-
masında büyük yarar görüyorum. İnanıyo-
rum ki, ortak medeniyetimiz, ortak kültü-
rümüz esas meselelerimizin çözümünde 
iyi bir zemin sunacaktır. İslam aleminin 
konuşması gereken önemli meseleleri var; 
bunu hepimiz biliyoruz, bunlarla her gün 
karşılaşıyoruz. Yine biliyoruz ki kadınların 
hayatın her alanında aktif roller oynadığı, 
sosyo-ekonomik ve siyasi süreçlere önemli 
katkılar sağladığı bir çağda yaşıyoruz. 

Her toplum kendi gerçekliği içinde ve ta-
rihinin akışına uygun olarak, bu alanda, 
belirli aşamalardan geçti, belirli mesafeler 

kat etti. Ancak yine hemen her toplumda, 
kadınların toplumsal rolü konusunda, bir 
takım sıkıntıların da yaşandığını kabul 
etmeliyiz. Bu çerçevede, kadınların rolü 
denince, özellikle iki meselenin altını çiz-
mek istiyorum. Birincisi, sanki günümüz-
de bazı toplumlarda kadın sorunlarının 
tümüyle çözüldüğü; bazılarının da bu ko-
nuda hiçbir ilerleme ve gelişme gösterme-
diği, inançlarının buna engel oluşturduğu, 
kadınları ezdiği, sömürdüğü anlayışıdır 
ki, ben bunu çok indirgemeci bir yaklaşım 
olarak görüyorum. 

Mesele bu kadar basit değildir. Özellikle 
Batı ülkelerinde, İslam toplumlarında 
kadınların yeri konusunda ileri sürülen 
tezler bu bağlamda ele alınmalıdır. Evet, 
İslam toplumlarında kadınların sıkıntıları 
vardır, çözüm bekleyen sorunları vardır; 
topluma katılmalarının önünde engeller 
vardır. Ancak bu sıkıntıların bir kaynağı, 
din zannedilen törelerdir, dinin kendisi 
değil; başka bir kaynağı da sosyal ve ekono-
mik düzen çarpıklığıdır. 

İslam Kalkınma Bankası “Akil 
Kadınlar” Toplantısı

İstanbul | 25 Kasım 2005
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Kaldı ki, kadının kalkınma sürecine dahil 
olma, toplumsal hayata katılma sorunu sa-
dece bizim ülkelerimizin bir sorunu değil, 
bütün dünyanın sorunudur. Daha geçenler-
de Hollanda’da Hıristiyan öğretilere sıkıca 
bağlı olduğu değerlendirilen, parlamento-
da iki milletvekiliyle de temsil edilen Siyasi 
Reform Partisi’ne yapılan hazine yardımı, 
mahkeme kanalıyla durduruldu. Sebep, bu 
partinin, kadınların seçme ve seçilme hak-
larını kabul etmemesi, kadınları hiçe say-
masıydı. Bu parti, kadınların siyasi hayatta 
faaliyet gösteren oluşumlara üye olmasına 
da, kadınların sadece parlamentoya değil, 
daha başka yetkili oluşumlara seçilmesine 
de karşı olduğunu söylemektedir. 

Bu marjinal örneği ne bir toplumu suç-
lamak için ne “bizde böyle şeyler olmaz” 
demek için veriyor değilim. Söylemek 
istediğim şudur; demek ki birçok alanda 
olduğu gibi günümüzde de kadınların çek-
tiği sıkıntıları, yaşadıkları zorlukları tek bir 
coğrafyaya, tek bir inanç ya da medeniyet 
sistemine bağlamak doğru değildir. Her 
toplumda farklı şekillerde tezahür etse de 
kadınların yeri konusunda yaşanan sıkıntı-
lar var ve bunları toptancı, kolaycı bir anla-
yışla tanımlayamayız. 

Altını çizmek istediğim ikinci husus ise, 
“kadınlarımızı toplum hayatına dahil ede-
ceğiz”, “her alanda çalışan, rekabet eden, fa-
aliyet gösteren kadınlar görmek istiyoruz” 
diye kadınlarımızın kendi cinslerinden 
gelen özellikleri göz ardı etmenin yanlış ola-
cağıdır. Kadınlarımızın, sadece kadın diye 
herhangi bir ayrımcılığa uğramaları elbette 
ki kabul edilebilecek bir husus değildir. 

Bütün konuşmalarımda ifade ettiğim bir 
şey var. Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan 
daha yanlış, daha tehlikeli ve daha ilkel bir 
anlayıştır. Ne var ki, cinsiyet ayrımcılığı-
na yapılan vurgular, birçok açıdan başka 
hatalara da sürükleyebilmektedir. Bir 
denge bulmak zorundayız. Bu denge de, 
hem onlara toplumun her alanında faal 
olabilecekleri bir ortam hazırlamak, hem 
de onların kadınlıklarını, bir kadın olarak 
saygınlıklarını yaşayabilecekleri bir ortam 
sunmakla olur. Bu açıdan geleneğimizden, 
kültürümüzden, medeniyet tasavvurumuz-
dan ilham alabiliriz. 

Saygıdeğer hanımefendiler…

Bir selamlama konuşması için huzurla-
rınızdayım. Çalışmalarınızın sonuçlarını 
merakla bekliyorum. İnanıyorum ki, somut 
adımlar atacak projeler üreteceksiniz. An-
cak, son olarak izninizle bir iki hususun 
daha altını çizmek isterim. Elbette İslam 
toplumlarında kadının rolü konusunda 
Batılı çevrelerden gelen değerlendirmeler, 
eleştiriler, tümüyle teorik ya da eski şarki-
yatçı yaklaşımların önyargılarından kay-
naklanan bir yanlışlıklar da değildir. Somut 
adımlar atmamızı gerektiren, konuşmamız, 
çözmemiz gereken meseleler vardır. Bunu 
da ortaya koymak durumundayız. 

Bunun en açık örneği, kamuoyunda “töre 
cinayeti” olarak anılan olgudur. Evet belki 
bunlar münferit hadiseler olabilir ama 
yine de bu durum, “töre cinayetleri” va-
kıasını göz ardı etmemizi gerektirmiyor. 
Sadece “töre cinayetleri”ne değil, eğitimde 
kız çocuklarımızın çektiği sıkıntılara, iş 
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hayatında kadınlara karşı negatif ayrım-
cılığa, eğitimli kadınlarımızı toplumsal 
hayattan dışlayan anlayışlara karşı somut 
önerilerle gerçekçi çözümler üretmeliyiz. 
Üzerinde durmak istediğim başka bir hu-
sus da, İslam toplumlarındaki çeşitliliği ve 
kültürel çoğulculuğu referans olarak alıp 
bir “öz-eleştiri” süreci geliştirebilmemizdir. 

Kapalı toplum modellerinin geleceğimize 
ait olmadıklarını bilmeliyiz. Bu bilinçle 
de, burada sizlerin yaptığı gibi ortak aklı 
devreye sokarak, açık ve cesur bir şekilde 
meselelerimizi tartışmalı, tecrübe ve biri-
kimlerimizi paylaşabilmeliyiz. Bu hususta 
atacağınız her adımı yürekten destekleye-
ceğimizi bilmenizi istiyor, bu vesileyle sizi 
kutluyor, saygılar sunuyorum. 
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Değerli dostlar… otomotiv sektörümüzün 
saygıdeğer temsilcileri… Hepinizi sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. Türkiye 
için çok değerli bir markanın, BMC’nin bu 
güzel töreninde burada olmaktan duydu-
ğum mutluluğu da özellikle ifade etmek 
istiyorum.

BMC Türkiye için değerli bir marka, çün-
kü yüzde yüz milli sermaye ile kurulmuş, 
kendi üretim vizyonunu, anlayışını, ürün 
yapısını kendi birikimiyle oluşturan ve bu 
ülke için 40 yıldır ekonomik değer üreten, 
istihdam oluşturan bir yapıdan, bir kuru-
luştan söz ediyoruz. Her yıl ürettiği 22 000 

BMC 1000. Kamyon Teslimatı 
Töreni

İzmir | 18 Aralık 2005
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araçla otomotiv sektörümüzün devlerin-
den biri… Aynı zamanda her gün büyüyen, 
her gün üretimini çeşitlendirerek arttıran 
otomotiv sektörünün en önemli umut kay-
naklarından, öncülerinden biri…

Bugün gerçekleştirilen bu tören de, BMC 
misyonunun ulaştığı ufukları, yakaladığı 
dinamizmi, belirlediği vizyonu en iyi şe-
kilde ifade ediyor. Teslimatı yapılan 1000. 
aracın, aynı ciddiyet ve kaliteyle üretilecek 
10 bininci, 100 bininci aracın habercisi ol-
duğuna inanıyor, bu üretim idealine omuz 
veren, emek veren, destek veren herkesi 
can-ı gönülden kutluyorum.

Değerli dostlar… saygıdeğer davetliler…

Türkiye engin potansiyeli ile kalıbını dol-
durmaya, geleceğin dünyasındaki ileri 
konumunu yakalamak için adım adım 
ilerlemeye devam ediyor. Bu güzel tablo, 
hiç şüphe yok ki milletimizin her zeminde 
açıkça ortaya koyduğu değişim iradesinin 
ve hükümetimizin bu iradeyle bütünleşen, 
bu iradeden ilham alan doğru, akılcı, ileri 
görüşlü yönetim anlayışının bir sonucu-
dur. Şu bir gerçek ki, Türkiye’nin bugün 
geldiği nokta, üç yıl önce milletimizi sı-
kıntılara boğan kriz ortamından akla kara 
kadar farklı bir noktadır. Ancak bugünün 
kazanımlarını kalıcı hale getirmek, yarın-
lara çok daha ileri hedeflerle hazırlanmak 
mecburiyeti içinde olduğumuzu da asla 
unutmamak durumundayız.

Türkiye son üç yılda yakaladığı büyüme 
istikrarını mutlaka korumak durumdadır. 
Bunun için özel sektörümüzün de her 

alanda aynı büyüme perspektifiyle hareket 
etmesi, çağı yakalamak, dışa açılmak ve re-
kabete en üst düzeyde katılmak noktasın-
da kararlılığını kaybetmemesi gerekiyor. 
BMC’nin bu alanda özel sektörümüzün 
öncü kuruluşlarından biri olacağından ve 
hem otomotiv sektöründe, hem de diğer 
sektörlerde girişimcilerimize güzel bir ör-
nek teşkil edeceğinden şüphe etmiyorum.

Bu bakımdan hedef lerimizden biri de 
Türkiye’nin BMC gibi nice büyük kurulu-
şa, markaya, isme sahip olmasına zemin 
hazırlamak olmalıdır. Geçen yüzyılda bü-
tün dünya bir ülkeyi kalkındıracak temel 
dinamiğin devlet olmadığını, aksine özel 
sektör, özel girişim, özel sermaye olduğu-
nu keşfetti. Bu yüzyılın keşfi de, sermaye-
nin sınırları aşan, küresel nitelik kazanan 
bir güç haline gelmesi olmuştur. Bugün 
dünyanın bütün ülkeleri, yerli ya da ya-
bancı bütün sermaye birikimini üretim 
alanlarına çekmenin rekabeti içindedir.

Üzülerek söylüyorum ki, Türkiye bu yarışa 
neredeyse yeni katılmıştır. Burada ken-
dimize pozitif bir pay çıkarabileceğimiz 
bir husus var; Türkiye neredeyse sadece 
kendi kaynaklarıyla krizleri atlatmış, bir 
atılım ve istikrar zemini tesis etmiştir. Bu 
noktadan sonra yerli ve yabancı sermaye 
yatırımlarında önemli bir artış, adeta bir 
patlama olacağı beklentisi içindeyiz, bu-
nun bütün işaretleri şu anda Türkiye’de 
yaşanıyor.

Bakınız 2001 yılına kadar olan dönemde 
Türkiye’ye gelen yabancı sermaye tutarı 
yıllık bazda sadece 1 milyar dolar sınırın-
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dayken, 2003 yılından bu yılın Ekim ayına 
kadar ülkemize toplam 8.5 milyar dolar 
yabancı sermaye girişinin gerçekleşmiştir. 
Sadece bu yılın ilk 10 ayında gelen yabancı 
sermaye miktarı 4 milyar doları aşmış du-
rumda. Bunu bir başlangıç olarak görüyo-
ruz, Türkiye’nin önü fevkalade açıktır.

Otomotiv sektörümüzde de aynı hareket-
lilik var, zaten sizler de bunu yakından 
izliyorsunuz. Sektörün kendi rakamlarına 
göre 2004 yılında bir önceki yıla göre oto-
motiv sektöründe üretim yüzde 52, yurt 
içi satış yüzde 98.7, ihracat yüzde 42.8 
oranında artış göstermiştir. Bu rakamlar 
son derece yüksek rakamlardır. Bu yıl bir 
parça düşme var, ancak büyüme trendi 
sürüyor. Hedefimiz yakalanan bu güzel 
çizgiyi gelecekte de sürdürmek ve geliştir-
mek olmalıdır.

Her zaman söylediğim gibi ben bu ülkenin 
insanına inanıyor, güveniyorum. Mutlu 
ve müreffeh Türkiye idealine doğru adım 
adım ilerliyoruz. İnşallah çok yakın za-
manda dünyaya yeni bir Türk asrı arma-
ğan edeceğiz. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, bu güzel törene vesile olan ihraç 
edilen 1000. aracın hem BMC’ye, hem de 
Türkiye’ye yeni ufuklar açmasını, hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sözlerime başlamadan önce, 
medeniyetler ittifakını daha ileri boyutlara 
taşımak üzere bir araya gelen seçkin bir 
topluluğa hitap etmekten duyduğum mem-
nuniyeti ifade etmek isterim. 

Medeniyetler ve kültürler arasındaki diya-
log eksikliği günümüzün en önemli mese-

leleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple, 
dünya kadınlarının söz konusu eksikliğin 
giderilmesinde oynayabileceği rolü tanım-
layacak bu konferansı önemli bir girişim 
olarak değerlendiriyorum. Dünyanın farklı 
bölgelerinden birçok saygın ismin dünya-
nın sayılı kültürel merkezlerinden biri olan 
İstanbul’da bir araya gelmesi bu kongrenin 
ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdi-

“Medeniyetler İttifakında 
Kadının Rolü” Kongresi

İstanbul | 28 Ocak 2006
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ğini açıkça göstermektedir. Bu vesileyle, 
kongrenin düzenlenmesinde öncü rol 
oynayan Devlet Bakanımız Sayın Nimet 
Çubukçu’ya ve emeği geçen herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Medeniyetler ittifakında kadınların oyna-
yabileceği role değinmeden önce, üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz medeniyetler 
ittifakı girişimine neden ihtiyaç duyul-
duğundan kısaca söz etmek istiyorum. 
Toplumların ve devletlerin önyargılardan 
kurtulup, kültürel, sosyal, siyasi ve ekono-
mik alışverişlerde bulunmaları barış ve is-
tikrarın vazgeçilmez unsurudur. Özellikle 
de yaşadığımız küreselleşme çağında artık 
milletler arasındaki fiziki duvarlar yıkıl-
mış, setler ortadan kalkmıştır. Dünya artık 
setler ardında yaşayanların dünyası değil-
dir. Ancak geride hala aşılması gereken, 
aşmamız gereken bir engel vardır. O da geç-
mişin önyargılarından beslenen psikolojik 
duvardır. Dünyada medeniyetler çatışması 
tezleri zemin bulabiliyorsa işte bundandır. 
Oysa küreselleşmenin imkanlarından da 
yararlanarak, bunu bir fırsata dönüştüre-
rek insanlık artık bu psikolojik duvarı da 
yıkmalı, bu önyargıları geride bırakmalıdır. 

Küreselleşen dünya, medeniyetler ittifa-
kının konuşulduğu bir dünya olmalıdır. 
Günümüzde toplumlar arasındaki mesafe 
ve sınırlar önemini kaybetmekte, yerküre-
nin her köşesi birbirine yakınlaşmaktadır. 
Maalesef yine de, toplumlar arasında hala 
istediğimiz seviyede bir sıcaklık, bir diya-
log zemini kurulamamıştır. Dünya, Soğuk 
Savaş gibi korku ve nefreti besleyen bir 
dönemden hızla küreselleşmeye geçtiği 
için toplumlar birbirlerinin hukukunu 

tam olarak koruyamamaktadır. İnsanlık 
küreselleşmeye hazırlıksız yakalanmıştır. 
Toplumlar, “öteki” olarak gördüklerine 
yakınlaştıkça, birbirlerini anlamak yerine, 
kendi değerlerini zorla kabul ettirmeyi 
tercih etmişlerdir. Daha adil bir dünya için 
güç ilişkilerinin yerini insani değerlerin 
alması şarttır. Medeniyetler çatışması te-
zinin senaristleri ise dünyayı güç ilişkile-
rinden ibaret görüyorlar. İnsanlığı kültürel 
ve dini kimlik temelinde sınıflandıran ve 
medeniyetler arası çatışmanın kaçınılmaz 
olduğunu iddia eden bu teori biliyoruz 
ve samimiyetle inanıyoruz ki yanlıştır. 
Diyalog ve uzlaşmaya imkan tanımayan 
çatışma teorisi, mücadelenin taraflarından 
biri üstün gelmedikçe sona ermeyecek bir 
kıyamet senaryosuna işaret etmektedir. 

Değerli konuklar…

Biz bu senaryoları tümden reddediyoruz. 
Hiçbir sorunu çözmeyen, aksine toplum-
ları birbirine düşman etmek suretiyle kü-
resel ölçekte istikrarsızlığı körükleyen bu 
tür öngörüleri, senaryoları kabul etmemiz 
mümkün değildir. Bu tezler insanlığın 
muhtaç olduğu barış ve adaleti imkansız 
gören hakkaniyetsiz tezlerdir. İnanıyorum 
ki, insanlık aklını kullanarak, vicdanına 
kulak vererek bu felaket senaryolarını 
bertaraf edecektir. Hiçbir anlayış bizi, 
insanoğlunun özünde çatışmacı, yıkıcı, 
kan dökücü, bozguncu olduğu iddiasına 
inandıramaz. Çünkü biz, insanı “eşref-i 
mahlukat” olarak gören bir inanç ve me-
deniyet perspektifine sahibiz. Gelecek 
nesillere barış ve istikrar dolu bir dünya 
bırakma sorumluluğunu yaşayan herkes, 
farklı kültürlere, farklı geleneklere, farklı 
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inançlara sahip toplumlar arasında sağlıklı 
bir diyalog başlatılması için aktif bir tutum 
sergilemelidir. İnsanlığın geleceği adalet 
zemininde ilerlemeye, devlet ve toplumlar 
arası ilişkilerin karşılıklı anlayış ve saygı 
temeline oturtulmasına bağlıdır. Bunun 
için, farklılıklarımızdan korkmayan, ortak 
değerlerimizden güç alan ve işbirliğini öne 
çıkaran yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Tür-
kiye bu alandaki özel konumunun ve so-
rumluluğunun bilinci içinde elinden gelen 
çabayı göstermektedir. 

Bu noktada, herkes tarafından sık sık 
dile getirilen bu özel konumumuza da 
açıklık getirmek istiyorum. Gerçekten, 
Türkiye’nin bu özel konumu nereden kay-
naklanmaktadır ve bize ne tür sorumluluk-
lar yüklemektedir? Esasen, tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
ve bugün de dünyanın önemli kültürel, 
ekonomik ve sosyal merkezleri arasında 
bulunan İstanbul’da geçirdiğiniz kısa süre 
bile size bu özel konumumuzu anlatmak 
için yeterli olmuştur. Özellikle Avrupa 
Birliği’ne üyelik hedefimizin, ülkemizin 
küresel birleştirici ve kaynaştırıcı rolü bakı-
mından önemli bir sembol haline geldiğini 
de belirtmek isterim. Nitekim Türkiye’nin 
AB üyeliği yönünde kat ettiği mesafe, bu-
gün farklı kültürler arasında ortak evrensel 
değerler temelinde kurulabilecek bütün-
leşmenin çarpıcı ve başarılı bir örneğidir. 
Başka bir ifadeyle, dünyanın medeniyetler 
ekseninde birbirine karşı kamplara bö-
lünmeye çalışıldığı, terörün giderek daha 
yıkıcı ve acımasız hale geldiği bu dönemde, 
Türkiye’nin birleştirici kimliği önemli bir 
değer olarak ortaya çıkmaktadır. 

Saygıdeğer konuklar…

Türkiye olarak biz, medeniyetler arası di-
yalogda özel bir rolümüz olduğunu biliyor, 
bunu en etkin şekilde hayata geçirmek için 
gereken bütün gayreti gösteriyoruz. 11 
Eylül saldırılarından hemen sonra, 70 ül-
keden, yaklaşık 1 milyar insanı temsil eden 
Avrupa Birliği ile İslam Konferansı Örgütü 
üyelerini ilk kez bir masa etrafında; daha 
da önemlisi ortak değerler temelinde ülke-
mizde buluşturduk. Türkiye, bugün de BM 
Genel Sekreteri’nin himayesinde başlatılan 
Medeniyetler İttifakı girişiminin İspanya 
ile birlikte Eş-başkanlığını yürütmektedir. 
Bu girişimlerin ardında yatan temel felsefe, 
insanlığın kültürel ve dini farklılıklarının, 
onları bir arada tutan ortak değerlerle bir 
bütün içinde ele alınmasına ihtiyaç oldu-
ğudur. 

Biliyoruz ki toplumlara ışık tutan her 
kültürün ve dinin özünde benzer ideal ve 
değerler vardır. Şimdi yapılması gereken bu 
müşterek değerleri her zeminde görünür 
kılmak, yüksek sesle güçlü biçimde savun-
maktır. Bu değerler hiçbir medeniyetin, 
hiçbir ülkenin, hiçbir zümrenin tekelinde 
değildir, olamaz. Evrensel değerler tarih bo-
yunca tüm toplumların katkılarıyla gelişen 
ortak bir medeniyetin ayrılmaz parçaları-
dır. İnsanlığı öz değerlerine döndürecek po-
litikalar geliştirmemiz, dünyanın geleceği 
için hayati önem taşımaktadır. 

Saygıdeğer konuklar…

Medeniyetler İttifakı, bütün dünyada ada-
let kavramını ön plana çıkarmak üzere oluş-
turulmuş kapsamlı bir girişimdir. Mede-
niyetler ittifakı ötekini anlamanın ötekini 
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yargılamaktan daha önemli olduğuna dik-
kat çeken bir barış projesidir. Medeniyetler 
ittifakı kültürel farklılıklar arasındaki fay 
hatlarını ortadan kaldıran bir insanlık ide-
alidir. Ve en önemlisi, bu ittifakın eyleme 
dönük bir strateji benimsemiş olmasıdır. 
Nitekim girişim bünyesinde, farklı kül-
türleri temsil eden uluslararası alanda 
saygın 20 kişi BM Genel Sekreteri’nin ça-
balarıyla bir araya gelmiştir. Böylece yeni 
bir oluşum, diyalog ve işbirliği söylemini 
uygulamaya geçirebilecek somut tedbirleri 
belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. 
Söz konusu grubun geçtiğimiz Kasım ayın-
da yapılan ve benim de bizzat açılışına ka-
tıldığım toplantısında çok değerli fikirler 
ortaya atılmış, eylem planının ilk unsurları 
belirlenmiştir. 

Bu çalışmalarda, kadınların ve gençlerin 
oynayabileceği role özel bir önem verildiği-
ni de bilhassa belirtmek isterim. Zira tarih 
boyunca kadınlar, dünyanın her yerinde 
kendi toplumlarının en üretken kesimini 
teşkil etmişlerdir. Bu açıdan evrenselli-
ği oldukça iyi kavramış olan kadınların 
medeniyetler ittifakına fevkalade önemli 
katkılar yapacağına bütün içtenliğimle ina-
nıyorum. Kadınlar devletlerin demokra-
tikleşmesinde etkili olmuş; üretime ve yö-
netime katılma imkanına erişen kadınlar, 
toplumsal gelişme çabalarında etkin roller 
üstlenmişlerdir. Kadını özel alana hapse-
den, kamu alanından dışlayan; cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı, baskıcı ve tutucu an-
layışlar medeni olamaz. Medeniyet, kadın-
ların seslerini daha fazla duyurmalarının, 
siyasete, yönetime, çalışma hayatına daha 
etkin katılmalarının önünün açılmasını 
gerektirir. Toplumun temel dinamiği olan 
ailede ağırlıklı bir rol üstlenen kadınlara 

gösterilen saygı, verilen değer, gelişmişlik 
seviyesinin de en önemli göstergesidir. 

Bugün, burada toplanan seçkin topluluğun, 
medeniyetler ittifakının geliştirilmesine, 
farklı kültür ve inançların bir arada yaşa-
masına dönük çabalara değerli katkılar 
yapacağına yürekten inanıyorum. Ben, 
kadınların sosyal ve siyasi hayata daha faz-
la katılmalarını, tüm insanlığın kazanımı 
olarak değerlendiriyorum. Bunu sağlamak 
için de, tüm bireylerin kadın-erkek ayrımı 
yapılmaksızın, eğitim seviyesinin ve kali-
tesinin yükseltilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Zira toplumdaki bütün bireylerin 
eğitiminde eşitlik sağlanmadan, gelişme-
den söz edilemez. Kadınların eğitim düzeyi 
arttıkça, çalışma hayatına, siyasete ve karar 
mekanizmalarına katılımı da güçlenmekte-
dir. Kadınların karar alma süreçlerine eşit 
katılımı, kadının statüsünün geliştirilmesi-
nin ön şartıdır. 

Değerli misafirler…

Türkiye’de kadınlarımız siyasi ve hukuki 
haklarını pek çok Batı ülkesinden daha 
önce elde etmişlerdir. Cumhuriyetimizin 
ilk yıllarından itibaren kadınlara tanınan 
siyasi, toplumsal ve ekonomik haklar 
sayesinde, Türk kadınına ülkesinin gelişi-
mine katkıda bulunma imkanı verilmiştir. 
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
ülkemizde kadın haklarının geliştirilmesi 
yönündeki çalışmalar özellikle hız kazan-
mıştır. Çeşitli uluslararası sözleşme ve ka-
rarlar ile Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri 
ülkemizde kadın hakları alanında yapılan 
çalışmalara yön vermiştir. Kadınlarımızın 
ulusal ölçekte, hayatın her alanına eksiksiz 
katılabilmesi için gerekli bütün yasal dü-
zenlemeler yapılmıştır. Nitekim son olarak 
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Medeni Kanun’da ve Anayasa’da yaptığımız 
değişiklikler, kadın-erkek eşitliğinin güç-
lendirilmesi, özellikle kadınların toplumsal 
hayatta karşılaştığı sorunların giderilmesi 
doğrultusunda attığımız adımların en so-
mut örnekleridir. 

Neticede bugün, siyasi haklar bakımından 
Türk kadınlarının önünde hukuki bir en-
gel kalmamıştır. Bürokraside, akademik 
hayatta, uzmanlık gerektiren mesleklerde 
kadınlarımızın oranı pek çok Batı ülkesiyle 
kıyaslanabilir seviyededir. Türk kadınları 
keza uluslararası kuruluşlarda da üst düzey 
görevler üstlenmişlerdir. Kadınlarımızın, 
bugün hâlâ günlük hayatlarında toplumsal 
yapıdan, geleneklerden kaynaklanan so-
runlar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunların 
çözümü için yasal düzenlemeleri aşan bir 
şuuru, bir duyarlılığı hayata hakim kılma-
lıyız. 

Sözün burasında altını çizerek söylüyorum; 
toplumların olduğu gibi, devletlerin de ka-
dına karşı ayrımcılığı töre haline getirmesi 
kabul edilemez. Şu gerçeği her zaman ifade 
ediyoruz, burada bir kez daha dile getirelim 
ki, kadına karşı cinsiyet ayrımcılığı en az 
ırkçılık kadar tehlikeli ve yanlıştır. Hiçbir 
töre, hiçbir gelenek, hiçbir anlayış insanın 
insana karşı şiddet kullanmasının mazereti, 
gerekçesi olamaz. Bu şuurun gelişmesinde 
parlamenterlere, siyasi partilere, sivil top-
lum örgütlerine, basına, akademik kuruluş-
lara, toplumun kanaat önderlerine büyük 
görevler düşmektedir. Hükümet olarak biz 
de bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. 
Çünkü kadınlarımızın, hayatın her alanın-
da olduğu gibi siyasette de daha fazla temsil 
edilebilmelerinin sağlanması, demokrasi-
mizi daha da güçlendirecektir. Bu noktada, 
1990’da kurulan Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü’nün özveriyle gerçekleştirmek-
te olduğu faaliyetleri takdirle karşıladığımı 
belirtmek istiyorum. 

Saygıdeğer konuklar…

Türk kadınının elde ettiği kazanımların 
gelişmekte olan ülkeler için de örnek 
teşkil edeceğini, ilham kaynağı olacağını 
düşünüyorum. Medeniyetler arası ittifa-
kın temelinde insana ve insan haklarına 
saygı, demokrasi ve hoşgörü yatmaktadır. 
Esasen medeniyet, bizatihi insanın gelişi-
mi, refahı ve huzurudur. İnsan haklarına 
saygının, birey ve toplumun hukukunu 
korumanın temel unsurlarından biri de ka-
dın haklarının korunmasıdır. 53. BM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen, Barış Kültürüne 
ilişkin Deklarasyon’da, “barış kültürü”nün 
şiddeti reddeden, sorunların diyalog ve 
müzakere yoluyla çözülmesini öngören bir 
değerler bütünü olduğu ifade edilmektedir. 
Zaten, kadın-erkek eşitliği de barış kültürü-
nün ayrılmaz bir parçasıdır. “Medeniyetler 
İttifakında Kadının Rolü” konulu bu kon-
ferans, farklı coğrafyalardan gelen aydın 
kadınların, dünya kadınlarının hak ve eşit-
lik isteklerini dile getirecekleri önemli bir 
platform olacaktır. Bugün ve yarın gerçek-
leştirilecek olan toplantılarda, farklı kültür 
ve medeniyetlere mensup kadınlar olarak 
ortak değerlerinizi, ortak sorunlarınızı 
dile getirmek suretiyle yeni yakınlaşmalar 
sağlayacaksınız. Medeniyetler İttifakı girişi-
minin eş-başkanı olarak, üreteceğiniz fikir 
ve tavsiyelerin girişim bünyesinde en ciddi 
şekilde ele alınacağı konusunda sizi şimdi-
den temin ederim. Bu düşüncelerle hepini-
ze teşekkür ediyor, iki gün sürecek yoğun 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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Değerli katılımcılar, aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Bazı illerimizin organize sanayi ve 
iletim hatlarına bu törenle vermeye başla-
dığımız doğal gazın hayırlı, uğurlu olma-
sını diliyorum. Mersin, Adana, Gaziantep, 

Malatya, Denizli ve Antalya illerimiz ile 
birçok ilçemizde başta organize sanayi 
bölgelerimiz olmak üzere pek çok yerde, 
pek çok kişi bu imkandan istifade edecek-
tir. Böylece her yıl hem ülkemiz, hem de 
tek tek sanayicilerimiz, iş adamlarımız, 

Organize Sanayi Bölgeleri 
ve İletim Hatlarına Doğalgaz 

Verilmesi Ortak Töreni

Mersin | 11 Şubat 2006
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küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz mil-
yonlarca YTL tasarruf sağlamış olacaklar. 
Bu büyük projenin gerçekleşmesine eme-
ği geçen herkesi, işçisinden, mühendisine, 
bürokratından siyasetçisine kadar katkı 
veren tüm arkadaşlarımızı bir kez daha 
canı gönülden tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

İktidara gelirken milletimize bir söz ver-
dik. Ülkemizin her köşesini bir şantiyeye 
çevirmek için, ülkemizin kaynaklarını 
milletimizin hizmetine sunmak için ne 
gerekiyorsa korkmadan, çekinmeden 
yapacağımızı söyledik. Çok şükür bugün 
de bu sözün arkasındayız. Ve çok şükür, 
geride kalan üç yıl içinde bu yolda önem-
li bir mesafe kat ettik. Bugün doğudan 
batıya, kuzeyden güneye, ülkemizin her 
köşesinde iş makinelerinin harıl harıl ça-
lıştığını, yollar yaptığını, toplu konutlar 
inşa ettiğini, okullar, hastaneler, hizmet 
binaları tesis ettiğini sevinerek müşahede 
ediyoruz. Bu seferberliğe özel sektörümüz 
de var gücüyle omuz veriyor. 

Üç yıl öncesine kadar kriz içinde kıvra-
nan, fabrikasına kilit vuran, dükkanının 
kepengini indiren, işçisini çıkarmak 
zorunda kalan özel sektörümüz, bugün 
çok şükür yeniden bacasını tüttürmeye 
başlamış durumdadır. O günleri unutma-
dık. Enflasyonun yüzde 130’lara vardığı, 
yüksek olmakla kalmayıp belirsiz olduğu 
günleri unutmadık. Gecelik faizlerin yüz-
de binleri aştığı dönemleri unutmadık. 
Türkiye ekonomisinin bir ileri, iki geri 
gittiği günleri unutmadık. Yatırımın dur-

duğu, üretimin sekteye uğradığı, binlerce 
insanımızın işsiz kalarak yokluğa, sefalete 
itildiği, işverenimizin, sanayicimizin önü-
nü göremediği, bir gün, iki gün sonrasını 
bile kestiremediği günleri hiç unutmadık. 
Allah o günleri bir daha göstermesin. Biz 
kararlı olduktan sonra, biz samimi olduk-
tan sonra, hedeflerimize sıkı sıkıya sarıl-
dıktan sonra da inşallah göstermeyecektir. 

Bakınız; Türkiye ekonomisindeki deği-
şimi sadece krizin etkilerinin silinmesi 
olarak görmek büyük hata olacaktır. Biz, 
hükümeti devraldığımız günden itibaren 
bir yandan krizin etkilerini yok etmenin 
mücadelesini verdik. Ama asıl mücadele-
miz, Türkiye ekonomisini, bir daha kriz-
ler yaşamayacağı bir zemine, bir kulvara 
çekmekti. Bir yıl, iki yıl işler iyi gidecek, 
ondan sonra yeni bir kriz, her şey eskisine 
dönecek, her şey sıfırlanacak. Bunu kabul 
etmemiz mümkün değil. Türkiye bu kısır-
döngüyü on yıllarca yaşamıştır ve bedelini 
de çok ağır ödemiştir. Biz bu kısırdöngüyü 
kırmak için geldik. Sanal mutluluklar, 
geçici iyileşmeler, saman alevi gibi ilerle-
meler bizim gündemimizde asla olmadı, 
bundan sonra da olmayacaktır. 

Biz milletimizden tam destek aldık, mil-
letimizin hayır duasını her an arkamızda 
hissettik, kararlılıkla, cesaretle, samimi-
yetle sorunların üzerine gittik. Bugün 
gelinen nokta nedir? Enflasyon, çok şü-
kür, 30 yılı aşkın bir süre sonra nihayet 
yeniden tek haneli rakamlara çekilmiştir. 
Üç yıl öncesine kadar enflasyon aylık yüz-
de 5 mi arttı, yüzde 7 mi arttı diye takip 
ederken, bugün artık virgülden sonraki 
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basamaklara bakıyoruz. Enflasyon binde 5 
mi arttı, yoksa negatif mi çıktı bunu takip 
ediyoruz. 

Bakınız, geçmişte ürünlerinin fiyatlarının 
hangi sıklıkta değiştiğini, ne kadar arttığı-
nı bir hatırlayın, bir de bu son üç yılda ne 
kadar değiştiğini, ne kadar arttığını şöyle 
bir gözden geçirin. Faizlerde yine Türkiye 
Cumhuriyeti hazinesinin tarihindeki en 
düşük oranları elde etmiş durumdayız. 
Bizim devraldığımız günlerde yüzde 60 
seviyesinde olan faizler bugün yüzde 
13’ler seviyesine kadar inmiştir. Büyüme-
de, ihracatta, yatırımda, özelleştirme gelir-
lerinde, turizmde, uluslararası doğrudan 
yatırımlarda, kısacası ekonominin hemen 
bütün göstergelerinde kimi zaman son 
on yılların, kimi zaman da cumhuriyet 
tarihimizin en iyi değerlerini yakalamış 
durumdayız. 

Biz heyecanımızı asla kaybetmedik. Her 
gün, her an, elde ettiğimiz bu başarılara 
yenisini eklemenin gayretini veriyoruz. 
Türkiye yeterince vakit kaybetti. Türkiye 
maddi manevi yeterince acı çekti. Mille-
timiz çok daha iyisine, çok daha güzeline 
layık ve biz bunu başarıncaya kadar da 
inşallah bu heyecanla yolumuza devam 
edeceğiz. Biz laf üretmiyoruz. Biz iş üre-
tiyoruz, hizmet üretiyoruz. Biz yatırımın 
önünü açmak, istihdamı, üretimi, ihracatı 
artırmak, Türkiye’yi uluslararası bir eko-
nomik cazibe noktası yapmak için gayret 
sarf ediyoruz. 

Çok şükür bu hedef doğrultusunda da 
epeyce bir mesafe aldık. Çelme takmaya 

çalışanlar, köstek olmaya çalışanlar, yo-
lumuza engeller çıkaranlar oldu. Bundan 
sonra da mutlaka olacaktır. Nitekim on-
ların kavrayışları, anlayışları da ancak bu 
kadarına yetmektedir. Ama bunlara asla 
kulak asmayacağız, doğru bildiğimizi yap-
maya da devam edeceğiz. Bırakalım onlar 
laf üretsin, Bırakalım onlar gündemi de-
ğiştirmek için, gündemi saptırmak için 
bahane üretsin. 

Bizim bunlarla kaybedecek zerre zamanı-
mız yok. Onlar orda oyalansın dursunlar. 
Bizim uzun bir yolumuz var ve o yolda da 
yürümeye devam edeceğiz. Bunlar hiçbir 
sorumluluk almazlar, bunlar ellerini taşın 
altına koymazlar, bunlar milletin sıkıntı-
sıyla, milletin derdiyle hemhal olmazlar. 
Yapılanı takdir etmelerini bir kenara 
koyduk, engel olmakta bile zerre tereddüt 
etmezler. Allah’a şükür korkumuz yok. 
Allah’a şükür alnımız ak. Bu şekilde de 
devam edeceğiz. 

Daha yapacak çok işimiz var. Enflasyonda 
bu seviye yeterli değil, inşallah bu sene 
yüzde 5’e kadar çekeceğiz. Faizlerde tari-
hi seviyeleri yakaladık, ama yeterli değil, 
inşallah daha aşağılara çekeceğiz. Bakın 
bütçe açığında Maastricht kriterinin bile 
altında bir seviyeye ulaştık, bu da yeterli 
değil. İhracatta, turizmde, özelleştirme 
gelirlerinde, uluslararası doğrudan ya-
tırımlarda sevindirici gelişmelere imza 
attık. Bunlar da yeterli değil. En önemlisi, 
enflasyonla mücadele ederken, işsizliğin 
artmasını önledik, hatta bir miktar düşüş 
sağladık, ama bu da yeterli değil. 
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Biz hedef lerimizi çok daha yükseklere 
koyduk. Bizim kısır tartışmalarla kaybe-
decek vaktimiz yok. Bakın bugün bazı il 
ve ilçelerimize verdiğimiz bu doğal gazla 
sanayimize, özellikle KOBİ’lerimize yeni 
bir destek sağlamış olduk. Kredi faizlerini 
düşürerek, vergileri düşürerek, uygun ve 
ucuz enerji sağlayarak, ve benzeri bir çok 
uygulamayla bacaların tütmesini sağladık. 
Aynı zamanda enerjiden milyonlarca YTL 
tasarrufu da bu sayede gerçekleştirmiş 
olduk. Bu doğalgazı Türkiye’nin dört bir 
yanına ulaştıracağız. Hastanelerimizi, 
okullarımızı, sanayilerimizi, konutlarımı-
zı, iş yerlerimizi bu doğalgaz imkanından 
mahrum bırakmayacağız. Bu uygulamala-
rı artırarak, yaygınlaştırarak devam ede-
ceğiz. Ben burada sözlerime son verirken, 
bir kez daha doğalgazın illerimize hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.
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Değerli davetliler, sevgili Siirtliler… Sizleri 
gönül dolusu muhabbetlerimle selamlıyo-
rum. Siirtspor’u layık olduğu yerlere yük-
seltmek adına düzenlenen bu dayanışma 
gecesinde, aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

Türkiye’nin aydınlık yarınlara yaptığı yol-
culukta adımlarımızı her gün bir öncekin-
den daha ileriye atarak yürümeye devam 
ediyoruz. Bu, birileri örtmeye, gizlemeye, 
halkımızı yanlış yönlendirmeye çalışsa da 
üstü örtülemeyecek bir gerçektir. Allah’ın 
izniyle göreve geldiğimiz gün milletimize 
neyi vadettiysek, bugün o hedefleri birer 
birer gerçekleştiriyoruz, bundan sonra da 
yapacak çok işimiz var. Ülkemizin bütün 
insanları için, hiçbirini dışarıda bırakma-
dan, hiçbir insanımızı gözden çıkarmadan 
yolumuza devam edecek, bir ve bütün ola-
rak değişen Türkiye’nin nimetleriyle her 
gün biraz daha fazla kucaklaşacağız. 

Bu toprakların büyük potansiyeli, milleti-
mizin kültür ve birikimi, insani değerleri 
bizi geleceğin lider ülkelerinden biri yap-
maya yetecek zenginliktedir. Bu büyük ge-
lişme iradesiyle bugüne kadar görüldüğü 

gibi bu milletin altından kalkamayacağı 
bir iş, bir yük, bir sorumluluk yoktur. Bu 
ülkenin geleceğinin aydınlıkla, güzellikle, 
mutlulukla, zenginlikle inşa edilebilme-
si için her birimiz bu büyük davaya baş 
koyduk. Bu ülkeye, bu millete inanmayan; 
durmadan karamsarlık üretmeye çalışan 
zihniyetler Türkiye’nin bugün girdiği me-
deniyet rotasından asla dönmeyeceğini 
bilmelidirler. Asla karamsarlığa, yılgınlığa 
kapılmayacak, hiçbir yorgunluğa yenilme-
yeceğiz. Türkiye küçük düşünen, hayalsiz, 
vizyonsuz insanlara mahkum olmadığını 3 
Kasım’da göstermiştir.

Bakınız bugün hala Türkiye’ye yıllarını 
kaybettiren, demokrasimizi zedeleyen, 
siyasetimizi sakat bırakan ayıplarını, gü-
nahlarını ballandırarak anlatıyorlar. Ayna-
ya bakmıyorlar, bakamıyorlar, ayıplarını 
itiraf edemiyorlar, aksine haklı çıkmaya 
çalışıyorlar. Bunlar milletimizin değişim 
iradesini kavrayamamış zihniyetlerdir, 
Türkiye’nin geleceğinde bu anlayışların 
hiçbirine yer yoktur. Bu millet onlara 
bütün kapıları bir daha açmamak üzere 
kapatmıştır. Demagojiyle, polemikle, alen-
girli siyasetle, antidemokratik bahanelerle 

Siirtspor Gecesi

İstanbul | 3 Mart 2006
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laf üretme devri geçmiştir. Artık Türkiye 
yapıcı siyasete, eksiksiz-bahanesiz demok-
rasiye ve değişime sonuna kadar inanıyor. 
Rota budur, yol budur. Çıkmaz sokaklarda 
işimiz yok.

Değerli dostlarım...

Sizler üç yılı aşkın bir süredir bu ülkenin 
her köşesinde esmeye başlayan değişim 
rüzgarını en az benim kadar iyi biliyor, 
hissediyorsunuz. Bir ülke yavaş yavaş 
ayağa kalkıyor, şehir şehir yükseliyor. 
Anadolu’nun birçok yöresinde dolaşıyor, 
benzer bir coşku ve heyecanla temeller atı-
yor, açılışlar yapıyorum. Duble yollarımız 
hızla ilerliyor, şehirleri medeniyet bağıyla 
birbirine bağlıyor. Her tarafta yakalana-
maz denen hedefler yakalanıyor, çağdaş 
konutlar, dönüşüm projeleri, büyük iş 
merkezleri, sosyal alanlar, altyapı hamle-
leri şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyor. 

Siirt de o şehirler arasındadır. Türkiye her 
yeni günle birlikte mutlu ve müreffeh bir 
geleceğe bir adım daha yaklaşmış oluyor. 
Biliyorum ki bu coşku hepimizin içinde 
yaşıyor: Çocuklarımıza uzun bir zaman 
sonra nihayet inanabilecekleri, umut ede-
bilecekleri, hayal edebilecekleri hedefler 
gösterebiliyoruz. Hiç mi derdimiz tasamız 
yok, hiç mi sıkıntımız kalmadı, elbette var. 
Ama şurası artık bir gerçek ki, bütün dert-
leri çareye kavuşturacak, bütün tasaları 
dağıtacak, bütün sıkıntıları ortadan kal-
dıracak azmimiz, kuvvetimiz, enerjimiz, 
potansiyelimiz de var. 3 Kasım 2002 tari-
hinden bu yana geçen zamanda bu ülkenin 
ne kadar güçlü, insanlarının ne kadar dira-

yetli, inançlı ve maharetli olduğunu bütün 
dünyaya gösterdik. İşte bizi umutlu kılan 
budur, bu ülkenin gücü, bu milletin başka 
hiçbir millette olmayan büyük medeniyet 
ve ilerleme aşkıdır.

Değerli dostlarım...

Şehirlerimizi kalkındırırken elbette o şe-
hirlerin sosyal hayatlarını ihmal edemeyiz. 
İnsanlarımıza, ülkemizin hangi köşesinde 
yaşıyor olurlarsa olsun, kendilerini geliş-
tirmelerine imkan sağlayacak, heyecan 
verecek, gençlerimizin çeşitli alanlarda 
ilerlemelerini sağlayacak altyapıyı da oluş-
turmak zorundayız. Kültürel etkinlikler, 
sanatsal çalışmalar, eğlence ve folklor bir 
şehrin gelişimi adına son derece önemli 
imkanlar barındırmaktadır.

En az onlar kadar önemli olan bir başka 
unsur da sportif heyecanlar... Türkiye spo-
ru seven, özellikle de futbolla yatıp kalkan 
bir ülke... Siirt için de Siirtspor’un ne kadar 
önemli olduğunu burada bulunan herkes 
herhalde biliyor, takdir ediyor. Biliyorsu-
nuz bundan bir süre önce Siirt’te bir kültür 
merkezi açtık, bu alanda başka yapılacak 
şeyler de elbette var.

Bizim anlayışımızın sadece altyapı yatı-
rımlarıyla, sanayi ve hizmet yatırımlarıyla 
sınırlı olmadığını, kültürel ve sosyal kal-
kınmaya da çok özel bir önem atfettiğimizi 
gösteren önemli bir örnektir bu. Şimdi 
de Siirtspor’u bulunduğu yerden daha 
yukarılara taşıyacak bu güzel bulaşmada 
bir aradayız. Burada bulunan herkesin 
gönlünden geçen neyse, benim gönlüm-



Recep Tayyip ERDOĞAN

244

den geçen de odur: Siirt Süper lige geri 
dönmelidir. Bunu sadece Siirtspor’un de-
ğerli sporcuları değil, bütün Siirt ortak bir 
coşku ve enerjiyle başarabilir.

Bu buluşma Siirt’in, Siirtlilerin bu yolda 
ne kadar kısa zamanda, ne kadar önem-
li mesafeler alabileceğini ortaya koyan 
müstesna bir buluşmadır. İnanıyorum ki, 
bu dayanışma duygusuyla Siirtspor çok 
daha güçlenmiştir, güçlenecektir. Buradan 
bütün Siirtlilere çağrıda bulunuyorum: 
Siirtspor’a mutlaka katkıda bulunmamız 
lazım. Sportif olarak, teknik olarak, maddi 
olarak... Ama en çok da duygu olarak, he-
yecan olarak Siirtspor’u daha iyi seviyelere 
taşımamız gerekiyor. 

Hani futbolcular maçlardan önce “İyi olan 
kazansın,” diye bir ifade kullanıyorlar ya... 
Bu ifade Siirtspor’un da rehberi olmalı... 
Siirtspor iyi olmalı, çok daha iyi olmalı, 
ekonomik olarak, sportif olarak, centil-
menlik anlamında Siirtspor bu ülkenin 
örnek kulüplerinden biri olmak zorunda-
dır. Çünkü Siirt’in, Siirtlinin bu kulübe, bu 
heyecana, bu renk ve harekete ihtiyacı var. 
Bunu başarmak için kendi adıma üzerime 
düşeni yapmaya, centilmence, sportmence 
Siirtspor’un hedeflerine destek olmaya ha-
zır olduğumu da huzurlarınızda ifade edi-
yorum. Siirtspor’a başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Saygıdeğer hanımefendiler, değerli konuk-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. 

Kadınlar binlerce yıldır, gerek dünyada, 
gerek ülkemizde toplumsal hayatın içinde 
yeterince yer alamamışlardır. Ancak şu da 
bir gerçek ki, dünyadaki dengeler büyük 
bir hızla değişmektedir. Geçen yüzyıldan 

itibaren toplumsal hayatın temel dinamik-
leri tümüyle değişmiştir. Bütün dünyada 
yaşanan bu köklü ve hızlı değişim, kadınla-
rın sosyal hayata katılımını da arttırmıştır. 
Türkiye’de de bu katılıma paralel olarak 
kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal 
kazanımları geride bıraktığımız yüzyılda 
artmıştır. Bu sebeple, Cumhuriyetin kurul-
masından sonra, Türk kadınlarına seçme 

Dünya Kadınlar Günü Kutlama 
Etkinlikleri

Uşak | 7 Mart 2006
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ve seçilme hakkı başta olmak üzere, siyasi 
ve hukuki pek çok hak tanınmıştır. 

Geçen zaman içinde kadınlarımızın aşa-
ma aşama katılımıyla toplumsal hayatı-
mızın gelişimi hızlanmış, ülkemizin kaza-
nımları artmıştır. AK Parti olarak, kadın 
haklarında ilerleme sağlanmasını ve ka-
dınlarımızın toplumsal hayata katılımını 
ülke kalkınmasının vazgeçilmezlerinden 
biri sayıyoruz. Kadına karşı şiddetin ön-
lenmesi, kadınlarımızın çalışma hayatına 
girmesi, siyasete katılması, eğitim imkan-
larının arttırılmasına büyük hassasiyet 
gösteriyoruz. 

Geçen üç yıl içinde bu konuda çok önemli 
projeleri hayata geçirdik. Anayasamızda 
ve Medeni Kanunda yaptığımız düzen-
lemelerle genel anlamıyla kadına karşı 
ayrımcılığın önüne geçen, özgürleştirici 
adımlar attık. Hatta bildiğiniz gibi pozitif 
ayrımcılık kavramı da bu dönemde po-
püler oldu, konuşulur hale geldi. Bugün 
burada olduğu gibi birçok tartışma ve 
konuşma zemininde buluşarak kadınları-
mızın meselelerini paylaşma hususundaki 
sıcak yaklaşımımızı, samimi duruşumuzu 
da gösterdiğimizi zannediyorum. 

Kadın haklarını, özgürlüklerini, ihtiyaç-
larını sadece 8 Mart Kadınlar Gününe 
hapsetmeden, daha geniş bir takvimde ele 
alarak, Akil Kadınlar Toplantısı, Medeni-
yetler İttifakında Kadının Rolü gibi başlık-
lar altında pek çok ulusal ve uluslararası 
toplantıya ev sahipliği yaptık. Bu platform-
larda pek çok önemli şey konuşuldu, kayda 
alındı, çözüme dönük fikirler sergilendi. 

Bütün bunların önemli kazanımlar olarak 
kadınlarımızın yarınlarına katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum. 

Değerli konuklar…

Şu kanaatimi özellikle vurgulamak istiyo-
rum; kadınlar için önemli olan istatistik-
lere dayalı bir gelişme değil, kültürel geliş-
medir. Kadına karşı ayrımcılığın, şiddetin, 
cinsel istismarın ve benzeri uygulamaların 
sona erdirilmesi için bir zihinsel reforma, 
bir kültürel değişime ihtiyaç vardır. Bunu 
başarmanın yolu da eğitimden geçmek-
tedir. Ancak eğitimle kadının toplumsal 
hayatta daha güvenli, daha sağlıklı bir ko-
num kazanmasını sağlayabiliriz. 

Bunun zeminini hazırlamak bakımından 
hükümetimizin başlattığı Haydi Kızlar 
Okula kampanyasını güzel bir örnek olarak 
hatırlatmak istiyorum. Kampanyayla, sivil 
toplum kuruluşlarımızın, sanayicilerimi-
zin, işadamlarımızın, hayırseverlerimizin 
desteğini alarak 175 bin kız çocuğumuza 
okuma imkanı sağladık. 17 Haziran 2003 
tarihinde 10 ilde başlattığımız bu kampan-
yayı önce 33, daha sonra da 53 il geneline 
yaydık. Gelecek yıl 81 ile yani Türkiye’nin 
tamamına yaymayı hedefliyoruz. İnşallah, 
okul çağına gelip de okula gitmeyen kız 
evladımız kalmayıncaya kadar da bu kam-
panyayı ısrarla, dirayetle sürdüreceğiz. 

Görevli arkadaşlarımız gerekirse kapı 
kapı dolaşarak, kız çocuklarını okula 
göndermeyen aileleri ikna etmek için sa-
mimiyetle uğraşıyorlar. Kız çocuklarının 
okula gitmesini yaygınlaştırmak için yatılı 
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okullara da büyük önem veriyoruz. Bizim 
için önemli olan bütün çocuklarımıza, 
özellikle de kızlarımıza çağın gerektirdiği 
eğitim imkanlarının sağlanmasıdır. Hiçbir 
evladımızı dışarıda bırakmadan ilerlemek, 
gelişmek, kalkınmak istiyoruz. Kadına kar-
şı ayrımcılığı sadece kadınlar değil, bütün 
bir toplum olarak reddedeceğiz. Bu ayıbı 
birlikte ortadan kaldıracağız. 

Değerli davetliler…

Çok önemli bir husus daha var; zaman 
zaman kadına karşı ayrımcılığı belli ka-
lıplar içinde düşünmek gibi bir yanlışa 
düşülüyor. Biz sorumluluk sahibi insan-
lar olarak kadına karşı ayrımcılığı bütün 
boyutlarıyla değerlendirmek, düşünmek, 
ele almak zorundayız. Maalesef bugün 
mesele sadece kadın erkek eşitsizliğiyle 
kalmamış, kadınlar arası eşitsizlik boyutu-
na da taşınmıştır. Geçen yüzyılda kadına 
tanınmış olan bazı hak ve özgürlükler, 
bugün anlaşılmaz biçimde bazı kadınla-
rımızdan esirgenmek isteniyor. Bu kabul 
edilebilir değildir; buna en önce kadınla-
rımızın topyekun karşı çıkması gerekir. 
Bu duyarlılığın paylaşılması, kadın hak ve 
özgürlüklerinin yaygınlaşması, yerleşik 
hale gelmesi, olgunlaşması için elzemdir. 
Bu tür toplantıların, bugüne kadar yeterin-
ce tartışılmayan, üzerinde durulmayan bu 
konuların gündeme getirilmesine de katkı 
sağlayacağını umuyorum. 

Özgürlüklerin yaygınlaştırılmasını isti-
yorsak, öncelikle zihinlerin, düşüncelerin 
özgürleştirilmesini savunmalıyız. İnanıyo-
rum ki, geleceğin aydınlık Türkiye’sinde 

kadınlarımız, bugün olduklarından çok 
daha etkin, çok daha mutlu olacaklardır. 
Daha demokratik, daha özgür, insan hak 
ve hürriyetlerine sımsıkı bağlı, daha güler 
yüzlü bir Türkiye umuduyla sözlerime son 
veriyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli hemşerilerim… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum…

Hem Rize’mizin kurtuluş yıldönümünü 
kutlamak, hem de Rizelinin emsalsiz da-
yanışma gücünü bir kere daha ortaya koy-
mak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Rize’nin bir evladı, Karadeniz kültürüyle 
yetişmiş bir kardeşiniz olmaktan daima 
gurur ve mutluluk duydum. İnsanların 
aidiyet duygularını, memleket sevgilerini, 
öz değerlerini kaybetmemelerinin, aksine 
o zenginlikleriyle birlikte gelişerek top-
lumsal hayata katılmalarının son derece 
önemli olduğu düşüncesindeyim. 

İnsan doğduğu kültürden koparak, mem-
leket hissiyatından uzaklaşarak ancak 
kimlik zeminini arızaya uğratır. Bizleri 
güçlü kılan, kim olduğumuzu, nereden 
geldiğimizi ve nereye gideceğimizi iyi bil-
memizdir. Bizi bir araya getiren Rizelilik 
ortak paydasının, hemşerilik duygusunun 
değerini iyi bilmeliyiz. Tıpkı bu ülkenin 
bütün insanlarını birbirine bağlayan, 
kenetleyen, bir ve bütün kılan ortak de-

ğerlerin, kültürel renklerin bizi ne kadar 
zenginleştirdiğini iyi bilmemiz gerektiği 
gibi… 

Bu ülke güçlü bir ülke, verimli toprakları, 
zengin doğal kaynakları, çok önemli coğra-
fi avantajları var. Ama bu ülkenin asli gücü 
yine de bunlar değil, insanları, kültürü, 
medeniyeti, öz değerleridir. Bu asli güç ol-
madan bu verimli topraklardan, bu zengin 
doğal kaynaklardan, bu çok önemli coğrafi 
avantajlardan bir vatan çıkaramazsınız. 
Toprağı vatan kılan her zaman insandır, 
kültürdür, medeniyettir. Bu gerçeği gele-
cek nesillere de bir nasihat, bir duygu, bir 
işaret, bir miras olarak bırakmalıyız. 

Değerli Rizeliler…

Elbet hepimiz köklerimize, doğup büyü-
düğümüz, ait olduğumuz yerlere, yörelere, 
şehirlere aşkla, heyecanla bağlıyız. Bu bağ, 
kendi memleketlerimizden kilometrelerce 
uzakta yaşıyor olsak da bizi birbirimize 
bağlıyor. Ama öte taraftan biz ülkemize 
de, ülkemizin diğer şehirlerine de aynı 

Kurtuluş, Dayanışma ve Halk 
Şöleni

Rize | 7 Mart 2006



249

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

aşk ve heyecanla bağlıyız. Ecdadımız nasıl 
bu vatanın her bir karış toprağını savun-
muşsa, biz de bugün aynı gönlü genişlikle 
Türkiye’nin her bir köşesini ayağa kal-
dırmanın, kalkındırmanın, ilerletmenin 
mücadelesini veriyoruz. Bizim derdimiz 
yörecilik yapmak, bu ülkenin yumruk gibi 
birbirine kenetlenmiş bütünlüğüne gölge 
düşürmek olamaz. 

Bizler kültürel zenginliklerimizi, yerel 
değerlerimizi yaşatmak; kendi memleket-
lerimize olan vefa borçlarımızı ödemek 
için bir araya geliyoruz. Yoksa bu ülkenin 
her köşesinin derdi bizim gönlümüzü aynı 
harla yakıyor, her şehrimizin geleceği yü-
reğimizde aynı umutla kanatlanıyor. Rize 
de kalkınacak, Adıyaman da, Tekirdağ da, 
Mersin de… Biliyoruz ki zorlukları hep be-
raber aşacak, hep beraber ilerleyeceğiz. Bu 
açıdan bakınca, Rize’miz için düzenlenen 
bu dayanışma gecesinin, aynı zamanda 
Türkiye’nin bütün şehirlerini kucaklayan 
bir memleket ruhu ve hissiyatına sahip 
olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Değerli hemşerilerim…

H ü kü m e t  o l d u ğ u m u z  g ü n d e n  b e r i 
Türkiye’nin her yerini adım adım dolaşı-
yor, açılışlar yapıyor, temeller atıyoruz. 
Hedefimiz bu ülkenin bütün şehirlerini 
belli bir denge içinde kalkındırmak, insa-
nımızın acil sorunlarına doğuda-batıda, 
kuzeyde-güneyde yaşadığına bakmadan 
çözümler getirmektir. Türkiye’nin üç yıl 
gibi bir zamanda nereden nereye geldiğini 
sizlerin takdirinize bırakıyorum. Biz sade-
ce yeni fabrikalar, yeni iş merkezleri, yeni 

sanayi bölgeleri açmıyoruz; onlara ilave 
olarak yeni konut projeleriyle, yeni dönü-
şüm hamleleriyle, duble yollarla, çevre 
düzenlemeleriyle şehirlerimizin çehresini 
de değiştiriyoruz. 

Geleceğin mutlu ve müreffeh Türkiye’si 
yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. İnanı-
yorum ki Rize de bu büyük değişim içinde 
öncü rol oynayan şehirlerimizden biri ola-
caktır. Sahil yolu bitiyor. Bütün Türkiye’de 
olduğu gibi Karadeniz’de de turizmin 
çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. İnşallah kültürü, folkloru, ta-
rihi ve doğayı buluşturan çok daha geniş 
kapsamlı bir turizm anlayışıyla Karadeniz 
şenlenecek. 

Bölgemiz için turizmin son derece önem-
li bir kazanç kapısı olduğunu hepimiz 
biliyoruz, bu potansiyeli mutlaka değer-
lendirmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak 
sadece Karadeniz kazanmaz, Türk turizmi 
de, Türk ekonomisi de kazanır. Hedefe 
ulaşmak için önümüzde bir engel yok, güç-
lerimizi birleştirerek potansiyeli kazanca 
çevirebiliriz. İnşallah bu hayalimizin ger-
çeğe dönüştüğünü görür, böyle güzel bu-
luşmalarda bu mutluluğu da paylaşırız. Bu 
temenniyle sözlerime son veriyor, sizleri 
tekrar sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli hanımefendiler, sevgili davetliler… 
Sizleri sevgiyle selamlıyor, bütün hanım-
larımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlu-
yorum. 

Üzülerek görüyoruz ki bugünün dünyası 
daha ziyade acıların, gözyaşlarının ve şid-
detin, insani güzelliklerin önüne geçtiği 
bir dünyadır. İnsanlık olarak bu dramatik 
tabloyu değiştirecek aydınlık fikirlere, 
insani yaklaşımlara ihtiyacımız var. Hepi-

miz, tarihi değiştirecek sevgi düşüncesi-
nin, şefkat kültürünün yakacağı kandilleri 
bekliyoruz. 

Bakınız bu kavramları ardı ardına sıra-
layınca, bir başka sözcük hemen akla ge-
liyor: Kadın… Şurası kesin ki, dünyanın 
geleceğinde acıların yerini güzellikler, kav-
gaların yerini dostluklar, şiddetin yerini 
sevgi alacaksa, bunda kadınlarımızın rolü 
herkesten fazla olacaktır. Bugünün dün-

“Kadınlar Buluşuyor” Toplantısı

Ankara | 8 Mart 2006
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yası biraz da, kadının ruhundaki, yaradılı-
şındaki güzelliklere yeterince hayat hakkı 
tanımadığı, ayrımcı uygulamalarla kadını 
etkisizleştirdiği için bu kadar sert, bu ka-
dar katı, bu kadar acımasızdır. Çocukları-
mız bunun için mahrumiyetler karşısında, 
zararlı bağımlılıklar, kötü alışkanlıklar, 
şiddet ve terör tuzakları karşısında bu ka-
dar yalnız ve korunmasızdır. 

Başta aile olmak üzere bütün insani ku-
rumlar, modern kültürel süreçte etkisiz-
leşmiş, çözülmeye yüz tutmuştur. Aile, 
bireylerin sevgiyle şef katle beslendiği, 
insani değerlerle kişilik kazandığı yerdir. 
Aile, medeniyetlerin şekillendiği ocaktır. 
Ve kadınlar, ailelerin temel direği, ilham 
kaynağı, zenginliğidir. 

Değerli hanımlar…

Toplumsal barışın anahtarı sizlersiniz. 
Hayatın her alanında sizlerin varlığınız, 
zenginliğiniz ve katkılarınızla bir insani 
kalkınma atılımı, bir şefkat devrimi ger-
çekleştirmek durumundayız. İnsanlığın 
belki de en acil, en hayati ihtiyacı da bu-
dur. Bunu başaramazsak yakın gelecekte 
medeniyet düşüncesinden, insanlık kül-
türünden, toplumsal bütünlükten söz ede-
mez hale geleceğiz. Önce insanı siyasetten 
sanata, çalışma hayatından aileye kadar 
her alanda yücelteceğiz. Bunu başarırsak 
daha mutlu toplumları, daha aydınlık ya-
rınları da inşa edebiliriz. Siyaset kurumu 
adına, kadınlarımızın sosyal etkinlikleri-
nin hayatın her alanına yayılmasından bü-
yük memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların, krizlerin, 
darboğazların faturası herkesten çok ka-
dınlarımız tarafından ödenmiştir. Toplum 
olarak bu tabloyu değiştirmek mecburiye-
tindeyiz. Daha da önemlisi kadınlarımız, 
Türkiye’nin bugünü ve geleceği üzerindeki 
söz haklarını kimseye teslim etmeme ka-
rarlılığını göstermelidir. 

Bizim görevimiz sosyal hayatın içinde 
kadına yer açmak değil, kadının var olan 
gücünü, vizyonunu, zenginliğini kabul 
etmektir. Bu yolda önemli mesafeler aldık. 
Özellikle eğitimde başlattığımız hamleyle 
kız çocuklarımızın okullaşmasının önünde-
ki sosyo-kültürel ve ekonomik engelleri bü-
yük ölçüde ortadan kaldırdık, kaldırıyoruz. 
Bu uygulamalarımızın müspet sonuçlarını 
önümüzdeki yıllarda daha iyi görecek, 
daha iyi yaşayacağız. Şundan hiç kuşkunuz 
olmasın; Türkiye’de kadınları daha iyi bir 
gelecek bekliyor. Bu vesileyle Dünya Kadın-
lar Günü’nüzü bir kere daha tebrik ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli Ankaralılar, sevgili Yenimahalle-
liler, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler… Hepinizi sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle, dostlukla selamlıyorum. Bu 
güzel bahar mevsiminin ilk günlerinde, 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. 

Üç yıldır Türkiye’yi karakıştan çıkarıp 
bahara kavuşturmaya çalışıyoruz. Bugün 
de böyle bir mutluluğu paylaşmak için 
burada toplanmış bulunuyoruz. Her gitti-
ğimiz yere bir müjde götürmek, kurulan 
her kürsüden milletimize müjdeli haberler 
vermek bizi çok memnun ediyor. Siyasette-
ki asli görevimiz budur. 

Yenimahalle Belediyesi Tapu 
Dağıtım Töreni

Ankara | 12 Mart 2006
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Ülkemizin kaynaklarını ülkemize kazan-
dırmak, halkımızın yüzünü güldürmekten 
daha yüksek bir siyaset düşünemiyorum. 
Bu yola çıkarken milletimize vadettiğimiz 
şey milletimizin bahtını açmak, gülmeyen 
yüzleri güldürmekti. İşte bugün burada 35 
yıldır bekletilen, 35 yıldır ertelenen bir so-
runu çözmüş olarak karşınızdayız. Zaten 
biz ertelenen sorunları çözmek, ertelenen 
talepleri karşılamak için iş başındayız. 

Yenimahalle ülkemizin, başkentimizin en 
büyük ilçelerinden biri. Başkentin mer-
kezinde bile altyapı sorunları, gecekondu 
sorunu, imar sorunu, 35-40 yıl boyunca 
ertelenmişse varın ülkemizin diğer şehir-
lerini, ilçelerini siz düşünün. İşte biz, bu 
üç buçuk yılda bütün ilçelerimizin, şehir-
lerimizin daha bayındır, daha mamur hale 
gelmesi için gecemizi gündüzümüze kat-
tık. Türkiye’nin dört bir yanında, Cumhu-
riyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm 
projelerini hayata geçiriyoruz. Yıllarca en 
büyük sorunlarımızdan biri olarak kabul 
edilen kaçak yapılaşma ve gecekondulaş-
manın önüne set koyuyoruz. 

Artık şehirlerimiz daha modern, daha 
yaşanılır hale geliyor. Sadece Türkiye’de 
değil, bütün dünyada negatif örnek olarak 
kentleşme literatürüne geçen Demetevler’i 
de ıslah ediyoruz. 7 mahallemizde 80 bin 
insanımızın yaşadığı, 270 bin hektarlık bir 
alandaki kaçak ve ruhsatsız yapıların imar 
sorunu 35 senedir çözülemiyordu. İşte 
biz, 27 bin imar tapusunu hak sahiplerine 
teslim ederek, bu kronik sorunu ortadan 
kaldırıyoruz. Bakınız bu imar tapularını 
verdiğimiz 7 mahallede, 9 bin 500 konut 

var. 80 bin insanımız bu evlerde yaşıyor. 
Bu semtteki binaların yüzde 30’u gecekon-
du, yüzde 30’u çok katlı apartman, geri 
kalan yüzde 40’ı da boş alan. Ankara’nın 
merkezindeki bu tabloyu değiştiriyor, 
Türkiye’ye yakışır bir başkent inşa ediyo-
ruz. Yenimahalle’yi yeniliyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bir ülkenin huzuru, mutluluğu, refahı en 
önce aileden başlar, mahalleden başlar, 
kentlerden başlar. Mahallelerimiz, semtle-
rimiz, şehirlerimiz bayındır hale geldikçe, 
insanımız hak ettiği kaliteli hayat stan-
dardına kavuşacaktır. Çok şükür, AK Parti 
belediyeleri bunu başardı. Başarılarımıza 
her gün yenilerini eklemek için canla başla 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Hemen şunu hatırlatmak isterim ki, yerel 
yönetimlerimizin, belediyelerimizin bu 
başarısı merkezi yönetimdeki anlayışımız-
la doğrudan ilgilidir. Eğer merkezi hükü-
met o hastalıklı koalisyonlar gibi sürekli 
halkın taleplerini kulak ardı eden, işleri 
erteleyen bir hükümet olsaydı bugün, be-
lediyelerimizin de eli kolu bağlı olurdu. 
Bizim dönemimizde merkezi yönetim ile 
yerel yönetim kavgası bitmiştir. 

Bunun altını özellikle çiziyorum: İstanbul 
gibi, Türkiye’nin özeti olan bir büyük şeh-
ri yönetirken, yerel yönetim ile merkezi 
yönetimin uyum sorununu iliklerime 
kadar yaşadım. Zira ben Ankara’ya, şehir 
yönetiminden geliyorum. İSKİ skandalla-
rını hatırlarsınız. Biz İstanbul’da yönetime 
geldiğimizde musluklardan adeta çamur 
akıyordu. Oralardan geldiğimiz için diyo-
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rum ki, benim Başbakanı olduğum ülkede, 
yönetimin hiçbir kademesinde ayrımcılık 
yapılamaz. Yeter ki, milletime hizmet gö-
türülsün. 

İnsanımıza hizmet götürmek isteyen, ül-
kenin kalkınması için bir tek çivi çakan 
herkesi alkışlıyoruz, herkese omuz veri-
yoruz, destek oluyoruz. İki sene önce 28 
Mart’ta ülkemizin büyük çoğunluğunda 
yerel yönetimleri devraldık ve süratle kol-
larımızı sıvadık. Ne kadar borç devraldık, 
ne kadar sorun devraldık, siz bunları çok 
iyi biliyorsunuz. Sizler, Türkiye’yi kısa 
zamanda nereden nereye getirdiğimizin 
şahidisiniz. Sadece Ankara’nın vitrini olan 
havaalanı protokol yolu bile, başlı başına 
bunun en iyi kanıtı değil midir? Yabancı 
devlet adamları çevrelerine bakarken, 
adeta 300 yıl önceki gecekondu tablosuyla 
yüzleşiyorlardı ve bizim de içimiz sızlıyor-
du. Ankara’nın vitrini modern bir başkent 
değil, adeta bir köy görünümündeydi. 
Şimdi o binlerce gecekondu sahiplerinin 
rızasıyla yıkıldı. Orada da hummalı bir ça-
lışma devam ediyor. 

Türkiye gibi Ankara’nın çehresini de de-
ğiştiriyor, yeniliyoruz. İnsanlarımıza daha 
modern ve sağlıklı konutlar inşa ediyoruz. 
Zira biz çözüm üreten bir partiyiz. Biz, biz-
den öncekiler gibi mazeret üreten bir parti 
olmadık, olmayacağız. İç politikada, dış 
politikada, ekonomide elde ettiğimiz başa-
rı ortada. Ama tabii ki bununla yetinecek 
değiliz. Nereye hizmet gerekiyorsa, nerede 
bir eksiklik, bir sorun varsa, AK parti ikti-
darının başbakanı, bakanı, belediye başka-
nı orada olacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye ekonomisi, çok şükür artık krizle-
ri, kaos ortamını, belirsizliği gerilerde bı-
raktı. Ekonomide atılım dönemine geçtik. 
Türkiye büyüyor, adaletle kalkınıyor. Artık 
geleceğe bakıyoruz. Türkiye’yi dünya gene-
linde, dünya ölçeğinde belirleyici bir eko-
nomi yapmanın mücadelesini veriyoruz. 
Biz iktidara geldiğimizde, kişi başına milli 
gelir 2 bin 500 dolar civarındaydı. 

Bakın, buraya dikkatinizi çekiyorum: Milli 
gelir gelişmiş ülkelerde, 10 bin, 20 bin, hat-
ta 30 bin dolar seviyelerinde. Bizde yıllarca 
bir ileri, iki geri giden büyüme temposuyla 
ancak 2 bin 500 dolar seviyesine gelinmiş. 
Biz ne yaptık? Üç yılın sonunda kişi başına 
düşen milli gelirimizi 5 bin doların üzeri-
ne çıkardık. Yani, yüzde 100’lük bir artış 
sağladık. İnşallah 10 bin dolar seviyelerini 
de göreceğiz. Bunun kararlılığı, bunun 
gayreti içindeyiz. Bu hedefler gerçekleşe-
cek. Yeter ki bu milletin kaynağını yine bu 
millet için kullanın. Yeter ki milletin po-
tansiyellerini millet için harekete geçirin. 
Yeter ki bu milletin önünü açın. 

Biz bunu yaptık ve işte bu sayede enflas-
yonda, faizlerde, turizm gelirlerinde, ih-
racatta tarihi başarılar elde ettik. İşte AK 
Parti farkı budur. İşte AK Parti iktidarının 
farkı budur. Tapularınızın hayırlı olmasını 
diliyor, mutluluğunuzu paylaşıyorum. Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Türkiye’nin ve milletimizin her yeni güne 
biraz daha mutlu, biraz daha umutlu başla-
ması, bizi son derece memnun etmektedir. 
Allah’a şükürler olsun ki, hararetli, tempo-
lu çalışmalarımızın meyvelerini almaya 

başladık, milletimizin önünde artık yeni 
bir ufuk açıldı. 

Son üç yılda sergilediğimiz performans, 
ekonomide elde ettiğimiz başarılar sa-
yesinde Türkiye her geçen gün büyüyor, 
zenginleşiyor, gelişiyor. Bu ekonomik bü-
yümenin en büyük sebebi devlet ve millet 

“Sevgi Evleri Projesi” Final 
Gecesi

Malatya | 16 Mart 2006
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arasında karşılıklı güven ortamının tesis 
edilmesidir. Bu güven beraberinde istikra-
rı getirmiş, istikrar da güvenin pekişmesi-
ni, büyümenin kalıcılaşmasını sağlamıştır. 

Toplumsal mutabakat istenilen düzeye 
geldiğinde, inanıyorum ki Türkiye’yi ve 
Türk milletini hiçbir engel durduramaya-
caktır. Eskiden sorunların kalıcılığından 
bahsedilirdi, bugün artık büyümenin ka-
lıcılığından söz ediyoruz. Eskiden hızlı bir 
çöküşten, gerilemeden bahsedilirdi, bu-
gün artık sürdürülebilir bir kalkınmadan 
söz ediyoruz. Üstelik kalkınma derken tek 
taraflı bir kalkınmayı değil, çok boyutlu 
bir kalkınmayı kastediyoruz. Bir ayağı düz-
de bir ayağı çukurda bir ülkeyi kalkınmış 
saymamız mümkün değildir. Türkiye; yal-
nızca ekonomik alanda değil, ekonomide-
ki büyümeye paralel olarak hukuk devleti, 
siyaset, insan hakları ve özgürlükler alan-
larında da mesafe kat etmekte, daha ileri 
noktalara gelmektedir. 

AK Parti hükümeti olarak, her alanda 
adaletli, eş zamanlı, doğru orantılı bir 
kalkınmayı öngörüyoruz. Hesaplarımızı 
buna göre yapıyor, adımlarımızı buna göre 
atıyoruz. Biz sorun çıkaran değil, sorun 
çözen, meselelerin halline odaklanan, hiz-
met üreten bir siyasi anlayışın mensubu-
yuz. Türkiye’nin on yıllarca ihmal edilmiş, 
ötelenmiş müzmin sorunlarını masaya 
yatırıyoruz. Çözülemez sanılan problemle-
re yeni yaklaşımlar getiriyor, bunları beşer 
onar ortadan kaldırmak suretiyle arzu 
ettiğimiz Türkiye tablosuna doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülkemizin ekonomik açıdan güçlenmesini 
arzulamamızın en büyük nedeni, 7’den 70’e 
bütün insanlarımıza daha müreffeh hayat 
şartları sağlamaktır. Türkiye’nin sosyal 
dokusunun bozulmasında, mevcut sosyal 
problemlerinin arkasında, bütünüyle ol-
masa da, çoğunlukla ekonomik nedenler 
yatmaktadır. Bunun için ekonomik kalkın-
mayla birlikte, sosyal alanda ortaya konula-
cak projelere ağırlık veriyoruz. 

Hükümet olarak devletin sosyal sorum-
luluklarının büyük bir titizlikle yerine 
getirilmesi için her türlü imkanı seferber 
ediyoruz. Özellikle Anadolu’daki kızlarımı-
zın okul hayatına kazandırılması için Haydi 
Kızlar Okula kampanyası düzenledik, 175 
bin çocuğumuza eğitim imkanı sağladık. 
Gökkuşağı Kampanyası ile özürlü vatandaş-
larımızın yaşama şartlarını kolaylaştıracak 
projelerin yürürlüğe konmasını sağlıyoruz. 
Toplu Konut İdaremiz ile dar gelirli hatta 
hiçbir geliri bulunmayan vatandaşlarımızı 
ev sahibi yapıyoruz. Bütün bunları nasıl 
gerçekleştiriyoruz peki? İşte az önce sözü-
nü ettiğimiz, millet-devlet yakınlaşmasını, 
karşılıklı güven ortamını tesis ederek… 

Ülkemizin yıllarca ertelenmiş, üst üste yı-
ğılmış sosyal problemlerinin altından bu 
kadar kısa zamanda çıkmak başka türlü 
mümkün değildir. Bunun için toplumun 
sosyal yaralarının sarılmasına, güçlü bir 
Türkiye’nin inşa edilmesine katkı veren 
bütün iş adamlarımızı, hayırseverlerimizi, 
vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. 
Ülkenin kalkınması, refaha kavuşması, düz-
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lüğe çıkması için bir tek çivi çakan herkesin 
başımızın üstünde yeri vardır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, eskiden sosyal hizmet anlayışı, top-
lumun yaralarını saracağına daha da sar-
sıyordu. Biz, AK Parti hükümeti olarak, bu 
ince ayrıntıları düşünerek, devletin sosyal 
hizmet anlayışını tümüyle değiştiriyoruz. 
Sosyal hizmetlerde sadece rakamlara dayalı 
sayısal bir değişiklik yapmakla kalmıyoruz. 
Meseleyi çok daha derinden ele alıyor, kök-
lü bir mantalite değişikliği yapıyoruz. Köh-
nemiş sosyal hizmet anlayışı yerine yeni bir 
vizyon, yeni bir anlayış ikame ediyoruz. 

Eskiden, bir anne-baba evladını çocuk yu-
valarına, yetiştirme yurtlarına bırakmak 
istediğinde devletimiz bunu hemen kabul 
ediyordu. Halbuki bu çok yanlış bir uygu-
lamaydı. Biz bu anlayışı kökten değiştiri-
yoruz. Biz, çeşitli nedenlerle terk edilmek, 
devlete bırakılmak istenen bir evladımızın, 
yavrumuzun öncelikle ailesinin yanında 
kalabilmesi için gerekli şartları hazırlama-
ya çalışıyoruz. Bu durumdaki bir çocuğu-
muzun öz ailesinin yanında kalması müm-
kün değilse, uygun nitelikteki bir yakının 
yanında kalması için çaba harcıyoruz. Bu 
da uygun değilse, bir koruyucu ailenin ya-
nına yerleştirmeye, evlatlık müessesesinin 
ihdas edilmesine gayret ediyoruz. Kimsesiz, 
korunmaya muhtaç bir çocuğumuzu ku-
rumlara, kuruluşlara yerleştirmeyi son çare 
olarak görüyoruz. 

Her ne kadar buralara çocuk yuvaları adını 
vermiş olsak da, biz şunu söylüyoruz: Bir 

çocuğun yeri kurumlar değildir. Bir çocu-
ğun yeri, bir çocuğun yuvası annesinin ve 
babasının yanıdır. Yani aile ortamıdır. Biz 
meseleye böyle bakıyoruz. Bunun için, dev-
letin kucağına bırakılmak istenen evlatları-
mızın öncelikle ailesinin yanında kalması 
için gerekli şartları oluşturuyoruz. 

Bizim için öncelik ailenin korunmasıdır. Ai-
lenin parçalanmasını önleyemezsek, toplu-
mun parçalanmasının da önüne geçemeyiz. 
Bu nedenle, halen yurtlarda barınmakta 
olan, devletin kucağına terk edilmiş evlat-
larımızı da yeniden ailelerine kavuşturu-
yoruz. 2005 yılından itibaren, başlattığımız 
“Aileye Dönüş Projesi” sayesinde, kurum ba-
kımına terk edilmiş 1839 evladımızı öz ai-
lelerinin yanına yerleştirdik. Bu konudaki 
çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde halen çocuk yuvaları 
ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukların 
yüzde 40’ını ailelerinin yanına yerleştirme-
yi hedefliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumları’na gidenler, orada kalan çocuk-
larımızı ziyaret edenler bilirler. Devletimi-
zin kıt imkanları nedeniyle, şimdiye kadar 
kışla tipi yuva ve yurtlar inşa ediliyordu. 
Biz bugün bunları bir yandan azaltıyor, bir 
yandan da bütünüyle rehabilite ediyoruz. 
Kışla tipi çocuk yuvalarının yerine “sevgi 
evleri” dediğimiz, en fazla 10-12 çocuğumu-
zun barındığı evler inşa ediyoruz. Bu sevgi 
evleri, bizim milletimize hizmet aşkımızın 
birer eseridir. 
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Uygulamaya koyduğumuz Sevgi Evleri 
Projesi ile evlatlarımızın daha küçük bi-
rimlerde, aile ortamına benzer yapılarda, 
küçük müstakil binalardan oluşturulan 
site içersinde bakımını gerçekleştiriyo-
ruz. Şu anda İzmir, Gölcük, Tekirdağ, 
Muğla, İstanbul ve Yalova illerinde inşa 
ettiğimiz Sevgi Evlerinde faal olarak, 750 
çocuğumuza hizmet veriyoruz. Bunun 
yanı sıra inşaatı devam eden Niğde’de 23, 
Manisa’da 4, Safranbolu’da 5, İstanbul 
Bahçelievler’de 8 ev tamamlanınca, yakla-
şık 450 çocuğumuz daha bu sevgi evlerin-
de rahat bir yaşam sürecek. Buna bir de, 
ihale aşamasında olan, fizibilite çalışma-
ları devam eden sevgi evleri ve Malatyalı 
İşadamları Derneği tarafından başlatılan 
“Malatya Sevgi Evleri Yapım Kampanyası” 
ile inşa edilecek sevgi evleri eklenecek. 
İnşallah o zaman daha fazla çocuğumuz bu 
imkandan yararlanacak. 

Bu evlerde kalacak çocuklarımız temel 
gereksinimlerini karşılayabilecekler, toplu 
yaşamın getirdiği olumsuz şartlarla karşı-
laşmadan sağlıklı, topluma yararlı gençler 
olarak yetişeceklerdir. Çocuklarımızın 
geleceğini, Türkiye’nin geleceğini sevgiy-
le aşabiliriz. Bu nedenle çocuklarımızın, 
yetim ve öksüzlerimizin başını okşayan, 
onlara şefkat eli uzatan, yüzünü güldüren 
bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyo-
rum. Bu sorumluluk hepimizin sorumlu-
luğudur. Toplumun her kesimini bu so-
rumluluğu yerine getirmeye davet ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Muhterem büyüklerim… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Sizler, bizim en kıymetli hazinelerimizsi-
niz. Sizler, sarf ettiğiniz emekler ve yaşadı-
ğınız tecrübelerle sadece yaşça değil, başça 
da kemale ermiş saygıdeğer büyüklerimiz-
siniz. Sizler bu ülkenin aklıselimini temsil 
ediyorsunuz. Bu nedenle hepiniz benim 
nazarımda ayrı bir değere sahipsiniz. 

Her zaman ülkemizin bütün vatandaşla-
rına hizmet edeceğimizi, yediden yetmişe 
bütün insanlarımızın yüzünü güldüreceği-
mizi söylüyoruz. Başlattığımız medeniyet 
yürüyüşünde kendi kültürümüze, kendi 
geleneklerimize yaslanıyoruz. Yola çıkar-
ken üzerinde en çok durduğumuz husus-
lardan biri sosyal politikalar üretmekti. 
Sosyal politikalarımızın içinde yaşlılarımı-
za hizmet sunmak, çocuklarımızın eğitimi-

Seyranbağları Huzurevi Ziyareti

Ankara | 21 Mart 2006
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ne öncelik vermek, özürlülerimize sahip 
çıkmak büyük önem taşıyor. 

Memnuniyetle ifade ediyorum ki, bugün 
gelinen noktada bu iddiamızı büyük ölçü-
de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye 
artık güzel günler yaşıyor. Emeklerinizi ve 
umutlarınızı zayi etmemek için hükümet 
olarak canla başla çalışıyoruz. Sizlere layık 
bir Türkiye sunabilmek için bütün saha-
larda mücadele veriyoruz. 

Değerli büyüklerim…

Geçmiş ile gelecek gibi gençlik ile yaşlılık 
da sonsuza uzanan yolculukta birbirinden 
asla kopmayacak mefhumlardır. Değerli 
şairimiz Yahya Kemal Beyatlı da “Ne ha-
rabiyim ne harabati / Kökü mazide olan 
atiyim” diyerek, bunu gayet güzel dile 
getirmiş. Sizler kökü mazide olan atisiniz. 
Yani, geçmişten geleceğe uzanan birer 
köprüsünüz. Dolayısıyla sizler hem geçmi-
şimiz, hem de geleceğimizsiniz. Bu, birbi-
rini takip eden, tamamlayan ve hayatın iç 
içe geçmiş halkalarından oluşan bir zincir-
dir. Bu zincirin bir tek halkası bile ihmal 
edilirse, toplumun tabiatı yara alır. İşte 
bu nedenle biz diyoruz ki, çocuklarımıza 
gösterdiğimiz ilgi nasılsa, yaşlılarımıza, 
değerli büyüklerimize göstereceğimiz ilgi 
de aynı seviyede olmalıdır. 

Ne mutlu bize ki, yeryüzünde manevi de-
ğerlerine en çok sahip çıkan milletlerden 
biri olmaya devam ediyoruz. Bizim milleti-
miz hangi yaşta olursa olsun, kendi insanı-
na sahip çıkmanın sorumluluğunu azami 
düzeyde yerine getirmektedir. Bu millet, 

çocuklarına sahip çıkmak, gençlerini her 
türlü tehlikeden korumak, yaşlılarına da 
hürmet etmek, saygı göstermek gibi yük-
sek bir duyarlılığa, büyük bir terbiyeye 
sahiptir. 

Bugünün gençleri, yarının Türkiye’sini 
sizin ışığınızla, sizin rehberliğinizle inşa 
edeceklerdir. Yeni nesillerin sizin hayat 
tecrübelerinizden süzülen hikmetli sözle-
rinize daima ihtiyacı var. Sizin emekleri-
nizle gelişen, büyüyen Türkiye’yi daha da 
ilerilere taşıma yolunda üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bizim için 
sizin mutlu ve huzurlu olduğunuzu gör-
mekten, hayır dualarınızı almaktan daha 
büyük bir ödül yoktur. Sözlerime son ve-
rirken, siz değerli büyüklerimin Yaşlılar 
Haftası’nı kutluyor, bu ülkeye verdiğiniz 
hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum. 
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Değerli Gümüşhaneliler… Sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. Bu güzel akşamda, birlik 
ve beraberlik yolunda attığınız bu anlamlı 
adımın heyecanını paylaşmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Bütün insanlarımızın bir yenilenme işti-
yakı, bir ilerleme dinamizmi kazandığı bir 
dönem yaşıyoruz. Bugün Türkiye, gerek 
sektörleriyle, gerek insani potansiyeliyle 
tarihi bir eşikten geçmektedir. Bu eşikten 
başarıyla, güven ve istikrarımızı koruya-
rak, enerjimizi zayi edecek işlerle meşgul 
olmadan geçebilirsek, inanıyorum ki 
Türkiye bir daha bunalımlara, sıkıntılara, 
darboğazlara düşmeyecek, sağlam bir ge-
lişme zeminine kavuşacaktır. Önümüzdeki 
dönem için “güven” ve “istikrar”ın anahtar 
niteliğe sahip kavramlar olduğu kanaatini 
taşıyorum. 

Geçen üç yılı aşkın zamanın ülkemize 
sağladığı en büyük kazanım, siyasette, yö-
netimde, ekonomide ve hayatın diğer alan-
larında büyük ölçüde yakalanan güven ve 
istikrar ortamıdır. Dönemsel bir gelişme 
trendini, sağlıklı ve kalıcı bir kalkınma 
sürecine dönüştürebilmek için böyle bir 

zemine bütün ülkelerin, bütün toplumla-
rın ihtiyacı vardır. Bu zemini büyük ölçüde 
oluşturmayı başardık. Bir de uzun vadeli 
olarak korumayı, kalıcı hale getirmeyi ba-
şarabilirsek, o zaman Türkiye’nin iki binli 
yılların yıldız ülkelerinden biri olmasının 
önünde hiç bir engel kalmaz. 

Bu hedefi önemsiyorsak, Türkiye’nin bu-
gün yakalamış olduğu güven ve istikrar 
ortamını korumak da sadece hükümet 
olarak bizim değil, toplum olarak hepi-
mizin en öncelikli görevi olmalıdır. Tek 
tek bir araya gelerek, güçlerimizi birleşti-
rerek, hep beraber düşünerek, üreterek, 
gelişerek bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine 
borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bütün 
şehirlerimizde böyle bir gelecek heyecanı 
uyanmaya başlamıştır. İnşallah bu sinerji 
Türkiye’yi aydınlık yarınlarına taşıyacak 
gücü ortaya çıkartacaktır. 

Değerli dostlar…

Gümüşhane’yi, kalkınan Türkiye’nin öncü 
şehirlerinden biri yapmak üzere ortaya 
konmuş sivil iradenin, sivil girişimin, 
hemşehrilik bağının en yararlı örneklerin-

Gümüşhaneliler Gecesi

Ankara | 21 Mart 2006
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den biri olarak gördüğümü, bu dayanış-
madan büyük memnuniyet duyduğumu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Geleceğin 
dünyasında sanılanın aksine dayanışma-
nın, ortak değerler etrafında toplanarak 
güç birliği yapmanın, kültürel mirasa, 
yerel zenginliklere, insani değerlere sahip 
çıkmanın çok daha büyük bir önem kaza-
nacağına inanıyorum. 

Ortak bir heyecan, ortak bir bilinç, ortak 
hareket etme kabiliyeti, Türkiye’nin bü-
tün şehirlerinin çehresini değiştirecek 
sonuçlar üretebilir. Artan nüfus, giderek 
karmaşıklaşan yaşama biçimleri ve çok 
yönlü hizmet beklentileri, kamu yönetim-
lerin yükünü giderek arttırmaktadır. Bu 
da, özellikle sosyo-kültürel hizmetlerin 
yürütülmesinde sivil oluşumların devletin 
yükünü paylaşması ihtiyacını ortaya çıkar-
maktadır. Bütün şehirlerimiz en önce o şe-
hirde doğmuş, büyümüş, o toprakların ek-
meğini yemiş, suyunu içmiş insanlarımıza 
emanettir. Bu bağı, bu sorumluluk duygu-
sunu herkesin hissetmesi, bu konuda gay-
ret içinde olması lazım…Verimli sonuçlar 
üretilmesi için bu gayretlerin organize 
hale getirilmesi, diyalogun geliştirilmesi 
ve mümkün mertebe ortak bir çatı altında 
faaliyet gösterilmesi yararlı olacaktır. 

Görüyorum ki Gümüşhaneliler olarak siz-
ler bu hedefi en güzel şekilde gerçekleşti-
recek iradeyi ortaya koyuyor, Gümüşhane 
Dernekler Federasyonu çatısı altında bü-
tün dernekleri bir araya getiriyor, güç bir-
liği yapıyorsunuz. Bu iradeyi takdir etme-
mek, bu buluşmadan heyecan duymamak 
mümkün değil… İnanıyorum ki bu girişim 

Gümüşhane için, Gümüşhaneliler için çok 
hayırlı neticeler doğuracaktır. Bu konuda 
bizim üstümüze düşen neyse onu yapmaya 
da her zaman hazırız. 

Değerli dostlar…

Ne mutlu ki, bizim insanımız ekmek pa-
rasını çıkarmak için şehir şehir dolaşır; 
ama sadece doyduğu yere değil, doğduğu 
yere de vefa göstermesini bilir, bilmelidir. 
Bazen siyasetçiler olarak, üreticiler, giri-
şimciler, sektör temsilcileri olarak o kadar 
rakamlara boğuluyoruz ki bu nevi insani 
paylaşımların ne kadar önemli olduğunu 
unutabiliyoruz. 

Şu bir gerçek ki, insanlarımıza bir üretim 
heyecanı, bir gelecek hayali, bir ilerleme 
ruhu veremezsek, rakamları alt alta üst 
üste getirerek gerçek anlamda bir ekono-
mik gelişme sağlamayı başaramayız. Ne iş 
yapıyor, ne üretiyor, hangi büyüklükte or-
ganizasyonların içinde oluyorsak olalım, 
şu değerli gerçeği birbirimize hatırlatmayı 
ihmal etmeyelim: İnsan çok önemli, insan 
mutluluğu çok önemli, insan onuruna 
yakışır bir hayatı tesis etmek çok önem-
li… Bu sebeple bu güzel girişimin ruhuna 
uygun olarak bugün rakamlardan ziyade 
anlamlar üzerinde durmak istedim. 

Bizim aramızdaki bağları güçlendiren en 
önemli unsur, bu topraklara duyduğumuz 
büyük aşktır. Gümüşhane’ye, Edirne’ye, 
Hakkari’ye, Mersin’e, İzmir’e, Kütahya’ya, 
Diyarbakır’a, İstanbul’a muhabbetimiz 
bizi aynı geleceği kazanma mücadelesi 
veren, aynı hedeflere yürüyen, ortak bir 
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ideale inanan insanlar haline getiriyor. 
Ben şunu düşünüyorum: Doğduğu toprak-
larla bağını kopartmayan, yetiştiği kültüre 
sevgisini, muhabbetini yitirmeyen insan, 
insanlığını da asla kaybetmez. Bu değerle-
re sahip çıkanın da bu ülkeye zararı olmaz, 
aksine çok yararı olur. 

Bu sebeple doğduğumuz yerden başlaya-
rak bütün Türkiye’yi sevmeye, yatırımla, 
üretimle, sosyal projelerle, kültürel eser-
lerle ucu asırların ötesine uzanan ortak 
medeniyet değerlerimize hep birlikte 
sahip çıkacağız. Bugünlerimizi hakkıyla 
değerlendirerek, aydınlık yarınlara, parlak 
ufuklara doğru koşumuzu sürdüreceğiz. 
Bunu ayrılığa düşmeden, birbirimizi küs-
türmeden, heyecanımızı paylaşarak, daya-
nışma içinde yapacağız. 

Değerli dostlar…

Gümüşhane, tabiat güzellikleriyle, insan 
potansiyeliyle, sahip olduğu kaynaklarla 
ülkemizin geleceğinde önemli roller oyna-
yabilecek şehirlerimizden biri. Ancak he-
nüz potansiyelini istenen seviyede değere, 
kazanca dönüştürebilmiş değil. Elbirliği 
ile Gümüşhane’yi en iyi noktalara getire-
biliriz. Sizler bu ortak iradeyi ortaya koy-
dunuz, biz de hükümet olarak hem kendi 
görevlerimizi yerine getirmekte, gerekli 
yatırımları yapmakta, hem de sizlerin her 
hayırlı girişiminizde yanınızda olmakta 
kararlıyız. Buradan doğan güç birliği diğer 
şehirlerimize gönül veren insanlarımıza 
da örnek teşkil edecek, ilham kaynağı ola-
caktır. 

Gümüşhane’nin önemli bir turizm po-
tansiyeli var, bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirmemiz lazım. Bunun için size 
de, bize de görevler düşüyor. Türkiye, ge-
lecekle ilgili hedeflerini elini taşın altına 
koyan insanlarının çokluğuyla yakalayabi-
lecektir. Ben bu ülkenin yakın geleceğin en 
büyük küresel dinamiklerinden biri olaca-
ğına bütün samimiyetimle inanıyorum. Bu 
inançla, güç birliğinizin Gümüşhane için 
hayırlı olmasını ve bereketli sonuçlar do-
ğurmasını temenni ediyor, sizleri bir kez 
daha sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli davetliler, sevgili Sinoplular… Bu 
anlamlı gecede sizleri sevgiyle selamlıyo-
rum. 

Adımlarımızı her gün bir öncekinden daha 
ileriye atarak Türkiye’nin aydınlık yarınla-
rına doğru hızla ilerliyoruz. Ülkemiz bu-
gün, uzun yıllar özlemini duyduğu siyasi 
ve ekonomik bahara kavuşmuştur. Hükü-
met olarak, Türkiye’yi karakıştan çıkarıp 
güneşli ve aydınlık günlere kavuşturmuş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türki-

ye her sektörde, her alanda potansiyelini 
harekete geçiriyor; canlanıyor, kalkınıyor, 
büyüyor. 

Üç yıl boyunca uyguladığımız politikalar-
la makro-ekonomik hedefleri yakaladık, 
şimdi tek tek sektörlerimize odaklanmış 
bulunuyoruz. Türkiye’yi bölge bölge, şehir 
şehir, mahalle mahalle ayağa kaldırıyoruz. 
Ekonomimiz tam 16 çeyrek üst üste büyü-
yerek rekor kırmıştır. Geçtiğimiz yıl gayri 
safi milli hasıla yüzde 7.6, gayri safi yurtiçi 

Sinoplular Şöleni

İstanbul | 8 Nisan 2006



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

hasıla ise yüzde 7.4 oranında artmıştır. Kişi 
başına milli gelirde ilk beş yıllık hedefimiz 
olan 5000 doları şimdiden aştık. Bugün 
millet olarak farklı bir yenilenme iştiya-
kını, bir ilerleme dinamizmini yakalamış 
bulunuyoruz. Her zaman söylüyorum: 
Bu başarının tek mimarı biz değiliz. Bu 
başarının en büyük hissedarı, bir an olsun 
bizden güvenini ve desteğini esirgemeyen 
aziz milletimizdir. 

Değerli hemşerilerim…

Biz, kalkınma hamlelerimizi eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere dört temel 
ayak üstüne kuruyoruz. Ancak sosyal me-
selelerin yükü yalnızca devletin sırtına 
yüklenemez, yüklenmemelidir. Gönüllü 
kuruluşlarımızın da sosyal sorunların çö-
zümünde aktif rol üstlenmesi şarttır. Ha-
yırsever vatandaşlarımızın, sivil toplum 
örgütlerimizin, yardım kuruluşlarımızın 
bu bilinçle hareket ettiklerine, ülke mese-
lelerinin çözümü için çaba harcadıklarına 
şahit oluyoruz. Türkiye’nin çoğulcu sivil 
demokrasisinin gelişmesine de çok büyük 
katkı anlamı taşıyan bu faaliyetlerin eği-
tim alanında yoğunlaştığını görmek ten 
memnuniyet duyuyoruz. 

Bu konuda hükümet olarak bize düşen en 
önemli görev, sivil toplum kuruluşlarımı-
zın faaliyetlerini demokratik bir düzene 
yakışır şekilde özgürce sürdürmelerini 
sağlamaktır. Dernekler Kanununda yaptı-
ğımız düzenlemelerle örgütlenme özgür-
lüğü konusunda önemli adımlar attık. Hal-
kımızın da, kendi ilgi alanlarında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının etkin-

liklerine aktif şekilde katılmak suretiyle 
bu hayırlı işlere katkıda bulunacağına ina-
nıyorum. Çünkü sivil toplumun her açıdan 
güçlenmesi, ülkemizde demokrasinin sağ-
lam ve kalıcı bir zemin kazanması demek-
tir. Bugüne kadar pek çok mesele üzerinde 
sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı ve mü-
zakereler yaptık: Onların görüşlerinden 
istifade ettik, etmeye de devam edeceğiz. 
Güçlü bir Türkiye için yalnızca devletin 
güçlü olması yetmez; isteklerinin bilincin-
de, örgütlü ve özgürlükçü bir sivil toplum 
da şarttır. 

Değerli vatandaşlarım…

Vatandaşlarımızın birbirleriyle bağlarını 
daha da güçlendiren bu tür dayanışma 
örneklerinden büyük memnuniyet duy-
duğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 
İnsanların aidiyet duygularını, memleket 
sevgilerini, yerel değerlerini geliştirerek 
toplumsal hayata katılmalarının son dere-
ce önemli olduğuna inanıyorum. Gelece-
ğin dünyasında sanılanın aksine kültürel 
mirasa, yerel zenginliklere, insani değer-
lere sahip çıkmak çok daha büyük önem 
kazanacaktır. Ortak bir heyecan, ortak bir 
bilinç ve birlikte hareket edebilme kabi-
liyetinin, Türkiye’nin bütün şehirlerinin 
çehresini değiştirecek neticeler üretebile-
ceğini düşünüyorum. 

Şehirlerimizin mirası ve geleceği herkes-
ten önce o şehirde doğmuş, büyümüş, o 
toprakların ekmeğini yemiş, suyunu içmiş 
insanlarımıza emanettir. Ne mutlu bize ki, 
insanımız ekmek parasını çıkarmak için 
şehir şehir dolaşır; ama sadece doyduğu 
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yere değil, doğduğu yere de vefa göster-
mesini bilir, bilmelidir. Herkesin bu bağı, 
bu sorumluluk duygusunu hissetmesi; 
bu konuda gayret göstermesi gerektiğine 
inanıyorum. Karadeniz’in en güzel şehirle-
rinden biri olan Sinop’u Türkiye’nin eğitim 
merkezlerinden biri yapmak üzere ortaya 
konmuş bu sivil iradeyi de taktirle karşı-
lıyorum. İnanıyorum ki bu girişim Sinop 
için, Sinoplular için çok hayırlı neticeler 
doğuracaktır. 

Değerli dostlarım…

Eğitim, hükümet olarak en çok önem ver-
diğimiz alanların başında gelmektedir. 
Görevi devraldığımız günden başlayarak 
eğitimin sorunlarını bir bir masaya yatır-
dık. Yaptığımız etütler, araştırmalar, ince-
lemeler sonucunda eğitimimizin en büyük 
sorunlarından birisinin okullaşma oranla-
rı olduğunu tespit ettik. Okullaşma oran-
larımız, Avrupa Birliği ve gelişmiş dünya 
ülkeleriyle mukayese edildiği zaman bir 
hayli gerilerdedir. Bu nedenle, ülkemize 
okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
üniversite olmak üzere farklı seviyelerde 
eğitim kurumları kazandırmak için canla 
başla çalışıyoruz. 

Türkiye bugün eğitim alanında Cumhuri-
yet tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. 
Sadece “Haydi Kızlar Okula” kampanyası 
çerçevesinde 175 bin kız çocuğumuzu 
eğitime kazandırdık. Bu ailelerimize, ev-
latlarını okula göndermeleri için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu’ndan maddi destek sağladık. Bugüne 
kadar bu imkandan faydalandırdığımız 

aile sayısı 1 milyon 200 binin üzerinde-
dir. Bütün okullarımızı bilgisayarlarla, 
internet ağıyla donattık. Sadece üç yıl içe-
risinde 70 küsur bin derslik sadece eğitim 
öğretimin yılının başında hizmete girdi. 
Müfredatımızı tümüyle yeniledik. Bundan 
sonra da aklın yolu neyse, bu ülkenin men-
faatleri neyi gerektiriyorsa kararlılıkla 
yapılacaktır. 

Türkiye’nin önü aydınlıktır. Türkiye’nin 
geleceği parlaktır. İnanıyorum ki ülkemiz, 
geleceğin dünyasında hak ettiği yeri en 
kısa zamanda alacaktır. Bu duygularla 
sözlerime son veriyor, sizleri bir kere daha 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli iş adamlarımız, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin güçlü ve müreffeh geleceği 
için tarihi öneme sahip bir dönemden 
geçiyoruz. Böyle bir zamanda Türkiye’nin 
yeni ufuklara ilerleme perspektifi doğrul-
tusunda atılan bu önemli adım vesilesiyle 
sizlerle olmaktan büyük memnuniyet du-
yuyorum. 

Türkiye bir devrin kapanıp, yeni bir dev-
rin açıldığı çok önemli bir sürece girmiş 
bulunuyor. Son birkaç yıl içinde el birliği 
içinde, güç birliği içinde ülke olarak eko-
nomide, siyasette, kamu yönetiminde ve 
hizmetlerde çağı yakalamak adına çok 
önemli adımlar attık. Artık Türkiye yeni 
ufuklara, yeni heyecanlara yelken açmış 
durumdadır. 

Giyimkent Tapu Dağıtım Töreni

İstanbul | 28 Nisan 2006
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Önümüzde zorlu ve uzun bir yol var; ama 
bu yol aynı zamanda Türkiye’nin daha 
mutlu, daha müreffeh, daha güçlü bir ülke 
olmak için yürümek zorunda olduğu bir 
yoldur. Bu yolda siyasi ve ekonomik istik-
rarı korumak bizim için olmazsa olmaz 
bir şarttır. Yine bu yolda demokrasiden, 
haklar ve özgürlüklerden, hukukun üstün-
lüğünden ve insanımızın hayat standardı-
nın yükseltilmesi hedefinden de asla taviz 
veremeyiz. Bütün sektörlerimizi, ticaret 
anlayışımızı çağın gerektirdiği bilgiye da-
yalı, teknolojiyi en üst seviyede kullanan, 
yenilikçi, rekabet edebilir, sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmak mecburiyetinde-
yiz. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, ticarette, 
ulaşımda, enerjide, tarımda çağı yakala-
mak, yarınlara dönük projeksiyonlar geliş-
tirmek durumundayız. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu ülke inandığı zaman, hedeflerine ki-
litlendiği zaman neler yapabileceğini son 
üç yıllık dönem içinde bütün dünyaya 
zaten gösterdi. Bundan sonra yapılacak 
olan daha iyiyi, daha güzeli, daha ileriyi 
aramaktır. Türkiye dünyada son yılların 
hem oransal olarak, hem de istikrar olarak 
en hızlı büyüyen ekonomisi durumuna 
gelmiştir. 16 çeyrek üst üste büyüme per-
formansı göstererek ekonomi tarihimiz 
içinde bir rekora imza attık. 

Göreve geldiğimizde dedik ki bu ülkede 
kişi başına milli geliri ilk kısa vadede 
5.000 doların üzerine çıkaracağız. Bugün 
bu rakam söz verdiğimiz gibi 5.000 dolar 
rakamını aşmıştır. Bundan sonraki hede-

fimiz 10.000 doları aşmaktır, adım adım 
bundan da iyi noktalara geleceğiz. Sanayi 
üretiminde de önemli artışlar yaşıyoruz, 
üretiyor, ürettiğimizi içeride dışarıda sa-
tıyoruz. Bütün bu ilerlemeler, Türkiye’nin 
krizleri, darboğazları geride bıraktığını, 
artık önemli ölçüde düzlüğe çıktığını gös-
teren göstergelerdir. Bundan sonra bu mil-
letin önü de açıktır, ufku da açıktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Gelinen bu noktada, sağlanan bu önemli 
ilerlemelerde özel sektörümüzün, yatı-
rımcımızın, girişimcimizin büyük katkısı, 
büyük payı vardır. Aynı beraberlikle, aynı 
duygularla, aynı heyecanla yolumuza 
devam edeceğiz. Ne yapacağız? Hükümet 
olarak Türkiye’nin üç yıllık süre içinde 
elde ettiği kazanımları koruyacak, istikra-
rı mutlaka sürdüreceğiz. Önümüze yeni 
hedefler koyarak geldiğimiz noktadan çok 
daha iyi noktalara ilerlemenin hesabını 
yapacağız. Bu arada da bu milletin bir tek 
kuruşunu heba etmeyeceğiz, hırsıza arsıza 
kaptırmayacağız, yerinde ve doğru işlere 
harcayacağız. 

Bu ülkenin bütün çalışan kesimleri ellerin-
den gelenin en iyisini yapmaya odaklana-
caklar, her insanımız kendini geliştirmeye, 
bilgi ve donanımını arttırmaya gayret gös-
terecek. Sanayicimiz kazandığıyla yetin-
meyip yeni yeni yatırımlara yönelecek. Bu 
sayede hem şehirlerimiz kalkınacak, hem 
insanımıza yeni ekmek kapıları açılacak, 
hem de ülke olarak kazanacağız. Allah’a şü-
kürler olsun, bu ülke bu heyecanı yakala-
mıştır. Bakınız her gün yeni bir fabrika, bir 
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iş merkezi, bir alışveriş merkezi, bir yol, bir 
hastane, bir okul açılıyor. Her yeni adımla, 
her yeni açılışla bir ülke ayağa kalkıyor. 
Giyimkent de bu zincirde güzel bir halka. 

Bugün tapuları dağıtıp startı veriyoruz, 
inşallah burada bereketli ticaretler yapı-
lacak, iş yerleri iyi kazançlar sağlayacak, 
insanımız ekmek sahibi olacak. Bu yolda 
atılan her adım son derece önemli ve hü-
kümet olarak bu ülkeye katkı sağlayan, in-
sanımıza hizmet eden her girişime şükran 
duyuyoruz. Tekstil alanındaki sıkıntıları 
gayet yakından izlediğimizi, sektör temsil-
cileriyle bire bir görüşmeler yaptığımızı ve 
bu görüşmelerin somut sonuçlarının orta-
ya çıkmaya başladığını biliyorsunuz. 

İnşallah Türkiye’nin önemli kazanç kapı-
larından biri olan tekstil ve giyim sektö-
rümüzü sorunlarını adım adım çözerek, 
birlikte hareket ederek daha ileri hedeflere 
taşıyacağız. Giyimkent’in ulaşım konusun-
daki sıkıntıları da çözülecektir, bundan da 
endişeniz olmasın. Bu ülke için fikir üre-
tenin, proje üretenin, değer üretenin hü-
kümet olarak daima yanındayız, yanında 
olmaya da devam edeceğiz. Giyimkent’in 
hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor.
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Değerli Çerkezköylüler, sevgili vatandaş-
larım… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. 

Türkiye’yi yaşadığı sıkıntılardan kurtar-
mak ve yarınlara hazırlamak için kolları 
sıvadığımız günlerde, nasıl bir rota izleye-
ceğimizi de milletimize açık şekilde anlat-
mıştık. Acil Eylem Planı adını verdiğimiz 

tarihi bir belgeyle, milletimize verdiğimiz 
sözleri kayıt altına almış, kendimizi bu he-
deflerle bağlamıştık. 

Bugün sizlere verdiğimiz sözlerin gereğini 
büyük oranda yerine getirmiş olmanın 
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geride 
bıraktığımız üç buçuk yılda sizlerle el ele 
vererek, bu ülkeyi içine düştüğü sıkıntı-

Çerkezköy TOKİ Konutları 
Teslim Töreni

İstanbul | 30 Nisan 2006
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lardan önemli ölçüde çıkardık. Türkiye’yi 
yeniden ufku açık, kendinden emin, gele-
ceğe güvenle bakan, istikrarlı ve dinamik 
bir ülke haline getirdik. Bu sağlam temel 
üzerinde geleceğin mutlu ve müreffeh 
Türkiye’si yavaş yavaş yükseliyor. 

Görüyorsunuz, bundan birkaç yıl önce 
hayal bile edilemeyen hedef ler bir bir 
gerçekleşiyor. Her aşamada hedeflerimizi 
büyüterek bundan çok daha güzel yarın-
lara doğru da adım adım ilerliyoruz. Ben 
Türkiye’nin gelecek hedeflerini mutlaka 
yakalayacağına inanıyorum. Çünkü bu ül-
kenin büyük potansiyeline güveniyorum. 

Geçen zaman içinde ortak bir enerjiyle, 
güçlü bir sinerjiyle neler başarabileceği-
mizi bütün dünyaya gösterdik. Ekonomide 
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını geride 
bırakan çok büyük iyileşmeler sağladık. 
Büyüme oranlarında, enflasyonda, milli 
gelirde, ihracatta, turizmde ve daha birçok 
alanda, beklentilerin çok çok üzerinde 
başarılar elde ettik. Yapısal değişim adım-
larını tek tek atarak Türkiye’nin çehresini 
değiştirdik. Ancak biz bütün bunları, sade-
ce bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Bu 
güzel tabloya bakarak yapabileceğimiz en 
önemli tespit şudur: Artık Türkiye’nin önü 
açılmış, insanımızın umutları yeniden ye-
şermeye başlamıştır. Bu umut ve heyecan 
bizim en güçlü dayanağımız, en büyük 
motivasyon kaynağımızdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Acil Eylem Planımızda sizlere verdiği-
miz sözlerden biri, bu ülkeyi bir baştan 

bir başa saracak bir konut seferberliği 
gerçekleştirmek olmuştur. Sizler de şahit 
oluyorsunuz, göreve geldiğimiz günden 
itibaren, TOKİ öncülüğünde ülkemizin 
her köşesinde büyük bir konut atılımı 
başlattık. Bu atılımın somut sonuçları da 
bütün şehirlerimizde gözle görülür bi-
çimde yükselmeye başlamıştır. Bu sadece 
TOKİ’nin ürettiği konutlarla sınırlı da de-
ğildir. Özel yatırımcılarımızın ve yer yer 
dış sermayenin de katıldığı çok yönlü bir 
imar hareketinin Türkiye’yi bir uçtan bir 
uca sardığını hep birlikte görüyoruz. 

Şunu çok iddialı şekilde söyleyebilirim: 
Bugün Türkiye’de ev sahibi olmak, ar-
tık hiçbir insanımız için hayal değildir. 
Türkiye’nin dört bir yanında TOKİ pro-
jeleriyle düşük gelirli vatandaşlarımızın 
kira öder gibi konut sahibi olmalarına 
imkan hazırlıyoruz. Her gelir grubuna 
ayrı ayrı projeler yapıyoruz. Bir yandan 
konut üretimini hızlandırıyor, bir yandan 
da şehirlerimizi çağdaş bir yapıya kavuş-
turmak üzere önemli dönüşümler gerçek-
leştiriyoruz. 

Artık toplu konutta yeni bir dönem baş-
lamıştır. Yakalanan ivmenin itici gücü 
olan TOKİ, Türkiye’nin dört bir köşesinde 
planladığı ya da gerçekleştirdiği projeler-
le inşaat sektörümüze de öncülük etmek-
tedir. Özellikle son iki yılda yakalanan 
gelişme eğiliminin arkasında TOKİ’nin 
sektöre getirdiği canlılık vardır. İnanıyo-
rum ki bu dalga bizi, çağdaş kentleşme 
çalışmalarında çok önemli noktalara taşı-
yacaktır. 
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Değerli vatandaşlarım…

Hükümetimiz kendi koyduğu hedef leri 
de aşarak, 79 il ve 182 ilçede toplam 460 
şantiyede bugüne kadar 172. 475 konut 
üretme başarısını yakalamıştır. Her açı-
lışta ifade ediyorum, bu rakam 100 bini 
aşkın insanın yaşadığı 7 şehir inşa etmek 
anlamına geliyor. Yine alt gelir grubuna 
ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 
50.000 sosyal konut üretiyoruz. 

Şundan emin olunuz, yakaladığımız her 
hedefin yerine çok daha büyüğünü koy-
makta tereddüt etmiyoruz, etmeyeceğiz. 
Nitekim 2007 sonuna kadar 250.000 ko-
nuta başlamak ve bunların büyük bir kıs-
mını tamamlamak için projeksiyonumuzu 
yapmış durumdayız. Bunun bir adım son-
rası 350.000 konut hedefidir. Bu rakamlar 
inşaat sektörümüzün gelecek vizyonunu 
değiştirecek, büyütecek ciddi rakamlardır. 
Şehirlerimize yeni bir hareket kazandıra-
cak olan bu yatırımlar ekonomimize de 
önemli katkılar getirecek, yan sektörleriy-
le birlikte kayda değer istihdam imkanları 
sağlayacaktır. 

İnanıyorum ki TOKİ’nin öncülüğünde ger-
çekleştirdiğimiz bu büyük konut seferber-
liği, Türkiye’nin çehresini değiştirmeye, 
vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye 
devam edecektir. Bugün anahtarlarını 
teslim ettiğimiz konutların, sahiplerine ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler… Sizleri sevgiyle, saygıy-

la selamlıyorum. 

Zaman ve hız faktörlerinin büyük önem 

kazandığı günümüzde tüm dünyada hava-

cılık sektörü büyük bir hızla gelişmektedir. 

Önümüzdeki yılların ülkemize farklı ufuk-

lar açacağına inanıyorum. 

AB’ye adaylık sürecimizle beraber Avru-
pa–Türkiye arasındaki iş bağlantılarının 
artacağı, bunun da özellikle kargo ve iş 
amaçlı yolcu trafiğini arttıracağı öngö-
rülüyor. Üyeliğimizle AB, tarihi, kültü-
rel ve etnik bağlarımız bulunan Türk 
Cumhuriyetleri’ne açılan bir kapı da ka-
zanmış olacaktır. Bu, Türkiye ile AB üyesi 
ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri arasında 

Atlas Jet Uçakları Teslim Töreni

Adana | 6 Mayıs 2006
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doğrudan ve bağlantılı havayolu trafiğini 
önemli oranda arttıracaktır. 

Bu gelişmeleri dikkate alarak biz de 
Türkiye’yi uçuracağız dedik ve bunu ba-
şardık. Sivil havacılık sektörünün ülke-
mizdeki büyümesi dünyadakinden çok 
daha hızlı olmuştur. Son dönemlerde sivil 
havacılık alanında dünyada büyüme oranı 
% 5 iken Türkiye’de % 30 olmuştur. Ulus-
lararası havacılık kuruluşlarının 2015 yılı 
için öngördüğü hedefleri Türkiye, 2005 
yılında yakalamıştır. 

Bildiğiniz gibi, 2002 yılından itibaren 
ülkemizdeki havayolu yolcu ve kargo ta-
şımacılığı potansiyeli cesur ve kararlı bir 
yaklaşımla değerlendirilmiştir. Ülkemizde 
daha önce iç hat havayolu taşımacılığında 
THY’den başka alternatif yoktu. Ekim 
2003’ten itibaren özel hava yolu işletmele-
rinin tarifeli iç hat taşımacılığı yapmaları-
nın önündeki engeller kaldırılmış; bölgesel 
hava taşımacılığı önem ve hız kazanmıştır. 

Hükümetimizin göreve geldiği günden 
bu güne; İşletici sayısı % 30 (2002’de 11, 
2005’de 16 işletme), uçak sayısı % 64, 
(2002’de 150, 2006’da 246 işletme), koltuk 
kapasitesi % 43, (2002’de 27.000, 2006’da 
39.000), iç hat kargo taşımacılığı % 67, 
dış hat kargo taşımacılığı % 26 büyüme 
kaydetmiştir. 2002 yılından bu yana; iç hat 
yolcu taşımacılığında % 129 (2002’de 8.6 
milyon, 2005’de 20 milyon), dış hat yolcu 
taşımacılığında % 39 (2002’de 25 milyon, 
2005’de 35 milyon) artış yaşanmıştır. Mev-
cut hava yolu işletmelerinin ve hava araç-
larının sayısı süratle artmıştır. Bilet fiyatla-

rı üzerindeki bazı vergilerde de iyileştirme 
sağlanmıştır. Böylece hava yolu ile seyahat, 
yurt sathında tercih edilir duruma gelmiş-
tir. İç hatlardaki % 129 oranındaki talep 
artışı tüm hava yolu taşıyıcılarını ülkenin 
belli başlı merkezlerinin ötesindeki nokta-
lara da uçmaya sevk etmiştir. 

Bu gelişmeler Türk sivil havacılığını, böl-
gesel hava yolu taşımacılığının bir sonraki 
aşamasına taşımıştır. Yani bu, halk arasın-
da “dolmuş uçak” diye adlandırılan çapraz 
uçuşların başlatılması anlamına gelmek-
tedir. Bu proje, yıllardır ekonomimize yük 
olan atıl hava alanlarını birer ekonomik 
değere dönüştürecektir. Aynı zamanda 
küçük uçak ve küçük meydan imkanlarıy-
la vatandaşımızın ülkemizdeki çok daha 
farklı noktaya, daha ucuza uçmalarını 
sağlayacaktır. 2003 yılında, uçak ve yolcu 
trafiği bakımından aktif olan hava alanı 
sayısı 8 iken, bölgesel havacılıkta yaşanan 
gelişmelerle son dönemde bu sayı 27’ye 
yükselmiştir. 

Çapraz uçuşların başlaması ile küçük hava 
alanlarının bulunduğu bölgelerin, özelli-
ğine göre, ticari, turistik ve kültürel olarak 
da gelişeceğini bekliyoruz. Önümüzdeki 
dönem için hedefimiz; ülkemizde uçula-
mayan bir noktanın ve hayatında uçama-
mış vatandaşımızın kalmamasıdır. Bu dü-
şüncelerle sözlerime son veriyor sizleri bir 
defa daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Adanalılar, sevgili gelinlerimiz, da-
matlarımız… Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Toplumun temelinin aileye dayandığına 
inanan, bu kültürü asırlardır yaşatan bir 
geleneğin mensuplarıyız. Aile değerlerini 
her şeyin üstünde tutan, birbirine sada-

katle bağlı bir millet olmanın ödülünü de 
tarih boyunca birliğimizi, beraberliğimizi 
her türlü zorluk altında koruyarak aldık, 
alıyoruz. Ne mutlu bize ki, yüzyıllardır 
evlatlarını seven anne babalar, anne baba-
larına saygıda kusur etmeyen çocuklardan 
müteşekkil bir millet olarak yaşıyoruz. 

Adana | 6 Mayıs 2006

Dört Bin Çift İçin Toplu Nikah 
Töreni



Recep Tayyip ERDOĞAN

276

Bugün dünya, insani değerler açısından 
oldukça ağır sıkıntılar yaşıyor. Sosyal çö-
zülme hayatın her alanında arızalar mey-
dana getiriyor. Toplum olarak bu insani 
erozyonun etkilerini hissetmekle birlikte, 
sahip olduğumuz aile kültürü ve aidiyet 
duygusu sebebiyle ayakta kalmayı başarı-
yoruz. Günümüzde dünyanın pek çok ge-
lişmiş ülkesinde, insanları ailevi değerlere 
geri döndürmenin çareleri aranıyor. Biz de 
bunlar zaten var. Elimizdekinin kıymetini 
bilmeli, değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız. 
Aileyi, akrabalığı, komşuluğu, hemşehrili-
ği bütün zenginlikleriyle birlikte ihya et-
meliyiz. Mutlu anne babalardan ve umutlu 
çocuklardan oluşan bir toplum olarak 
yaşamak istiyorsak, hayatın insani derin-
liklerini yeniden keşfetmemiz gerekiyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün burada dört bin çifti evlilik bağıyla 
birbirine bağlıyor, nikahlarını kıyıyoruz. 
İnanıyorum ki, dört bin mutlu yuvanın 
temelini atıyoruz. Toplumumuzun teme-
lini dört bin yeni dayanakla güçlendirmiş 
oluyoruz. Çiftlerimiz burada atacakları 
imzayla yeni bir hayatın eşiğinden geçmiş 
oluyorlar. 

Bu imzalar aynı zamanda çiftlerimize 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına 
tanıdığı hakların tamamından yararlanma 
imkanı getiriyor. Kendisinden bu imza 
esirgendiği için tek bir insanımızın bile 
temel vatandaşlık haklarını kullanmaktan 
mahrum kalmasını içimize sindiremeyiz. 
Bu mutlu merasimin bütün insanlarımı-
za örnek olmasını umuyorum. Beraberce 

hayırlı ve mutlu bir ömür temennisiyle 
çiftlerimizi yeniden tebrik ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli davetliler… Sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 

Medeniyetlerin beşiği Anadolu, asırlar 
boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği 
yapmış, çok zengin bir tarihi ve kültürel 
mirasa sahiptir. Hükümet olarak, kültürel 
değerlerimizin, yerel zenginliklerimizin 

yaşatılması için büyük çaba sarf ediyoruz. 
Sahip olduğumuz gelenekleri, örfleri, in-
sani vasıfları, milli ve folklorik değerleri 
geleceğe taşımak, yeni nesillere aktarmak 
son derece önemlidir. 

Geleceğe taşımamız gereken temel de-
ğerler listesinin üst sıralarında da halk 

Ankara | 16 Mayıs 2006

14. Halk Oyunları Yarışması Gala 
Gecesi



Recep Tayyip ERDOĞAN

278

kültürümüz, halk edebiyatımız ve halk 
oyunlarımız gelmektedir. Halk oyunları-
mız, geleneksel kültürümüzün, folklorik 
değerlerimizin, engin medeniyet birikimi-
mizin en sahici, en eski, en güzel örnekle-
rindendir. Zira bu oyunlarda tarihimiz, ef-
sanelerimiz, insani değerlerimiz sembolik 
anlatımlarla kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze taşınmıştır. Bugün bu oyunlar, 
özellikle kırsal kesimimizde hâlâ çok canlı 
bir şekilde sürdürülmektedir. Düğünlerde, 
nişanlarda, askere uğurlamalarda, yaylaya 
çıkış ve inişlerde, dini ve milli bayram-
larda, yaren sohbetlerinde bu oyunlar 
oynanmakta; geleneksel renklerimiz yaşa-
tılmaktadır. 

Değerli davetliler… 

Halk oyunlarımızın her biri ayrı bir 
hikâyeyi, ayrı bir duyguyu temsil eder. Bu 
oyunlar halkın günlük hayatını kendine 
özgü çarpıcı bir dille anlatmaktadır. Halk 
oyunlarında, neşe kadar hüzün, kavga ka-
dar sevgi, çaresizlik kadar kahramanlık da 
vardır. Ancak, hangi temayı ele alırsa alsın, 
hangi hikâyeyi anlatırsa anlatsın, folklo-
rik kültürümüzün en belirleyici, en temel 
özelliği birlik ve beraberliktir. Bu oyunlar, 
birlik ve beraberliğimizin de adeta sembo-
lü olmuştur. 

Dikkat ederseniz, Erzurum civarında oyna-
nan Bar oyunu da, Doğu ve Güneydoğu’da 
oynanan Halay da, Trakya’da oynanan 
Hora da, Karadeniz’de oynanan Horon 
da, Konya ve civarında oynanan Kaşık 
oyunları da, Ege’de oynanan Zeybek de el 
ele, omuz omuza oynanan oyunlardır. İşte, 

halk oyunlarımızı, folklorik kültürümüzü 
kuşaktan kuşağa aktarırken, bu birlik ve 
beraberlik mesajını da geleceğe taşımış 
oluyoruz. 

İnanıyorum ki, milletimiz tarihi ve kültü-
rel mirasına her zaman sahip çıkacak, ha-
yatın her alanında birlik ve beraberliğini 
muhafaza edecektir. Sözlerime son verir-
ken, bu anlamlı organizasyona destek olan 
sanatseverlerimizi kutluyor, sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer konuklar, kuyumculuk sek-
törümüzün değerli temsilcileri, değerli 
turizmci dostlarım… Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. 

Biliyorsunuz Antalya, Türkiye’nin ve Doğu 
Akdeniz’in en gözde turistik merkezle-
rinden birisidir. Anadolu’da kurulan eski 
medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan 
bu güzel şehrimiz, köklü bir tarihi geçmişe 
ve kültürel mirasa sahiptir. Bu nedenle 
Antalya, diyebiliriz ki, ülkemizin en iyi, en 
güçlü markalarından birisidir. Bugün, An-
talya dediğimizde ilk anda aklımıza gelen, 

bir çırpıda sayabileceğimiz onlarca özellik 
vardır. Kaleiçi, Yivli minare, Yat Limanı, 
Aspendos Tiyatrosu, Finike portakalı 
Antalya’nın en önemli, en popüler sem-
bollerindendir. Bu semboller, kentin gerek 
yerli gerekse yabancı turistlere pazarlan-
masındaki en belirgin unsurlar olarak öne 
çıkıyor. 

Antalya pek çok ülkede olmayan pırıl pırıl 
bir güneşe sahiptir. Dünyanın en güzel ve 
en uzun plajlarından biri de yine burada-
dır. Dünyada, güneşin en verimli olduğu 
şehirlerden biridir Antalya. Kısa bir süre 

Antalya | 18 Mayıs 2006

“Altın Kalp” Kampanyası
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önce, dünyanın her yerinden pek çok tu-
rist, önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir 
daha yaşanmayacak bir tabiat olayını, gü-
neş tutulmasını izlemek için Antalya’mıza 
gelmişti. Antalya bunların dışında çok 
değerli, çok parlak bir markaya daha sahip. 
Bu da, yine Antalya’nın güneşi gibi parlak 
bir başka kaynak olan altındır. 

Değerli konuklar… 

Bu topraklarda 5 bin yıldır altın takı üre-
tiliyor. Bu alanda çok önemli bir potansi-
yelimiz var. Eşsiz yeraltı ve yer üstü zen-
ginliklerine, çeşitli kültür ve uygarlıkların 
mirasına sahibiz. Bu birikim ve modern 
üretim teknolojileri sayesinde Türkiye, 
mücevher ihracatçısı ülkeler arasında 
dünya ikinciliğini elinde bulunduruyor. 
Turistlere yapılan takı satışlarında ise dün-
yanın bir numaralı ülkesiyiz. Turistlere 
yapılan satışların büyük çoğunluğunu da 
Antalyalı perakendecilerimiz gerçekleşti-
riyor. 

Yani bugün, Antalya’nın denizi ve por-
takalı gibi altını da dünya çapında ünlü 
olmuş durumda. İşte bu nedenle, “Antalya, 
Altın Kalp” kampanyası, çok doğru, çok 
yerinde bir kampanyadır. Altın takıları 
Antalya’mızın sembollerinden biri haline 
getirme projesi de, zaten bu gerçekten yola 
çıkılarak başlatılmıştır. Biz de, Dünya Altın 
Konseyi Türkiye Temsilciği öncülüğün-
de başlatılan, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın da destek verdiği bu kampan-
yanın sonuna kadar arkasında olacağız. 
İnşallah, 10 yıl sürecek bu kampanya ile 
bu güzel şehrimiz, turistlerin güvenle altın 
alabilecekleri bir yer haline gelecek; Antal-
ya’mızın adı altınla özdeşleşecektir. 

Bugüne kadar, denizin mavisi, portakalın 
turuncusu ile anılan Antalya, bu projeyle 
birlikte, altının sarısını da renkleri arasına 
katacaktır. Ancak bu hedefe ulaşabilme-
miz için Antalyalı kuyumcularımızın da 
kampanyaya azami destek vermesi şarttır. 
Bu kenetlenmeden doğacak güç birliği sa-
yesinde, turistlere yılda 4 milyar dolarlık 
altın satışı yapmamız mümkün hale gele-
bilecektir. 

Değerli konuklar… 

Bakınız, hükümet olarak uyguladığımız 
politikalar sayesinde turizm sektörümüz 
canlanmış, ülkemize gelen turist sayısında 
ve turizm gelirlerimizde rekor düzeyde ar-
tışlar yaşanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
Türkiye’de turistlere yapılan altın takı 
satışları da bu dönemde farklı bir boyut 
kazanmıştır. Bu canlanma, perakende satış 
yapan kuyumculularımızın dünyada bir 
numara olmalarını sağlamıştır. 

Bugün itibariyle yılda 100 ton civarında 
altın takıyı turistler vasıtasıyla yurtdışına 
ihraç ediyoruz. Bunun ne demek olduğu-
nu sizler benden daha iyi bilirsiniz. Bu, 
dünyanın en büyük turistik altın piyasası 
haline geldiğimizin bir göstergesidir. Bun-
da en büyük pay da, Antalya’nın, Antalyalı 
esnafımızındır. Çünkü, bu satışların üçte 
birinden fazlası Antalya’da gerçekleştirili-
yor. 

Projenin başarıya ulaştığında Antalya, 
dünyanın en önemli turistik merkezi ola-
caktır. İnanıyorum ki, “Altın Kalp Antalya” 
kampanyası, Antalya ve Türkiye’nin ihra-
catına, ticaretine yeni bir soluk getirecek-
tir. Bu önemli kampanyanın Antalya’ya, 
Turizm ve Altın Takı Sektörlerimize hayır-
lı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli İstanbullular, sevgili hemşehrile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün İstanbul ’un sembolü olmuş, 
Boğaz’ın sembolü olmuş, İstanbul ulaşı-
mının adeta can damarı olmuş köprüleri-
mizin ve bazı viyadüklerin dayanıklılık-

larını arttırma çalışmalarını başlatmak 
üzere buradayız. 17 Ağustos 1999 tarihin-
de yaşadığımız ağır deprem felaketinin 
acı hatıralarını millet olarak unutmuş 
değiliz. Birçok insanımızı kurban verdi-
ğimiz, ülke olarak büyük zararlara uğra-
dığımız o büyük yıkımdan hepimiz çok 
önemli dersler, ibretler aldık. 

İstanbul | 30 Mayıs 2006

Boğaz Köprüleri ve Viyadüklerin 
Güçlendirilmesi Töreni
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Türkiye deprem kuşağında bulunan, da-
ima deprem riskiyle yaşamakta olan bir 
ülke… Dolayısıyla başta evlerimiz, konut-
larımız, hizmet binalarımız olmak üzere 
her türlü yapıda depreme dayanıklılık 
özelliğini hayata geçirmek mecburiyetin-
deyiz. Bu konuda bildiğiniz gibi bazı yasal 
düzenlemeler de yapılmıştır. Bu çerçeve-
de insanlarımızın depreme dayanıklılık 
konusundaki hassasiyetinin, dikkatinin 
her geçen gün artması memnuniyet ve-
ricidir. Ancak mesele sadece konutların 
depreme dayanıklı olarak inşa edilmesiy-
le bitmiyor. 

Hepimizin ortak kullandığı dev kentsel 
yapılar, köprüler, viyadükler, tüneller, 
alt ve üst geçitler gibi daha pek çok un-
suru da bu kıstasa uygun hale getirmek 
mecburiyetimiz vardır. Gerek her iki 
köprümüz, gerek diğer köprülerimiz ve 
viyadüklerimizin 17 Ağustos’tan hasarsız 
çıkmaları çok sevindiricidir. Ancak muh-
temel depremlere karşı, zamanın yıpra-
tıcı etkilerine karşı bu dev yapılarımızı 
zaman zaman güçlendirmek de bizim 
görevimiz. Bu amaçla depremin hemen 
ardından konunun uzmanı Japon bilim 
adamlarının yaptıkları incelemeler neti-
cesinde başlatılan takvim hükümetimiz 
döneminde hızlandırılarak sonuçlandı-
rılmıştır. Bugün yaptığımız bu sembolik 
törenle İstanbul’un gözbebeği, İstanbul 
ulaşımının can damarı olan bu köprü ve 
viyadüklerimizin depreme ve diğer et-
kenlere karşı güvenliğini, dayanıklılığını 
arttıracak çalışmaları başlatıyoruz. 

Değerli İstanbullular… 

Yaşadığımız zaman dilimi pek çok küresel 
felaketin, tabii afetin yaşandığı, çevresel 
erozyonun tehlikeli yan etkiler ortaya çı-
kardığı bir dönemdir. Maalesef ülke olarak 
biz de bu türden üzücü hadiselerle zaman 
zaman karşılaşıyoruz. Bu felaket ihtimalle-
rini tümüyle ortadan kaldırmaya gücümüz 
yetmiyor; ancak hem riski azaltmanın, 
hem de zararları asgariye indirmenin bü-
tün dünyada uygulanan bazı hal çareleri 
vardır. Felaketlerle yaşamaya alışmamız, 
ama tedbirlerimizi geliştirmekten de asla 
geri durmamamız gerekiyor. 

Yaşadığımız deprem felaketleri bizim yapı-
larımızı dayanıklı hale getirmek konusun-
da yapmamız gereken çok şey olduğunu 
ortaya çıkardı. Bu konuda mevcut sağlıksız 
kentleşme tablosu içinde bugün de henüz 
istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. Zaten 
İstanbul ölçeğinde, İzmit ya da Sakarya 
ölçeğinde şehirlerin bugünden yarına bu 
gerçeği değiştirmeleri de mümkün değil-
dir. Önce doğruyu yapmayı öğreneceğiz, 
bu konuda bilinçleneceğiz, eş zamanlı 
olarak da yanlışları adım adım tasfiye ede-
ceğiz. 

Köprülerimizin ve viyadüklerimizin güç-
lendirilmesi çalışmasıyla bugün doğruyu 
yapmanın, felaketler yaşanmadan tedbir-
leri almanın gayreti içindeyiz. İnşallah 
bu çalışmalarla İstanbul için vazgeçilmez 
derecede önemli olan bu köprü ve viya-
düklerin daha nice yıllar İstanbul’a hizmet 
vermesi sağlanmış olacaktır. 
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Unutmayalım İstanbul dünyanın en bü-
yük metropollerinden biridir. Her gün 
de büyümeye devam ediyor. Şimdi bu 
tedbirleri almaz ve bizden önce yıllar yılı 
yapıldığı gibi kulağımızın üstüne yatmaya 
kalkarsak, bir gün gelir İstanbul’un kendi-
siyle birlikte büyüyen sorunlarının altında 
kalırız, başa çıkamayız. Hizmeti vakti geç-
meden önce vermek bizim yönetim anla-
yışımızın olmazsa olmaz prensiplerinden 
biridir. 

İnşallah bu çalışmaları söylediğimiz süre 
içinde tamamlamak noktasında da büyük 
hassasiyet göstereceğiz. Bu çalışmalar 
sırasında bazı sıkıntıların yaşanması da 
tabiidir, hepimizin güvenliği için bu sı-
kıntılara da fedakarca göğüs gereceğiz. Bu 
muhtemel rahatsızlıklar için de şimdiden 
siz hemşehrilerimizden özür diliyor, anla-
yış beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 
Hayırlı olması temennisiyle çalışmaları 
başlatıyor, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Böylesine 
anlamlı bir törende birlikte olmaktan bü-
yük bir mutluluk duyuyorum.

Milletimiz için sosyal faydası yüksek bu 
tür projeleri tamamlayıp, vatandaşımın 
hizmetine sunmak beni fazlasıyla heye-
canlandırıyor. İş başına geldiğimizde de-
dik ki: Hükümet olarak bizim görevimiz, 
devletin sosyal sorumluluklarını eksiksiz 

yerine getirmesini sağlamaktır. Milleti-
mizin hayat standardını yükseltmektir. 
Çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz 
eğitimin kalitesini artırmaktır. Köyleri-
mizin, şehirlerimizin, bir uçtan öbür uca 
tüm Türkiye’nin her geçen gün biraz daha 
kalkınmasını, biraz daha büyümesini sağ-
lamaktır. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
arasında yer alabilmek için canla, başla 
çalışmaktır. Aç ve açıkta tek bir insanımız 
bile kalmayıncaya kadar durmadan, bık-

TOKİ Anahtar Teslim Töreni

Denizli | 10 Haziran 2006



285

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

madan, usanmadan taş üstüne taş koyma-
nın gayreti içinde olmaktır…

Çok şükür, bu yüce sorumluluğu üstlen-
diğimiz günden bu yana milletimizi, ülke-
mizi nereden nereye getirdiğimizi herkes 
görüyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Geçmişi hatırlarsınız. Birileri iktidara gel-
mek için vatandaşlarımıza “iki anahtar” 
vaat ediyordu. Diyorlardı ki, herkesin iki 
anahtarı, yani bir evi bir de arabası ola-
cak. Hani nerede? O vaatleri verenler ikti-
dara geldiğinde halkımız iki anahtar sahi-
bi olamadı; aksine elindeki anahtarlardan 
da oldu. Ülkeyi sürükledikleri ekonomik 
darboğaz yüzünden, vatandaşımız evini, 
arabasını satıp zar zor ayakta kalabildi.

Bol keseden dağıtanların bıraktığı bataklı-
ğı kurutmak için büyük çaba sarf ettik. Üç 
buçuk yılda krizlerin yaralarını sarmakla 
kalmadık, küçülen bir ekonomiyi de bü-
yüttük. Herkesin kontrol altına almaya 
çalıştığı, ama kimsenin zapt edemediği 
40 yıllık enflasyon canavarının belini kır-
dık. 30 yıllık yüksek faiz kısır döngüsüne 
son verdik. Özel sektörün önünü açtık, 
böylece özel sektör eliyle ekonomimizin 
büyümesini sağladık. 

Bakınız, bizim iktidarımızdan önceki dö-
nemde Türkiye’de kaç kişi araba satın ala-
biliyordu biliyor musunuz? 91 bin. Peki, 
biz iktidara geldikten hemen bir sonraki 
yıl, 2003’teki araba satışı ne kadar oldu? 
227 bin. Bizden önceki dönemin kat 

kat üstünde bir satış. Geçen sene kaç 
vatandaşımız araba sahibi olmuş biliyor 
musunuz? 439 bin. İktidarımız dönemin-
deki üç yılda toplam 1 milyon 117 bin 
otomobil satılmış. Yalan-dolan siyaseti, 
kriz siyaseti, gerilim siyaseti, topluma gü-
venmeyen siyaset bittiği için, kararlılıkla 
uyguladığımız politikalar ülkenin önünü 
açtığı için şimdi vatandaşımız gerçekten 
anahtar sahibi oluyor.

Bir yandan üretimin, yatırımın önündeki 
engelleri kaldırıyoruz; bir yandan da şe-
hirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Özgür-
lükleri, rekabet alanlarını genişletiyoruz. 
Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, 
daha fazla imkan sağlıyoruz. Zaten bü-
tün bunları yaptıktan sonra, insanımızın 
önündeki engelleri kaldırdıktan, devletle 
millet arasındaki kaynaşmayı gerçekleş-
tirdikten sonra Türk milletini kimse dur-
duramaz. 

Milletimizin bizden talebi de budur. İşte 
görüyorsunuz; bugün burada bir anahtar 
teslim töreni daha gerçekleştiriyoruz. Hü-
kümetimizin “planlı kentleşme ve konut 
üretimi” programı kapsamında başlatılan 
konut seferberliğinin semerelerinden 
birine daha hep birlikte şahit oluyoruz. 
Toplu Konut İdaremiz tarafından inşası 
tamamlanan konutların anahtar teslim 
törenini gerçekleştirmenin heyecanını 
paylaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en 
kapsamlı kent planlamalarını bütün şe-
hirlerimizde hayata geçiriyoruz. 

Bakınız, bugün itibariyle Denizli ilimizde 
sosyal donatıları, altyapıları, çevre düzen-
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lemeleriyle birlikte; toplam yatırım bedeli 
30 milyon YTL olan 856 konut inşaatı baş-
lattık. Merkez’de 192 konut tamamlandı, 
256 konut da tamamlanma aşamasına 
geldi. Denizli Merkez’deki bu 448 konut 
gecekondu dönüşümü kapsamında yapı-
lıyor. Ayrıca Kale ilçesinde 408 konut da 
inşa aşamasında. Bunun dışında Denizli 
ilçelerinde proje ve ihale aşamasında olan 
bin 250 konut daha bulunuyor. 

Bütün bunlar tamamlandığında, başlattı-
ğımız konut seferberliği sayesinde yalnız-
ca Denizli genelinde 2 bin 70 konut yapıl-
mış olacak. Türkiye genelinde ise, 80 il ve 
197 ilçemizde toplam 483 şantiyede, 182 
bin 33 konuta ulaşılmıştır. Bu konutları 
yan yana koyduğunuzda her biri 100 bini 
aşkın nüfuslu tam 8 tane şehir kurmak 
demektir. Cumhuriyet tarihi boyunca, bu 
kadar kapsamlı bir konut seferberliği baş-
latılmamıştır. 

Üstelik sadece konut yapmakla da kalmı-
yoruz. Sosyal donatılar kapsamında; top-
lam 3 bin 850 derslikli 185 lise ve ilköğ-
retim okulu, 21 anaokulu, 31 spor salonu, 
30 kütüphane, 145 ticaret merkezi, 7 has-
tane, 35 sağlık ocağı ve 123 ibadethane 
ihalesi gerçekleştirdik. Bunların büyük 
kısmının yapımına da başlandı. TARIM-
KÖY kapsamında 6 bin 500 konut pro-
jelendirdik, 12 köyde, bin 755 konutun 
inşaatını başlattık. Satışa sunduğumuz 
131 bin 117 konuttan, 114 bin 410 tanesi 
satıldı. Bu uygulamalarla, doğrudan ve 
dolaylı 700 bin vatandaşımıza istihdam 
sağladık.

Değerli vatandaşlarım, sevgili Denizlili-
ler…

Biz bugün, sizin üç buçuk yıl önce ver-
diğiniz değişim kararıyla , geleceğin 
Türkiye’sini inşa ediyoruz. Her gün bir 
başka şehirde, tamamlanmış projelerin, 
yatırımların açılışlarını yapıyor, yeni 
projelerin, yeni yatırımların, yeni hizmet-
lerin temellerini atıyoruz. Gittiğimiz her 
yere büyük bir aşkla, büyük bir heyecanla 
gidiyoruz. Yaptığımız her açılışla, attığı-
mız her temelle, başlattığımız her yeni 
projeyle Türkiye’nin hedeflerine, mutlu 
ve müreffeh yarınlarına biraz daha yak-
laştığımızı hissediyoruz. O Türkiye insan-
larımızın huzur içinde yaşadığı, zengin-
liklerin adaletle paylaşıldığı, hedeflerini 
sürekli yükselten, daima geleceğe bakan 
bir Türkiye’dir.

Eğer bu umut ve heyecanı sizler de benim 
gibi içinizde hissediyorsanız, o zaman hiç 
korkmayın, Türkiye’nin hızına hiç kimse 
yetişemez. Bize inanmaya ve güvenmeye 
devam edin. Size hizmet etmek, yüzlerini-
zi güldürebilmek için gece gündüz deme-
den, var gücümüzle çalıştığımızdan emin 
olun. Sizden aldığımız bu büyük güçle, 
Türkiye’nin önünü tıkayan diğer engelleri 
de aynı şekilde bir bir ortadan kaldıraca-
ğımızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Aramızdaki gönül bağının, Türkiye için 
taşıdığımız temiz niyetlerin bereketini ya-
kında hep birlikte göreceğiz. Bu duygular-
la sizlere veda ediyor, bu güzel konutların 
sahiplerine, Denizli’ye ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Sevgili İstanbullular… Değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün, Bağcılar ilçemiz için çok anlamlı 
bir projenin güzel sonuçlarını kutlamak 

üzere bir arada bulunuyoruz. 20 bin yeni 
okuryazarımızın mezuniyet töreninin 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Bu, gerçekten çok büyük bir başarı. 
Bu, yalnızca Bağcılar için değil, aynı za-
manda İstanbul için, hatta Türkiye için 

İstanbul | 17 Haziran 2006

Bağcılar Belediyesi Okuma 
Yazma Seferberliği Mezuniyet 

Töreni
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çok önemli bir başarıdır. Bağcılar Bele-
diyemizin bu başarısı bütün Türkiye’ye 
örnek olmalıdır.

Belediyemiz, kaymakamlığımız, mil-
l i  eği t im müdürlüğümüz ve  bütün 
kurumlarımız bu projede güç birliği 
oluşturmuşlardır. Burada emeği geçen 
öğretmenlerimizi,  emniyet mensup-
larımızı, din görevlilerimizi hassaten 
kutluyorum. Öğrenme arzusunu hayata 
geçiren, öğrenmenin yaşı olmadığını 
ispatlayan kursiyerlerimizi yürekten teb-
rik ediyorum. 

20 bin kişi, Anadolu’da bir ilçe demek-
tir. Bağcılar Belediyemiz, 20 bin kişiyi 
okuryazar yapmakla, Türkiye’ye adeta 
eğitimli bir ilçe nüfusu kazandırmıştır. 
Bu açıdan Bağcılar Belediyemizi, bu ba-
şarısından dolayı tebrik ediyor, bu tür 
hizmetlere sonuna kadar destek olacağı-
mızı bilmenizi istiyorum. 

Hükümet olarak öncülük ettiğimiz eği-
tim seferberliğine mahalli idarelerimizin 
de katkıda bulunması mutluluk verici-
dir. Ortak meselelerimizi ancak ortak 
çabalarla çözebiliriz. 73 milyonun ortak 
sorununu, 73 milyonun maddi ve mane-
vi birikimiyle, iradesiyle, azmiyle çözebi-
liriz. İşte Ak Parti iktidarının gücü bura-
dadır. Biz meselelere sadece Ankara’dan 
bakan, Ankara’dan çözüm üreten bir 
iktidar değiliz. Merkezi idarenin göster-
diği ufku ve hedefi yerel yönetimlerimiz 
tamamlıyor.  Yerel yönetimlerimizin 
taleplerini, ihtiyaçlarını merkezi idare 
karşılıyor. 

Değerli İstanbullular…

Bakınız, biz göreve geldiğimizde Türkiye’yi 
dört temel üzerinde yükselteceğimizi, kal-
kındıracağımızı söylemiştik. Neydi bu dört 
temel? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. 
Biz bu göreve talip olurken, Türkiye’nin 
yıllarca ertelenmiş meselelerine ilişkin 
çözüm yollarını araştırdık. Görevi devral-
dığımız andan itibaren de hepsini bir bir 
uygulamaya koyduk. Çok şükür yüzümü-
zün akıyla yolumuza devam ediyoruz. 

Ak Parti hükümetinin birinci önceliği eği-
timdir. Göreve geldiğimiz tarihten bir sene 
sonra Türkiye’nin bütçesinin en ağırlıklı 
kısmını eğitime ayırdık. Bu yıl, Cumhuri-
yet tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdik 
ve çok yıllı bütçe uygulamasına geçtik. 
Burada da eğitimdeki hedef lerimizden 
sapmadık. Önümüzdeki üç yıl için belirle-
diğimiz bütçe oranlarında da eğitime ayır-
dığımız pay birinci sıradadır. Türkiye’de 
okuma yazma bilmeyen tek bir kişi kalma-
yıncaya kadar eğitime yapacağımız yatı-
rımlar devam edecek. 

Biz, Türkiye’nin mevcut sorunlarını eği-
timle aşacağımıza, insana yapılan yatı-
rımla aşacağımıza inanıyoruz. Biz, insanı 
yücelt ki devlet yücelsin anlayışını benim-
siyoruz. Bu nedenle, görevi devrettiğimiz 
gün bizim bıraktığımız en önemli miras, 
insan kalitesindeki artış olsun istiyoruz.

Sevgili vatandaşlarım…

Göreve geldikten sonra eğitim alanında 
devrim niteliğindeki uygulamalara imza 
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attık? Okula başladığı gün ilk kez devletle 
yüz yüze gelen çocuklarımız sosyal bir 
hukuk devletinde yaşadıklarını, devletin 
onları düşündüğünü hissetti. İlk kez mil-
yonlarca öğrenci velisi çocukları için gün-
lerce aylarca ders kitabı arama çilesinden 
kurtuldu. Öğrencinin fakiri zengini olmaz 
dedik; hiçbir ayrım yapmadan bütün 
çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz 
verdik. 2003-2004 öğretim yılında 81 mil-
yon 663 bin 921 adet, 2004-2005 öğretim 
yılında 83 milyon 254 bin 929 adet, 2005-
2006 öğretim yılında 105 milyon 765 bin 
700 adet olmak üzere, son üç yıl içinde 
toplam 270 milyon 684 bin 550 adet kitabı 
öğrencilerimize ücretsiz dağıttık.

Başta terör belası olmak üzere çeşitli se-
beplerden kapanan tam 3 bin köyümüzün 
okulunu yeniden eğitim ve öğretime ka-
zandırdık. İlköğretim okulları hariç 7 bin 
633 eğitim kurumunun bakım ve onarımı 
yaptık. Okullarımızdaki öğretmen açığını 
asgari düzeye indirmek için 20 bin söz-
leşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdik. 
Ortaöğretimde ihtiyaç sahibi 150 bin öğ-
rencimize burs verdik. 2003 yılı başında 
öğrenci başına 13 milyon 700 bin TL olan 
burs miktarında yüzde 300’lük bir artışla 
42 milyon TL’ye, yani 42 YTL’ye çıkardık. 
“Haydi Kızlar Okula Kampanyası”yla oku-
la gitmeyen 175 bin kız çocuğumuzu okula 
kazandırdık. 

Bu rakam, ne demek biliyor musunuz? Bu 
rakam, Anadolu’daki iki hatta üç şehrimi-
zin nüfusuna denktir. Eğitime Yüzde 100 
Destek Kampanyası ile birlikte; 2003’ten 
2005 yılı sonuna kadar ilk üç yılımızda 

toplam 72 bin 29 derslik yaptık. 2006 yı-
lında açılan dersliklerle beraber bu rakam 
bu gün itibariyle 75 bine yaklaştı. Yine 
aynı kampanya kapsamında; 169 Derslik 
Dışı Ek Bina ve 654 bin 684 m2 arsa bağışı 
yapılmıştır. 

Bilişim teknolojilerinin eğitime uygulan-
masını ve eğitimde kullanılmasını sağ-
lamak amacıyla 25 bin okula ADSL yani 
hızlı internet bağlantısı yapılmıştır. 2002 
yılında okullarımızda toplam 9 bin 261 Bi-
lişim Teknolojisi Sınıfı vardı, bugün yüzde 
148’lik bir artış sağlayarak bu rakamı 23 
bine yükselttik. Sadece geçen yıl okulla-
rımıza 300 bin yeni bilgisayar gönderdik. 
Okul öncesi eğitimde 2003 yılında yüzde 
11 olan okullaşma oranı yüzde 20’ye yük-
seltilmiştir. Böylece okul öncesi eğitime 
alınan öğrenci sayısında yüzde 82’lik artış 
sağlanmıştır. 

Eğitim alanında ortaya koyduğumuz bu 
başarı, Cumhuriyet tarihinde ortaya ko-
nan en büyük başarıdır. İşte millete hizmet 
budur. Türkiye’ye hizmet budur. Ebedi ha-
yır işlemek budur.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye üç yıl öncesine oranla çok büyük 
bir mesafe kat etmiştir. Ak Parti’nin baş-
lattığı medeniyet yürüyüşü, Türkiye’nin 
açıklarını bir bir kapatmasına, eksiklerini 
gidermesine vesile oluyor. Gittiğimiz her 
şehirde, bugün olduğu gibi sevinçli, coş-
kulu bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Bugün 
dünden daha iyi bir Türkiye var artık. Bu-
gün, eskisinden daha mutlu, daha müref-
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feh bir Türkiye var artık. Siyasi, ekonomik, 
sosyal krizlerle boğuşan eski Türkiye yok. 
Bugün çok daha yeni bir Türkiye var.

Yeni Türkiye dünya ile bütünleşiyor. Yeni 
Türkiye büyüyor, kalkınıyor, zenginleşi-
yor. Bugünkü Türkiye’nin talepleri eski 
Türkiye’nin talepleri değildir. Artık şehir-
lerimizi yeni baştan inşa etmek gerekiyor. 
2007 yılından itibaren yolu olmayan, 
suyu bulunmayan köy kalmayacak. Yeni 
Türkiye’de Artık evlatlarımızın okulsuz, 
köylerimizin okulsuz, mahallelerimizin 
okulsuz olduğu Türkiye duymak, görmek 
istemiyoruz. 

Nasıl bugün düne göre daha iyi bir Türki-
ye varsa, yarın da bugünden daha iyi bir 
Türkiye olacaktır. Türkiye’nin geleceği, 
Türk milletinin ufku her geçen gün aydın-
lanıyor. Eğitim seviyemiz arttıkça daha 
aydınlık, daha umut dolu, daha berrak ola-
caktır. Bu vesileyle, 20 bin vatandaşımızı 
okuryazar yapan bu hayırlı girişime destek 
veren, emeği geçen herkese bir kez daha 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili gençler… Hoş geldiniz. Sizleri en 
kalbi duygularla selamlıyorum. 15. Dün-
ya Basketbol Şampiyonası’nda ortaya 
koyduğunuz performanstan dolayı sizleri 
kutluyorum. Başarınızla milletçe gurur 
duyduk. Turnuva boyunca gösterdiğiniz 
mücadele azmi ve sergilediğiniz takım 
ruhuyla, bizlere yaşattığınız sevinç ve coş-
ku, uzun yıllar unutulmayacaktır. Böyle-
ce, “12 Dev Adam” unvanını fazlasıyla hak 
ettiğinizi de göstermiş oldunuz.

Çok genç bir milli takımsınız. Onun için, 
Şampiyonanın geleceğe en çok güvenle 
bakan takımı da sizsiniz. Bu şampiyona-
dan çok önemli tecrübe ve kazanımlar 
elde ederek ayrıldınız. İnanıyorum ki, 
2010 yılında kendi evimizde, İstanbul’da 
yapılacak Dünya Şampiyonası’nda, bu 
tecrübe ve kazanımları, milletimizin 
desteğiyle birleştirerek daha büyük ba-
şarılara imza atacaksınız. Değerli idareci 
ve teknik adamlarınızın çizeceği strateji 
doğrultusunda önümüzdeki dönemi en 
iyi şekilde değerlendirmelisiniz.

Tecrübe ve kapasitenizi artırmak, takım 
ruhunuzu daha da güçlendirerek gelece-
ğe hazırlanmak, artık sizin için milli bir 

sorumluluktur. Başarılarınızı daha iyile-
riyle taçlandırmanız gerekiyor. Size so-
nuna kadar inanıyor, güveniyoruz. Daima 
sizinle olacağımızdan, gereken her türlü 
imkanı seferber edeceğimizden hiçbir 
şüpheniz olmasın.

Milli formalarınız ile ter dökerek bu ülke-
nin gençlerine örnek oldunuz, ilham ver-
diniz, büyük hedefler gösterdiniz. Sizleri 
bir kez daha tebrik ediyor, İstanbul 2010 
için yolunuz açık olsun diyorum.

Ankara | 6 Eylül 2006

Basketbol Milli Takımı’nı kabul
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Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, 
değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 2006-2007 Eğitim 
ve öğretim yılı ülkemize, milletimize ha-
yırlı olsun.

Her eğitim öğretim yılının başlangıcında, 
zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, do-
nanımlı nesillerin yetişmekte olduğunu 
görmenin heyecanını yeniden yaşıyoruz. 

Eğitimin öncelik verdiğimiz alanların 
başında geldiğini her zaman söylüyoruz. 
Biliyoruz ki, bugünün ve geleceğin dün-
yasında ilerlemenin, kalkınmanın, ulus-
lararası rekabetin en önemli göstergesi 
eğitimde alınan mesafedir. Türkiye’yi, 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine, 
ancak güçlü bir eğitim sistemiyle taşıya-
biliriz.

2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Açılışı

Antalya | 18 Eylül 2006
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Onun için hükümet olarak başından beri, 
eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçlarına 
cevap verecek hale getirmenin gayreti 
içinde olduk. Bütün adımlarımızı bu doğ-
rultuda atıyoruz. Birçok alanda olduğu 
gibi eğitimde de ciddi başarılar elde ettik, 
sıkıntıları önemli ölçüde geride bıraktık. 
Ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak 
çocuklarımızın, gençlerimizin haksız re-
kabete maruz kalmadan hayata eksiksiz 
hazırlanması için gerekli zemini sağla-
mak zorundayız. 

İşte bu doğrultuda müfredatı yeniden 
düzenledik, büyük bir değişim gerçek-
leştirdik. Biz, çocuklarımıza, gençleri-
mize güveniyor, onların özgüvenlerinin 
gelişmesine büyük önem veriyoruz. 
Öğrencilerimizi, okumaya, araştırmaya, 
düşünmeye yönelten bir eğitim sistemini 
yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda öğ-
retmenlerimize ve okul yöneticilerimize 
önemli görevler düşüyor. Daha çok sor-
gulayan, daha çok araştıran, bilgiye giden 
yolu öğrenen; ezberleyen değil, bilginin 
özünü kavrayan öğrenciler yetiştirme-
liyiz. Zira, Türkiye’nin geleceğini onlar 
şekillendirecektir.

Değerli konuklar…

Biz, en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. 
Bakınız, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
Milli eğitimi bütçenin en büyük kalemi 
haline getirdik. Biz eğitime harcanan her 
kuruşun, Türkiye’nin geleceğine yapılan 
yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bütün 
Türkiye’de, bütün il ve ilçelerimizde bü-
yük bir eğitim seferberliği yürütüyoruz. 
Her gün bir şehrimizde yeni eğitim yatı-
rımlarının açılışlarını yapıyoruz. Başta 

terör olmak üzere çeşitli nedenlerle atıl 
kalan tam 3 bin Köy okulunu yeniden 
açtık. 45 milyon YTL, yani 45 trilyon TL 
harcayarak okullarımızı depreme karşı 
güçlendirdik. 116 yeni yurt öğrencile-
rimizin hizmetine girdi. Son dört yılda, 
tam 3 bin 870 yeni okul açtık. Bu, 2,5 
milyondan fazla öğrencinin, yeni ve 
modern sınıf lara kavuşması anlamına 
geliyor. 

Burada bir hususa dikkat çekmek istiyo-
rum. Eğitime kazandırdığımız 85 bine 
yakın dersliğin, 16 bin 796’sını hayırse-
verlerimiz yaptırmıştır. “Eğitime yüzde 
100 Destek” kampanyamız insanlarımı-
zın teveccühüyle devam ediyor. Bu vesi-
leyle, büyük bir sosyal sorumluluğu yeri-
ne getiren, örnek bir tutum sergileyen bu 
vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 
Yine, Haydi Kızlar Okula Kampanyası 
ile 180 binin üzerinde kız çocuğumu-
zun okula başlamasını sağladık. Her yıl 
kamuya tahsis edilen personel sayısı-
nın yüzde elliden fazlasını Milli Eğitim 
hizmetlerine verdik. 2003-2006 yılları 
arasında 210 bin kadrolu ve sözleşmeli 
öğretmen istihdam ettik. Öğretmenlere 
ödenen ek ders ücretlerini yüzde 40’ın 
üzerinde artırdık.

Aileler üzerindeki yüklerin hafif letil-
mesi için ilköğretimdeki çocuklarımızın 
ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik. 
Bu sene bir adım daha atıyoruz. Artık 
Lise öğrencilerimiz de bu imkandan 
yararlanacak. Onlar da ders kitaplarını 
ücretsiz olarak alacaklar. 13 milyon öğ-
rencinin bütün ders kitaplarını ücretsiz 
olarak vermek bundan dört sene önce 
hayal bile edilemezdi. Okullar açıldık-
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tan bir ay sonra bile öğrenciler, veliler, 
anneler, babalar kitapçıları dolaşarak 
çocuğunun ders kitabını arardı. Çok şü-
kür şimdi, daha okulun açıldığı ilk gün 
öğrencilerimiz bütün ders kitaplarını 
masalarında buluyorlar.

Değerli konuklar…

Bakınız, geçmişte çocuklarımızın temel 
bilgi kaynağı sadece okul ve aileydi. Bilgi 
çağında artık, sınır tanımayan internetle 
birlikte yaşıyoruz. Biz, bu önemli değişi-
mi eğitime de yansıtmakta gecikmedik. 
25 bin okulumuza ADSL, yani internete 
hızlı erişim imkanı sağladık. Okullarımı-
za 406 bin bilgisayar gönderdik. İnşallah 
2006 yılı sonuna kadar 17 bin 500 okulu-
muzu daha internetle buluşturacağız. En 
az 8 derslikli ilköğretim okullarımızın 
tamamına Bilişim Teknolojileri Sınıfı 
ekledik. Artık, çocuklarımız bilgiye en 
kolay ve en hızlı yoldan ulaşıyorlar.

Bakınız, ekonomimiz büyüdükçe eğiti-
me ayırdığımız pay da artacaktır. Bu da 
daha çok okul, daha çok yurt, daha çok 
ve daha iyi donanım demektir. Öğrenci-
lerimize daha çok burs ve kredi imkanı 
demektir. Gerek ekonomik, gerekse sos-
yal kalkınmamızı milletçe el ele, gönül 
gönüle sürdürmekte kararlıyız. 

Sevgili öğrenciler…

Bütün bu çabalar, bu fedakarlıklar siz-
lerin daha iyi yetişmeniz içindir. Sizlere 
en önemli tavsiyem şudur: Okuyun, 
düşünün, uygulayın ve neticelendirin. 
Bana göre başarının sırrı burada gizlidir. 
Sizlerden ufkunuzu geniş, zihninizi açık, 

merakınızı canlı tutmanızı bekliyoruz. 
Bizler de Türkiye’yi daha da güçlendir-
menin, imkan ve kaynaklarımızı sizler 
için harekete geçirmenin gayreti içinde 
olacağız.

Yüzlerinizdeki umudu, gözlerinizdeki ışı-
ğı görüyor, ülkemizin aydınlık geleceğine 
bütün kalbimle inanıyorum. Ülkemizin, 
Cumhuriyetimizin geleceğini emanet 
ettiğimiz sizler, büyük başarılara imza 
atacak, bayrağı çok daha yükseklere taşı-
yacaksınız. Umudumuzu tazeleyen, bizi 
yeniden heyecanlandıran 2006-2007 eği-
tim ve öğretim yılının öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, anne-babalara ve bütün 
milletimize bir kere daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili gençler… değerli konuklar... Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanı-
mını daha da artırmayı hedefleyen “Her 
Eve İnternet, Her Eve Bilgisayar” kam-
panyası için aranızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Biliyorsunuz, göreve geldiğimizde dünya 
ile rekabet edebilecek, refah standartları 
yüksek bir Türkiye hedefiyle yola çıktık, 
bütün adımlarımızı bu doğrultuda attık. 
Bu hedefe ulaşabilmenin yolu, bilgi ve 
insan kaynağımızı, doğru ve etkin bir 
şekilde değerlendirmekten geçiyor. Eği-

Ankara | 27 Eylül 2006

Türk Telekom’un Öncülük Ettiği 
“Her Eve İnternet, Her Eve 

Bilgisayar” Kampanyası Açılışı
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timli ve donanımlı olamayanlar, günü-
müzde artık iyice zorlaşmaya başlayan 
rekabet ortamında yer alamayacaklardır. 
O sebeple Türkiye olarak, millet olarak, 
21. yüzyılda bilgi toplumu olmak zorun-
dayız.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 
bilgi ve iletişim teknolojilerini, ülkemi-
zin her yerinde ve yapılan her işte yaygın 
olarak kullanmamız kaçınılmazdır. Bi-
lim ve teknoloji üretiminde bir merkez 
haline gelen, bilgiye dayalı karar alma 
süreçleriyle daha fazla değer üreten bir 
Türkiye hedef liyoruz. Demokrasinin 
daha iyi anlaşılması, adalet ve kalkınma-
nın sağlanması, yatırımlar ve istihdamın 
artırılması için, bilgiyi iyi yönetmek zo-
rundayız.

Bilgiyi iyi yönetmek, hem yeni ve doğru 
bilgiye kısa zamanda ulaşmak hem de 
mevcut bilgileri kendimiz için avantajlı 
hale getirmek demektir. Bunlar kolay 
hedef ler değildir. Hükümet olarak bu 
hedeflere varmak için bütün imkanları 
seferber ediyoruz. Bütün gücümüzle, 
kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 
Bilgi toplumuna geçiş, kolay olmayan bir 
süreçtir. Bu tip değişimler, zaman alan, 
sabır ve emek isteyen süreçlerdir.

Bilgi Toplumuna dönüşüm sürecinde, 
hepimiz aşk ile, şevk ile çalışmak, gerekli 
iradeyi ortaya koymak zorundayız. Bu 
yolda, devletin olduğu kadar özel sektö-
rün de üzerine düşen görevler vardır. İşte 
“Her Eve Internet, Her Eve Bilgisayar” 
kampanyası, bunun en güzel örneğidir.

Değerli konuklar…

Bakınız biz daha ilk günden hükümet 
olarak, Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm 
Türkiye Projesine yer verdik. Çünkü, 
bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandır-
mamız gerekiyordu. Bu proje ile mün-
ferit çalışmaları tek proje çatısı altında 
toplayarak, vatandaş odaklı, katılımcı, 
şeffaf, etkin, daha kaliteli ve hızlı kamu 
hizmeti sunabilmeyi amaçladık. Böylece; 
vatandaşlarımız, resmi dairelere gitmek-
ten, kapı kapı dolaşmaktan, bugün git 
yarın gel anlayışından kurtularak; her 
zaman, her yerden ve her türlü iletişim 
cihazları üzerinden kamu hizmetlerin-
den yararlanabilecektir.

Bilgisayar ve Internet; dünyamızı küçült-
mekte, mesafeleri kısaltmakta, kıtaları 
birbirine yaklaştırmaktadır. İnsanlar 
arasında bir bilgi ve iletişim köprüsü 
olmaktadır. Teknolojinin gelişimi, Inter-
net erişimini kısıtlayan tüm engelleri de 
hızla ortadan kaldırmaktadır. İnternet 
teknolojisi ve altyapısı ise hızla geliş-
mektedir.

Hükümet olarak, Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri ile İnternet kullanımını ülke 
çapında yaygınlaştırmanın azmi, gayreti 
içerisindeyiz. Dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de Internet abone sayısı son yıllar-
da büyük artış göstermiş, 2002 yılında 1 
milyon 300 bin olan bu sayı, günümüzde 
2 milyon 500 bin’e yaklaşmıştır. İnter-
net kullanıcı sayısı ise 16 milyon kişiye 
ulaşmış, ADSL abone sayısı 2 milyonu 
aşmıştır.
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 “Her Eve İnternet, Her Eve Bilgisayar” 
projesiyle Internet ve ADSL kullanımı ve 
abone sayısı daha da artacaktır. Böylece, 
doğru bilgiye daha hızlı ve daha kolay 
ulaşabilme imkanına sahip olan vatan-
daşlarımız, işlerini daha iyi yapacak ve 
yeni iş alanları oluşturacak, ülkemizin 
verimliliğine olumlu katkılarda buluna-
bileceklerdir. Bugün geldiğimiz nokta-
da, konulara odaklanmış bilgi, haber ve 
içerikleri, kitlelere hızlı ve düşük mali-
yetlerle, birebir, geri dönüşümlü olarak 
verilebilmektedir. 

Teknolojideki gelişmeler, sunulan bilgi 
ve hizmetin, niceliğini ve niteliğini her 
geçen gün daha da yükseltmektedir. Bu 
durum, daha geniş kitleler için bilgilen-
dirilme ve sorunlarını dile getirme imka-
nı sağlayarak demokrasimizin gelişimine 
de katkıda bulunacaktır. Aksi takdirde, 
“Geleneksel Platformlar” üzerinde bu hız 
ve verimliliğe ulaşmamız, toplumumu-
zun geniş bir kısmının görüşlerini, yaptı-
ğımız her işte yaygın olarak yansıtmamız 
mümkün olmayacaktır. 

Bilgi ve İletişim teknolojileri ve Internet 
sayesinde, faaliyetlerimizin hızlı ve anlık 
sunumu mümkün olacak, muhatapları-
mızın tepkilerini ve yorumlarını da hızlı 
ve anlık olarak görebileceğiz. Bu tepki ve 
yorumlara göre yeni çözümler ortaya ko-
yabileceğiz. Daha hızlı çözümler ortaya 
koyabilecek, gecikmiş çözümün çözüm 
olmadığı fikrinden hareketle, zamanın-
da iş yapabilme yeteneğimizi artırmış 
olacağız.

Ancak bu şekilde, değerli zamanımızı 
verimli şekilde kullanabilir, hem özel 
sektörde hem de kamuda katılımcılığı 
sağlayabilir,  ülkemizin gelişmesine 
ivme kazandırabiliriz. Fikirleri daha 
geniş tabanda tartışabilir, hareket gü-
zergahımızı daha geniş katılımlarla 
çizebiliriz.

Değerli konuklar… 

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında 
kalkınma ve refahın ölçüsü vagondu, 
lokomotifti, tren raylarıydı… “Yurdu de-
mir ağlarla örmek” o dönemin en büyük 
idealiydi. Muasır medeniyet hedefinin 
o günkü sembolü demir ağlardı. Bugün 
muasır medeniyetin sembolü bilgisayar 
ağlarıdır. Onun için, hem duble yollarla, 
hem hızlı trenlerle ulaşım ağını kurdu-
ğumuz gibi bilgi ve haberleşme alanın-
da da büyük bir atılım gerçekleştiriyo-
ruz. Biz bugün, bir yandan yurdumuzun 
tamamını demir ağlarla örmeye devam 
ediyoruz, bir yandan da yurdumuzun 
her köşesini internet ağlarıyla örüyoruz. 

Ülkemizin tam anlamıyla gelişmesi ve 
kalkınmasını arzuluyorsak, ulaşım ve 
haberleşme ağımızın bilgi teknolojile-
riyle bütünleşmesi kaçınılmazdır. Biz-
ler toplum olarak bilgi teknolojisinin 
kullanımını yaygınlaştırdığımız ölçüde 
gelişeceğiz. Bugün artık okullarımızı 
sadece karatahtalarla değil son bilgisa-
yar teknolojisiyle destekliyoruz. Tam bu 
noktada bütün çocuklarımıza gençleri-
mize seslenmek istiyorum.
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Sevgili Öğrenciler…

Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Türkiye’yi 
aydınlık yarınlarına sizler taşıyacaksı-
nız. Bugün başlattığımız bu “Her Eve İn-
ternet, Her Eve Bilgisayar” kampanyası 
da, yine sizler için, geleceğimiz içindir. 
Çünkü biz her bilgisayarı bir kütüpha-
ne, bir eğitim ve öğrenim aracı olarak 
görüyoruz, öyle değerlendirilmesini 
istiyoruz. Türkiye, sizlerin azmiyle ilerle-
yebilecek, sizlerin katkılarıyla dünyayla 
rekabet edebilecektir. O sebeple, bilişim 
ve iletişim teknolojilerine özel bir önem 
veriyoruz. Bildiğiniz gibi okullarımızın 
büyük bir kısmını ADSL ile hızlı internet 
imkanına kavuşturduk ve bilişim tekno-
lojileri sınıfları kurduk. 

Geleceğe çok iyi hazırlanmanızı isti-
yoruz. Her zaman yanınızda olacağız. 
Türkiye’nin bütün imkan ve kaynakları-
nı sizler için harekete geçirmeye devam 
edeceğiz. Sizlere en önemli tavsiyem 
de şudur: Okuyun, düşünün, uygulayın 
ve neticelendirin. Bana göre başarının 
sırrı burada gizlidir. İnanıyorum ki, ül-
kemizin, cumhuriyetimizin geleceğini 
emanet ettiğimiz sizler, daha büyük ba-
şarılara ulaşacak, bayrağımızı çok daha 
yükseklere taşıyacaksınız.

Bu inanç ve umutla ‘“Her Eve İnternet, 
Her Eve Bilgisayar” kampanyasının ül-
kemize, vatandaşlarımıza, gençlerimize 
yeni ufuklar açmasını diliyor, katkı 
sağlayan kuruluşlarımıza gönülden te-
şekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Denizlililer… değerli vatandaşla-
rım... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncellikle, iktidara geldiğimiz 
günden bu yana 10 kez ziyaret ettiğim 
bu güzel şehrimize 11’nci kez gelmekten 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Denizli, Türkiye’mizin en gelişmiş sanayi 
kentlerinden biri… Buraya her gelişimiz-

de biraz daha kalkınmış bir Denizli gör-
mek bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Daha 
önceki gelişimizde birçok tesisin temeli-
ni attık, birçok tesisin de açılışını yaptık. 
Her defasında yeni bir müjde ile geldik. 
Bakınız, bugün yine Sevindik Kapalı Pa-
zar Yeri’nin açılışını gerçekleştirdik. Ar-
dından Deliklitaş ve Fatih Köprülü Kav-
şaklarının açılışında bulunduk. Sonra 

Denizli | 28 Ekim 2006

Denizli İline Doğalgaz Verilmesi 
Töreni
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İncilipınar Parkı’nı hizmete açtık. Biraz 
sonra da Pamukkale Üniversitesi Tesisle-
rinin açılışını yapacağız. İşte şu anda da 
Denizlimiz için son derece önemli olan 
bir hizmetin, Denizlideki konutlara do-
ğalgaz veriliş töreninin gerçekleştirilme-
si için bir arada bulunuyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Hatırlarsanız, bu yılın başında, yani 11 
Şubat günü ülkemizin en önemli sanayi 
kenti olan Denizli ile Mersin, Adana, 
Gaziantep, Malatya ve Antalya illerimiz-
deki organize sanayi bölgeleri ve iletim 
hatlarına doğalgaz verilişinin heyecanı-
nı, mutluluğunu yaşamıştık. Bugün bu 
mutluluğumuzu konutlara doğalgaz hiz-
meti sunmak suretiyle pekiştiriyor, ikiye 
katlamış oluyoruz. O gün de söylemiştik, 
ülkemizin dört bir yanına doğalgaz ulaş-
tıracağız diye... Adım adım bu hedefimize 
yaklaşıyoruz. 

İktidara geldiğimizde BOTAŞ’ın tüm 
Türkiye’deki boru hattı uzunluğu 4 bin 
509 kilometreydi. Bugün bu rakam 10 
bin kilometreye ulaştı. Yani biz son dört 
yılda, daha önceki 20 yılda döşenen 
doğal gaz boru hattından daha fazlasını 
bu ülkeye kazandırdık. İşte bu icraattır. 
İşte bu hizmettir. Doğalgazın ülkemizin 
dört bir yanında yaygınlaştırılması için, 
bütün vatandaşlarımızın bu konfordan 
yararlanması için çok büyük bir proje 
başlattık. Projenin maliyeti 4,5 milyar 
dolara ulaşacak. Böylece, BOTAŞ’ın Tür-
kiye içindeki hat uzunluğu maliyeti, 
dünyanın en büyük projelerinden biri 

olan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru 
hattının maliyetini geçmiş olacak. 

Bakınız, biz iktidarı devraldığımızda do-
ğalgazdan yalnızca 9 ilimiz istifade edebi-
liyordu. Bugün 81 ilimizin neredeyse ya-
rısında doğalgaz kullanılıyor. Hedefimiz, 
5 yıllık iktidarımızın sonunda 70’e yakın 
ilimizin doğalgazdan yararlanmasını sağ-
lamaktır. Şu anda bazı illerimizde sanayi 
bölgelerinde, bazı illerimizde konutlarda 
bazı illerimizde ise her ikisinde birden 
doğalgazdan istifade ediliyor. Denizli’nin 
de önce sanayi bölgelerine doğalgaz 
getirdik, şimdi de 50 bin konutun bu 
imkandan yararlanmasını sağlıyoruz. 
İnşallah doğalgazı, bu çevre dostu enerji 
kaynağını Türkiye’mizin dört bir yanına 
ulaştıracağız. Hastanelerimizi, okulları-
mızı, sanayi tesislerimizi, konutlarımızı, 
iş yerlerimizi bu imkandan mahrum bı-
rakmayacağız.

Değerli vatandaşlarım…

Hep söylüyoruz; Türkiye’yi doğuyla batı 
arasında, kuzeyle güney arasında bir 
enerji koridoru haline getireceğiz. Attı-
ğımız önemli adımlarla bu hedefimize 
her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. 
Geçmişte nasıl bir baharat yolu, nasıl bir 
ipek yolu oluştuysa, günümüzün küresel 
ihtiyaçları da bir petrol yolunu, bir doğal-
gaz yolunu, bir enerji koridorunu gerek-
tirmektedir. İşte bugün küresel ticaretin 
yolu da Türkiye üzerinden geçiyor. Tür-
kiye, petrol üreten ülkeler ile petrolü en 
çok tüketen ülkelerin tam ortasında yer 
alıyor. Bu bakımdan Türkiye üzerinden 



301

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

geçen bu yol, her geçen gün ekonomik ve 
stratejik önemini daha da artırmaktadır.

Bu avantajı en iyi şekilde değerlen-
dirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, 
yapmaya da devam edeceğiz. Bakınız, 
sadece son bir sene içinde bu alanda 
neler yaptık. Önce Mavi Akım projesini 
Samsun’da hayata geçirdik. Mavi Akım’la 
gelen doğalgazı ülkemizin her yerine 
ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün 
fabrikalarımız, işletmelerimiz, okulla-
rımız, hastanelerimiz, konutlarımız bu 
imkandan yararlansın istiyoruz. 

İşte bugün siz değerli Denizlili  kar-
deşlerimizin istifadesine sunuyoruz, 
yarın bir başka ilimizde, başka insan-
larımızın kullanımına sunacağız. Yine, 
Kahramanmaraş’ta bu yılın ilk aylarında 
Elbistan B Termik Santrali’ni hayata ge-
çirdik. Bu santral sayesinde 3 milyar 400 
milyon ton düşük kalorili linyit kömürü-
nü elektrik üretiminde değerlendirme-
ye başladık. Böylece ülkemizin toplam 
elektrik üretimini yüzde 6,5 oranında 
artırdık. Yalnızca Elbistan B Termik Sant-
rali ile ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar 
dolarlık bir kazanç sağladık. 

Yine birkaç ay önce, bütün dünyanın 
gözünü üzerine çevirdiği dev bir projeyi 
hayata geçirdik. Ceyhan’da, Bakü- Tiflis-
Ceyhan Projesi’nin açılışını gerçekleş-
tirdik. Şimdi bu hatta milyonlarca varil 
petrol transferi gerçekleştiriliyor. Hazi-
ran ayında Viyana’da, Türkiye üzerinden 
AB ülkelerine doğalgaz sevk edecek olan 
Nabucco projesine ilişkin anlaşmayı 

imzaladık. Bu Proje ile Türkiye, AB’nin 
enerji köprüsü olacak. Azerbaycan ve 
İran’dan gelecek doğalgaz, Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya ulaşacak. 2011 yılın-
da hizmete girmesi planlanan Projeyle 
Türkiye’den Avrupa’ya 110 milyar metre-
küp gaz pompalanacak.

Değerli vatandaşlarım…

Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye 
bölgenin en güvenli enerji koridoru ha-
line geliyor. Bu projeler sayesinde dün-
yanın gözü Türkiye’ye çevrildi. Türkiye 
bu yatırımlarla her bakımdan bir cazibe 
merkezi haline geldi. Bunlar, hayata ge-
çirdiğimiz projelerden yalnızca birkaçı. 
Daha, temelini attığımız, yapım çalışma-
larını sürdürdüğümüz dev projeler var. 
Açılışını gerçekleştirdiğimiz, temelini 
attığımız barajlar var. Rüzgar enerji sant-
ralleri, yerli ve alternatif enerji potan-
siyelimizi aktif hale dönüştürmek için 
uygulamaya koyduğumuz projeler var. 

İşte, bizim farkımız budur. Milletçe ufku-
muzu geniş, hedefimizi büyük tutuyoruz. 
Gelecek projeksiyonumuzu, ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarını harekete 
geçirmek üzere oluşturuyoruz. İnanıyo-
rum ki, milletçe bu kararlılıkla, el ele, 
gönül gönüle oldukça, üstesinden gele-
meyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız 
engel yoktur. Önümüz açık, geleceğimiz 
aydınlıktır. Yeni açılışlarda buluşmak 
umuduyla sözlerime son veriyor, doğal-
gazın bütün Denizlili vatandaşlarıma 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaş-
larım... Sizleri, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Öncelikle, böyle hayırlı 
bir tören vesilesiyle aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Bugün burada, Türkiye’nin geleceği adına 
sembol projelerden biri olan Marmaray’ın 
önemli bir etabını başlatmak, tünel açma 

çalışmalarının ilk adımını atmak için 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu proje, 
sadece Türkiye’nin dev projeler gerçekleş-
tirme konusunda geldiği ileri noktayı gös-
termekle kalmıyor, aynı zamanda toplum 
olarak önümüze ne kadar büyük hedefler 
koyduğumuzu da gösteriyor.

Bu ülkede boğaz köprülerinin yapımının 
ne büyük gürültüler kopardığını hatırlayı-

Marmaray Köstebekle Delme 
Töreni

İstanbul | 21 Aralık 2006
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nız. Bugün teknik ve ekonomik anlamda 
çok daha zor bir projeyi sessiz sedasız 
yürütüyoruz, kimse karşımıza çıkıp “Ya-
pamazsınız” diyemiyor. Çünkü biliyorlar 
ki bugünün Türkiye’sinin altından kalka-
mayacağı bir proje yok. Sadece ülkemizde 
değil dünyanın her yerinde dev projeler 
gerçekleştirme sorumluluğunu alacak mü-
teahhitlerimiz, mühendislerimiz, mimar-
larımız ve buna yetecek altyapımız var.

Geçen dört yıl içinde öyle zorlukların 
üstesinden geldik, öyle engelleri ortadan 
kaldırdık, öyle başarılar elde ettik ki, ar-
tık milletçe Türkiye’nin geleceğini inşa 
edebilecek bir güce ve potansiyele sahip 
olduğumuzu biliyoruz. Bugün yediden 
yetmişe insanlarımız kendilerine güveni-
yor, bu mutlu ve müreffeh Türkiye hedefi-
ne inanıyor.

Marmaray, işte bu aydınlık geleceğin 
projesidir. İstanbul’un 100 yıllık hayali-
ni adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. 
İnşallah 5 yıl içinde İstanbul’un her ye-
rine toplum taşıma araçlarıyla ulaşım 
mümkün olacak. Bu proje tamamlandığı 
zaman Gebze-Halkalı arasında tek yön-
de saatte 75 bin yolcu taşınacak. Her 
iki köprüdeki tıkanmalar büyük ölçüde 
azalacak. Boğaz’ın iki yakası arasında-
ki ulaşım 4 dakikaya inecek. Bunların 
zaman olarak, enerji olarak, ekonomik 
olarak ülkemize, İstanbul’a neler kazan-
dıracağının hesabını varın siz yapın. Bu 
projelerle İstanbul’un müzmin sorunu 
trafik sıkıntısı da önemli ölçüde ortadan 
kalkacak. İstanbul’da dolaşmak artık bir 
eziyet olmaktan çıkacak, bu aziz şehrin 
güzelliğine yaraşır bir zevke dönüşecek. 

Değerli vatandaşlarım...

İnşallah İstanbul’a üçüncü köprüyü de biz 
yapacağız. Bizim bu kürsülerden verdiği-
miz sözleri nasıl bir bir yerine getirdiğimi-
zi sizler gayet iyi biliyorsunuz. Yine aynı 
ciddiyetle, aynı kararlılıkla sizlere bura-
dan ifade ediyorum ki, İstanbul’un ulaşım 
sorununu da biz çözeceğiz. Bunun için de, 
öncelikle kayıp yıllarımızı telafi edecek 
adımlar attık. Bundan sonra, Türkiye’yi 
her bakımdan geleceğe hazırlamak üzere 
gayretlerimizi artırmak, adımlarımızı sık-
laştırmak zorundayız.

Aslında bugün başlanan bu projeler yıllar 
önce gerçekleşmeliydi. O zaman ne sizler 
bu trafik sıkıntılarını çekerdiniz, ne de 
Türkiye bu vahim tabloları yaşardı. Ba-
kınız biz en büyük metropolden, en ücra 
köyüne kadar ülkemizin her yerine hizmet 
götürmek, yeni projelerle, yeni yatırımlar-
la insanlarımızın hayat standartlarını yük-
seltmek için bütün imkanlarımızı seferber 
ediyoruz.

Biliyorsunuz, yılların ihmali yüzünden 
hala yolu olmayan, suyu olmayan köyleri-
miz var. İşte KÖYDES projesiyle bu ayıbı 
da ortadan kaldıracağız. İnşallah 2007 yılı 
sonunda yolu ve suyu olmayan tek bir köy 
kalmayacak. Açık söyleyeyim, sizlerin kar-
şısına böyle ileri hedeflerle çıkan, sizlere 
kendini bağlayacak sözler veren ve bu söz-
lerin gereğini de yerine getiren çok fazla 
iktidar görmedi Türkiye...

Sizler bu gerçeği çok iyi biliyorsunuz: Bol 
vaatlerle iktidara gelen ama orada sözünü 
tutmayan, küçük düşünen, vizyonu, pro-
jesi olmayan anlayışların ağır faturasını 
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yıllar yılı sizler ödediniz. İşte biz değişim 
derken, biraz da zihinlerdeki bu kötü alış-
kanlıkları değiştirmeyi, zihinsel zaafları gi-
dermeyi kastediyoruz. Türkiye bugün her 
alanda geleceğini kazanmak büyük bir atı-
lım gerçekleştiriyor. Hükümet olarak, eği-
timden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar 
Türkiye’nin bütün meselelerine ayrı ayrı 
büyük hassasiyet gösteriyoruz. Sorunlara 
akılcı, gerçekçi ve insanımızın ihtiyaçları-
na cevap verecek çözümler geliştiriyoruz.

Geçen dört yıl içinde her alanda insanla-
rımızın, şehirlerimizin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak, sıkıntılarını giderecek çareler 
ürettik. Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak 
çok önemli kazanımlar elde ettik. Yönetimi 
devraldığımızda Türkiye’nin ne halde ol-
duğunu, bugün o noktadan nerelere geldi-
ğimizi asla unutmamalıyız. Elde ettiğimiz 
kazanımlara yenilerini eklemek, milletçe 
daha ileri hedefleri gerçekleştirmek için 
istikrarımızın değerini iyi bilmeliyiz.

Sevgili İstanbullular...

Dört yıl önce karşınıza Acil Eylem Planı’yla 
çıktığımızda, hatırlarsınız, bu ülke için 
umutları, hayalleri olmayanlar, bu millete 
inanmayanlar, güvenmeyenler bizimle 
alay etmeye kalkmışlardı. Halbuki bizim 
siyasetimiz milletimizin bağrından yüksel-
mişti. Millet iradesinden vücut bulmuş, in-
sanlarımızın beklentilerinden doğmuştu. 
Milletimiz 3 Kasım’da çok net bir şekilde 
sesini yükseltmiş, “değişim” demişti. Tür-
kiye, artık geleceğini kazanmak konusun-
da kesin kararını vermişti.

Biz dört yıldır, milletimizin bu büyük 
teveccühüne layık olmak için gece gün-

düz demeden çalışıyoruz. Doğusundan 
Batısına, Kuzeyinden Güneyine ülkemi-
zin her yerine ulaşmanın, tek tek bütün 
vatandaşlarımızı daha iyi hayat şartlarına 
kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Çok 
şükür, bugün artık kriz dönemleri geriler-
de kalmıştır. Ülkemizin makus talihi de-
ğişmiş, olmaz denilenler olur hale gelmiş, 
insanımız özgüvenini geri kazanmıştır. 
Bakınız, Acil Eylem Planında bu ülkenin 
duble yol uzunluğunu 15 bin kilometreye 
çıkaracağız, kazaları azaltacağız, yol gü-
venliğini ve seyahat kalitesini arttıracağız 
dedik. Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 
6 bin küsur kilometre duble yol yapmış 
bir ülke bu kadar yolu nasıl yapsın dedi-
ler.

İşte cevap: 2003-2006 yılları arasında 
tamamladığımız yol uzunluğu tam 6 bin 
665 km... Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılan kadar duble yolu biz dört yılda 
tamamlayıp hizmete açtık. Böylece ölüm-
lü kaza sayısında da önemli azalmalar 
olmuş, vatandaşlarımız daha güvenli, 
daha rahat bir şekilde seyahat etmeye 
başlamıştır. Üstelik bu yatırımları birkaç 
şehre değil, Türkiye’nin bütün şehirleri-
ne, bütün bölgelerine adaletli bir dağılım 
içinde yaptık.

Değerli vatandaşlarım...

Şu anda da 8 bin 421 km yolda çalışmalar 
bütün hızıyla devam ediyor. Bunlar da 
tamamlandığında Türkiye’nin karayolları 
manzarası nasıl değişecek, bir düşünün. 
Her insanımız ömründe en az bir kere 
uçağa binecek dedik ve bu alanda yeni 
bir süreci başlattık. Hava taşımacılığına 
özel sektörümüzün de girmesiyle fiyatlar 
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düştü ve yolcu adedinde rekor seviyede 
bir yükselme yaşandı. 2003 yılında iç hat-
larda uçan yolcu sayısı 8.5 milyon civa-
rındaydı, 2005 yılında bu sayı 20 milyonu 
aştı. Artış yüzde 139... 

Bu ne demek biliyor musunuz? Bugüne 
kadar havayoluyla seyahat etmeyi düşün-
meyen insanlarımız da uçağa biniyor de-
mek... Fiyatlar artık makul seviyede; yolcu 
sayısındaki yükselme sürüyor, sürecek ve 
inşallah havayolu taşımacılığında ülke-
mizin dinamik yapısına yakışan oranları 
yakalayacağız. Marmaray dedik, bakınız 
adım adım ilerliyor, Hızlı Tren dedik geli-
yor, tersanelerimiz dünya çapında üretim 
yapıyor, limanlarımız harıl harıl çalışıyor. 
Yeni projeler art arda hayata geçiyor. Sami-
miyetle söylüyorum, artık açılışlara yetişe-
miyoruz. Başlattığımız büyük kalkınma se-
ferberliğine, bütün kesimlerimizle, bütün 
sektörlerimizle, bütün imkanlarımızla hız 
kesmeden devam ediyoruz. İnanıyorum 
ki, bu gün burada olduğu gibi bundan 
sonra da, pek çok yeni projeyi, yine sizlerle 
birlikte hayata geçirecek, çok daha büyük 
işler başaracağız.

Her zaman söylüyorum, artık Türkiye’nin 
önü açık, geleceği aydınlıktır. Bu inanç-
la sözlerime son verirken, özlediğimiz 
İstanbul’a kavuşma yolunda attığımız bu 
büyük adımın İstanbullulara ve bütün 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Bugün burada milletimiz için çok önemli 
bir kampanyanın startını veriyoruz. Kızı-
lay Derneği tarafından gerçekleştirilen, 

“Afet Zararlarının Azaltılması Ve Toplumu 
Harekete Geçirme Projesi” sadece İstanbul 
için değil, ülkemizin tamamının bilinç-
lendirilmesi bakımından önem taşıyor. 
Zira coğrafya olarak doğal afetlere açık bir 
bölgede bulunuyoruz. Hem siyasi hem de 

Afet Zararlarının Azaltılması 
ve Toplumu Harekete Geçirme 

Projesi Tanıtım Toplantısı

İstanbul | 13 Ocak 2007
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fiziki olarak zorlu bir coğrafyada bulundu-
ğumuz gerçeğini kabullenmek, bu gerçek-
le yaşamayı öğrenmek, buna göre tedbirler 
almak zorundayız. Bu bakımdan bu tür 
projeleri son derece önemli buluyorum. 

Bakınız, ülkemiz son yıllarda birçok doğal 
afetle karşı karşıya kalmıştır. Bildiğiniz 
gibi, sadece 1999 yılında, 17 Ağustos’ta 
Gölcük merkezli, 12 Kasım’da da Düzce 
merkezli iki büyük depreme, iki acı olaya 
tanık olduk. Bu depremlerde kaybetti-
ğimiz vatandaşlarımızın, gördüğümüz 
zararların, millet olarak, ülke olarak üzün-
tüsünü hala yaşıyoruz. Daha yakın zaman-
lara bakalım. Geçen yılın ilk aylarında, 
12 Mart tarihinde Edirne ilimiz, son 22 
yılın en büyük sel felaketine maruz kaldı. 
Geçtiğimiz Kasım ayında, benzer bir sel 
felaketi de, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Şırnak, Mardin, İskenderun ve Mersin gibi 
illerimizde yaşandı. Hepimizin yüreğini 
yakan can ve mal kayıpları oldu. İşte bu 
somut hadiseler, ülkemizin Edirne’den 
Hakkâri’ye kadar nasıl bir doğal afet tehli-
kesi ile karşı karşıya bulunduğunu açıkça 
ortaya koyuyor. Onun için, doğal afetler 
konusunda toplumun bilinçlendirilmesi-
ne yönelik kampanyalara, projelere büyük 
ihtiyaç vardır. 

Bana göre Türkiye’de, hem insanımızın 
hem de kurumlarımızın sebeplerden ziya-
de sonuçlar üzerinde durması hala önemli 
bir eksikliktir. Bu, yaşanan ekonomik çal-
kantılar konusunda da böyle, siyasi krizler 
konusunda da böyle, doğal afet zararları 
konusunda da böyle… Maalesef yakın 
zamanlara kadarki iktidarlar da sebepler-

den ziyade sonuçlara yönelik çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Şimdiye kadar Türkiye’de, 
afetler olmadan önce yapılması gereken 
düzenlemeler, alınacak önlemler yerine; 
afetler olduktan sonra yapılan müdahale 
ve iyileştirme çalışmalarına öncelik veril-
miştir. 

Değerli katılımcılar… 

Bakınız, Cumhuriyet döneminde yaşadı-
ğımız en büyük afetlerden biri 1939 yılın-
daki Erzincan depremidir. 1939 yılından 
1944’e kadar peş peşe yıkıcı depremler ya-
şadıktan sonra, ilk defa 1944 yılında 4623 
sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra 
Alınacak Tedbirler Hakkında” başlıklı bir 
kanun yürürlüğe konmuştur. 1945 yılında 
ise, ilk Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
ve Yapı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girme-
siyle birlikte afet politikalarında değişiklik 
yapılmıştır. Bununla birlikte de afet öncesi 
hazırlık ve koruyucu önlemler mevzuatı-
mıza yerleşmeye başlamıştır. Ancak, üzü-
cü olan, bu düzenlemelerin kâğıt üzerinde 
kalması, hakkıyla uygulama aşamasına 
geçirilememiş olmasıdır. 

Bugün doğal afetler konusunda yaşadı-
ğımız sıkıntının en temel kaynağı işte bu 
ihmalkârlıktır. Ancak bu sıkıntıları, bu 
ihmalkarlıkları da yaşadığımız doğal afet-
lerden sonra dile getiriyoruz. 17 Ağustos 
depremini bir hatırlayın. Akademisyenle-
rimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, medya-
mız, o zamanki yerel ve merkezi yönetim-
lerimiz, ancak deprem meydana geldikten 
sonra yerleşim bölgesinin yanlış bir zemin 
üzerinde inşa edildiğini dile getirdiler. 
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Yapılan binalarda çok ciddi bir müteahhit-
lik ihmalinin bulunduğu da ancak bu acı 
tecrübeden sonra ifade edilmeye başlandı. 
Bu, istisnasız bütün toplumu ilgilendiren 
bir can güvenliği meselesidir. Hükümet-
ler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, 
bilimsel kurumlar herkes bu meselenin 
tarafıdır. 

Bakınız biz, görev yaptığımız son dört yıl 
içerisinde, meydana gelen doğal afetler ne-
deniyle toplam 77 bin konut, işyeri ve ahı-
rın hasar tespit çalışmalarını çok kısa süre 
içerisinde tamamladık. Kırk yıllık sorun-
ları bir bir çözüyoruz. 1966 Muş-Varto ve 
Erzurum-Hınıs; 1975 Diyarbakır-Lice ve 
Hani depremlerinden hak sahibi olan ve 
konut bekleyen afetzedelerin daimi iskânı 
için 25 bin 593 konut inşa ettirerek hak sa-
hiplerine teslim ettik. Muş, İzmir, Trabzon, 
Rize, Erzurum, Çorum, Bursa, Çankırı, 
Nevşehir illerindeki vatandaşlarımızın da 
acılarını teskin etmeye gayret ediyoruz. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığımız hem 
ihaleli olarak, hem de Evini Yapana Yardım 
Yöntemiyle, ayrıca Toplu Konut İdaremiz 
başlattığı çeşitli uygulamalarla afetzedele-
rimizin sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. 
Tabii, biz bunları yeterli görmüyoruz. 
Bana göre, asıl yapılması gereken afet ön-
cesi tedbirleri artırmaktır. Biz, hükümet 
olarak bu kapsamda her türlü ayrıntıyı dü-
şünüyor, her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Bakınız bugüne kadar neleri gerçekleştir-
dik: Deprem verilerinin daha doğru elde 
edilmesi, diğer kurumlarla paylaşımının 

sağlanması için Afet İşleri Genel Müdür-
lüğümüz bünyesindeki Ulusal Sismik 
Ağını, Türkiye’nin ilk uydu iletişimli kayıt 
cihazlarıyla güçlendirdik. Bu amaçla Ulu-
sal Deprem İzleme ve Veri Değerlendirme 
Merkezi kurduk. Türkiye ve çevresindeki 
deprem aktivitesini 24 saat süreyle kayıt 
altına alan Zayıf Hareket Kayıt Şebekesi 
2002 yılında 30 adetken, 2006 sonunda 
71 adete yükseltilmiştir. Türkiye Ulusal 
Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi 
dâhilinde, 2002 yılı sonu itibariyle 158 
adet İvmeölçer Deprem Kayıt İstasyonu 
çalışmakta iken, 2006 yılı sonuna kadar 
bu cihazlar ülke geneline yayılmış ve sayısı 
209 adete çıkartılmıştır. Ayrıca 2003 yılın-
dan itibaren Ulusal Sismik Ağ ile gerçek 
zamanlı olarak tüm Türkiye’nin deprem 
aktivitesi 24 saat süreyle gözlem altına 
alınmıştır. 

Yine, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik Revizyon Çalışma-
sı tamamlanmıştır; bu yıl uygulamaya 
geçilecektir. Deprem riski taşıyan il ve 
bölgelerde kamu yapı stoku hakkında bilgi 
edinme süreci büyük ölçüde tamamlan-
mıştır. Türkiye genelindeki yapı stokunun 
yüzde 8’inin güçlendirilmesi gerektiği; 
İstanbul’daki binaların ise yaklaşık yüzde 
18’inin ağır ve orta hasarlı risk altında 
olduğu biliniyor. Bu gerçekten hareketle 
yürürlükteki yönetmeliğe mevcut binala-
rın değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
bölümü de eklenmiştir. Ayrıca çelik–yığ-
ma bina bölümleri ile ilgili kısım daha 
kapsamlı olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Türkiye’nin deprem riski yüksek bölgeleri-
ne ilişkin Ar-Ge çalışmalarımıza da devam 
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ediyoruz. TÜBİTAK ve Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü 
bu çalışmalara 14 bölge üniversitemiz de 
iştirak ediyor. 

“Doğal afet” ifadesi de kanaatimce yanlış-
tır. Afetin adını böyle koyunca sanki alaca-
ğımız hiçbir tedbir yokmuş gibi bir algıla-
ma ortaya çıkıyor. Çürük bina, plansız ve 
imarsız şehirler yapılırsa başa gelecek fe-
lakete “doğal afet” diyemeyiz. Fay hattının 
üzerindeki bir bölgeye, çamur yada kumlu 
zemin üzerine bina inşa etmeye kalkışır-
sanız, eninde sonunda karşılaşacağınız 
tablo, felakettir, acıdır. Dere yatağı üzerine 
mahalle kurarsanız, toprağın üzerindeki 
ormanı yakıp talan ederseniz, günün bi-
rinde “tabiatın” hışmına uğramanız kaçı-
nılmaz olur. Bize düşen, tabiatı korumak, 
onunla barışık yaşamaktır. Bu gerçekleri 
bütün açıklığıyla söylediğimizde, maalesef 
bazıları bunu çarpıtmaya, başka yerlere 
çekmeye kalkışabiliyor. Ancak, bugün acı 
da olsa bazı gerçekleri görmez, bunları ifa-
de etmekten kaçınırsak, daha sonra yapa-
bileceğimiz tek şey ağıt yakmak olacaktır. 

Değerli katılımcılar… 

Yıllardır, İstanbul’da olabilecek bir büyük 
depremin endişesini yaşıyoruz. Çünkü 
hepimiz, Marmara’nın altından büyük bir 
fay hattının geçtiğini biliyoruz. Vaktiyle 
bu konudaki toplumsal bilinç üst seviyeye 
çıkmış, bütün kurum ve kuruluşlarımız bu 
yöndeki hazırlıklarını bu şuurla tamamla-
mış olsaydı, bugün geldiğimiz nokta çok 
daha başka olacaktı. Ancak, geçmiş yıllar-
daki çarpık kentleşme geleneği, ne deprem 

haritasına, ne dere yatağına, ne de heyelan 
bölgesine dikkat etmiştir. Zamanında sağ-
lıklı bir imar politikası, bir kentleşme poli-
tikası uygulanmadığı için, işte bugün, bu 
ciddi endişeleri yaşıyoruz. İstanbul’un kıyı 
bölgelerinde dolgu zemin üzerine yapılan 
inşaatlar, bugün deprem olması durumun-
da çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu 
da bize gösteriyor ki, asıl önemli olan, bu 
felaketler meydana gelmeden önce tedbir-
lerimizi almak, hazırlıklarımızı yapmaktır. 

Bakınız, birkaç yıldır İstanbul’daki bina-
ların depreme daha dayanıklı hale getiril-
mesi için önemli çalışmalar yürütülüyor. 
Ancak, daha önce de ifade ettiğim gibi bu, 
yalnızca devletin taşıyabileceği bir yük de-
ğildir. Bu konuda çok ciddi bir görev pay-
laşımı yapılmalıdır. Kızılay Derneğimizin 
düzenlediği kampanyanın da asıl amacı, 
bu rol paylaşımına katkıda bulunmak, 
insanımıza bu görev bilincini, bu toplum-
sal şuuru kazandırmaktır. Bana göre, afet 
riskleri ile karşı karşıya kalan topluluk-
ların, kuruluşların, yerel yönetimlerin ve 
toplum liderlerinin bu konuda daha etkin 
bir rol oynaması şarttır. Ancak, bu kişi ve 
kurumların mevcut afet yönetim sistemi 
içerisinde, zarar azaltma ve hazırlıklı olma 
aşamalarındaki faaliyetlere katkıları son 
derece sınırlıdır. Onun için bu unsurlara, 
afet yönetim sistemi içerisinde görev, yetki 
ve sorumluluklar verilmelidir. Afet zarar-
larının azaltılmasına yönelik eğitim prog-
ramları ve teknik destek sağlanmalıdır. 
Afet yönetim sisteminin farklı aşamaların-
da görev ve sorumluluk üstlenen ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve toplumun önde ge-
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lenleri birbiriyle işbirliği içerisinde olma-
lıdır. Yerel yönetimler de zarar azaltma ve 
müdahale planlaması çalışmalarında bu 
katılımı gözetmelidir. 

İlgili meslek odaları, sivil toplum kuru-
luşları aracılığıyla ne kadar geniş ve aktif 
bir halk katılımı sağlarsak, toplumsal 
bilinci de o derecede yaygınlaştırmış 
oluruz. Sorumluluk alanlarının, görev ve 
yetki paylaşımının halkımız tarafından 
hakkıyla bilinmesi, afet sonrasında gerek-
li müdahalenin zamanında ve eksiksiz 
yapılması bakımından çok önemlidir. Bu 
bilgi paylaşımı kriz yönetiminin oluştu-
rulmasında da büyük kolaylık sağlaya-
caktır. Valiliklerimize, belediyelerimize, 
muhtarlıklarımıza, öğretmenlerimize, 
sivil toplum kuruluşlarımıza bu konuda 
büyük sorumluluk düşüyor. Ben, herkesin 
üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yeri-
ne getireceğine inanıyorum. Bu vesileyle, 
Kızılay Derneğimize de, üstün sorumluluk 
bilinciyle başlattığı bu hayırlı çalışma do-
layısıyla teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli konuklar… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, tarım sektörümüzün geliş-
mesi açısından son derece önemli olan bir 
projenin tanıtım toplantısında aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Tarımsal Yayımı 

Geliştirme Projesi’nin, başta tarım sektö-
rümüz olmak üzere ülkemiz için, milleti-
miz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bugün de, 
toplumsal kalkınmayı önceleyen projele-
rimizden birini daha, geliştirerek hayata 

Ankara | 1 Şubat 2007

Tarımsal Yayımı Geliştirme 
Projesi (TAR-GEL) 2500 Tarım 

Gönüllüsü Töreni
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geçiriyoruz. Her zaman söylüyorum, 
bugün burada bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. Biz, bütün projelerimizde, ülke-
mizin her alandaki potansiyelini harekete 
geçirmeyi, imkan ve kaynaklarını en doğ-
ru biçimde kullanmayı kendimize amaç 
edindik. Onun için tarımımızın da, sana-
yimizin de gelişmesini aynı ölçüde önem-
sedik, önemsiyoruz. Özellikle vurgulamak 
istiyorum: Bana göre, Türkiye “sa¬nayi ül-
kesi” olmak ile “tarım ülkesi” olmak arasın-
da bir tercih yapmak durumunda değildir. 
Türkiye; hem sanayileşerek ekonomisini 
büyütecek, hem de tarımsal gelişmesi ile 
kalkınmasını sürdürecektir. 

Bugün burada toplanmamıza vesile olan 
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ile 
köylümüzün ve çiftçimizin sorunlarına, 
yerinde ve hızlı çözümler getirilmiş, ta-
rım sektörümüzün önünde yeni ufuklar 
açılmış olacaktır. Bu projeyle, tarımımızın 
bütün tarafları ortak bir payda etrafında 
toplanacak, üretimin önünü tıkayan so-
runlar elbirliğiyle aşılacaktır. Şu anda atıl 
vaziyette bekleyen, aldığı eğiti¬mi ülke 
yararına kullanma imkanı bulamayan, 
uygun bir iş edinmekte zorlanan ziraat 
mühendislerimiz ve veteriner hekimleri-
miz, bu projenin temel unsurları olacaktır. 
Mühendis ve veterinerlerimizden gittik-
leri yörelerde tarımımıza, dolayısıyla da 
çiftçimize aynı heye¬can, aşk ve bağlılıkla 
sahip çıkmalarını istiyoruz. Bilgileriyle 
çözdükleri her bir sorun; köylümüzün, 
çiftçimizin, hay¬vancılıkla uğraşan insanı-
mızın derdine deva olacaktır. Bu vesileyle 
daha önce başlattığımız “1000 köye 1000 
Tarım Gönüllüsü Projesi”nde görev alan, 
emeklerini, bilgi ve birikimlerini, heyecan 
dolu yüreklerini Anadolu’nun dört bir ya-

nına taşıyan değerli ziraat mühendisleri-
mize, veterinerlerimize buradan özellikle 
teşekkür ediyorum. 

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, onlar 
fedakârca çalışarak başarılı bir model or-
taya koydular. Hükümet olarak üç yıl bo-
yunca tarım danışmanlığı yapan bu genç 
kardeşlerimizi mağdur etmeden 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu kapsamında 
sözleşmeli personel olarak aldık. Bu mo-
deli bizzat takip ettim, başarılı sonuçları 
görünce de sayılarını 2500’e çıkarma tali-
matı verdim. Şimdi, bu projeyle, bin 760 
Ziraat mühendisimiz, 731 veteriner heki-
mimiz ile 9 su ürünleri mühendisimiz tarı-
mın, hayvancılığın gelişmesi için Anadolu 
çiftçisinin yanında olacak. 

Değerli konuklar… 

4 yıl önce tarım sektörümüzdeki tablo 
maalesef şöyleydi: Sektörde tam anla-
mıyla bir sahipsizlik duygusu hakimdi. 
Çiftçimiz, borçlarını ödeyemediğinden 
haciz hatta hapis tehlikesiyle karşı 
karşıyaydı. Üretim yapmak için mazot, 
gübre gibi önemli girdileri alamıyordu. 
En önemli ekipmanı olan traktörünü 
satmak zorunda kalıyordu. Milyonlar-
ca çiftçi ekonomik krizler neticesinde 
üretemez hale gelmişti. Peki biz ne yap-
tık? Hükümet Programımızda tarımı 
“öncelikli sektör” olarak değerlendirdik. 
Çiftçilerimizi tekrar üretime döndürmek 
için zaman kaybetmeden çalışmalara 
başladık. 

Biliyoruz ki Türk tarımını kalkındırmadan 
türkiye’yi kalkındıramayız. İşte bu anlayış-
la yola çıktık. Attığımız adımların sonu-
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cunda son dört yıl, tüm sektörlerde olduğu 
gibi tarım sektöründe de önemli iyileşme-
lerin kaydedildiği yıllar oldu. Verdiğimiz 
desteklerle, uyguladığımız projelerle çift-
çimiz yeniden moral buldu, kendine ve 
sektöre olan güvenini geri kazandı. 

İlk olarak çiftçilerimizi üretime döndü-
rebilmek için bazı önemli acil tedbirleri 
uygulamaya koyduk. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldıkları 
kredileri ödeyemeyen çiftçilerimiz haciz 
kıskacındaydı. 809 bin üreticimizin tam 
2.7 katrilyon TL’lik borcunun 1.5 katrilyon 
TL’lik kısmını sildik, geriye kalan borçları 
uygun ödeme şartlarında yeniden yapı-
landırdık. Yine, üreticilerimizin tarımsal 
sulamada kullandıkları ve 1995 yılından 
bu yana günümüze taşınan toplam 660 
trilyon TL’lik enerji borçlarına da ödeme 
kolaylığı getirdik. Faizleriyle birlikte 1 
katrilyon TL’yi bulan bu enerji borcunu, 
biriken faizi dikkate almadan ve ek bir 
faiz uygulaması yapmadan, 36 ayda öden-
mek üzere taksitlendirdik. Bazı Tarımsal 
Girdilerde KDV İndirimi yaptık ve yüzde 
8’den yüzde 1’e indirdik. Yine, tarımsal 
kredi faizlerini yüzde 59’dan yüzde 17.5’e 
düşürdük. Ayrıca, bazı tarımsal yatırım ve 
işletme kredilerinde yaptığımız sübvanse-
lerle faiz oranlarını yüzde 7-13 aralığına 
çektik. Ham petrol fiyatlarında meydana 
gelen artışın üreticiye yansımasını önle-
mek için çiftçilerimize 2003, 2004 ve 2005 
yıllarında toplam 1 milyar 42 milyon YTL 
mazot desteği verdik. Böylece, üreticile-
rimize mazotu yüzde 40 ucuza kullanma 
imkanı sağladık. 2007 yılında da çiftçile-
rimize 492 milyon YTL’lik mazot desteği 
vereceğiz. 

Dünya piyasalarında yaşanan kimyevi 
gübre fiyatlarındaki artıştan çiftçimizin 
korunması amacıyla 2005 yılında 271 
milyon YTL kimyevi gübre desteği sağ-
ladık. 2007 yılında da çiftçilerimize 363 
milyon YTL kimyevi gübre desteği vere-
ceğiz. Bir yandan bütün bu desteklerimiz 
devam ederken diğer yandan da Cumhu-
riyet tarihinin en önemli projelerinden 
olan KÖYDES ve BELDES projeleri ile 
istisnasız bütün köylerimizin, beldeleri-
mizin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Bu 
da büyük ölçüde tarım sektörümüzün, 
çiftçimizin yararına olacaktır. 

Değerli konuklar… 

1950’lerden beri 1995 ve 1996 yılları 
haricinde bir yıl negatif ve bir yıl pozitif 
oranda büyüme gösteren tarım sektörü-
müz, 2004 ve 2005 yıllarında üst üste 2 
yıl pozitif büyüme göstermiştir. 2006 yılı 
verileri henüz açıklanmadı ama tarım 
sektörümüzdeki bu olumlu büyümenin 
devam edeceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın. Tarım sektörünün GSMH’ya kat-
kısı da 2002–2005 döneminde yüzde 73 
artmış, 21.8 milyar dolardan 37.8 milyar 
Dolara yükselmiştir. Geride bıraktığımız 
2006 yılı sonuçlarını henüz Türkiye İsta-
tistik Kurumu açıklamadı ama sektörün 
Gayri Safi Milli Hasıla’ya katkısının 38 
milyar dolar civarında olmasını bekliyo-
ruz. 2002 yılında 4.05 milyar dolar olan 
tarım ürünleri ihracatı, 2006 yılında 9.77 
milyar dolara yükselmiştir. 

Ayrıca, bazı önemli tarımsal ürünlerde 
üretim artışları olmuştur. Örneğin, süne 
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mücadelesinde kaydedilen başarı ve 
sertifikalı tohumluk kullanımının teşvik 
edilmesiyle birlikte buğday üretiminde 
artış sağlanmış, 2002 yılında 19.5 milyon 
ton olan buğday üretimi 2005 yılında 
21.5 milyon tona çıkmıştır. Ancak, dünya 
buğday rekoltesindeki daralmaya paralel 
olarak, 2006 yılında üretimimizde bir 
miktar azalma olmuştur. Miktar ve kalite-
deki artışla birlikte, her yıl ortalama 1–1.5 
milyon ton civarında kaliteli buğday 
ithal etmek zorunda olan Türkiye, artık 
ihtiyacını yurt içinden temin eder hale 
gelmiştir. Ayrıca, ülkemiz 2005 yılında 
Dünya’da un ihraç eden ülkeler arasında 
birinci sıraya yükselmiştir. 

2002 yılında 2.1 milyon ton olan mısır 
üretimi son üç yılda yüzde 100’lük bir 
artış göstererek 2005 yılında 4.2 milyon 
tona ulaşmıştır. Daha önce ithalat yolu 
ile karşılanan mısır üretim açığı alınan 
tedbirler ile tamamı yurt içinden temin 
edilebilir hale gelmiştir. Çeltik üretimi-
miz 2002 yılında 360 bin ton iken, 2005 
yılında 600 bin tona, 2006 yılında ise 675 
bin tona ulaşmıştır. Bu dönemde, çeltik 
üretiminde yüzde 87 oranında artış sağ-
lanmıştır. Arz açığımız olan ayçiçeğinde 
2002 yılında 850 bin ton olarak gerçek-
leşen üretim 2005 yılında 975 bin ton’a, 
2006 yılında ise, bin 60 ton’a çıkmıştır. 
Bu dönemde, Ayçiçeği üretiminde % 25 
oranında artış sağlanmıştır. Yine 2002 yı-
lında 8.4 milyon ton olan süt üretimimiz 
2006 yılında 11.5 milyon tona ulaşmıştır. 
2002 yılında 727 bin ton olan beyaz et 
üretimi 2006 yılında 985 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Değerli konuklar…

Hükümetimiz döneminde çiftçilerimizin 
kredi kullanımında da önemli artışlar 
olmuştur. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatif leri tarafından 2002 yılında 
550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi 
kullandırılmış iken, 2006 yılında toplam 1 
milyon 92 bin çiftçiye 5 milyar 171 milyon 
YTL kredi kullandırılmıştır. Bu miktarın 
yüzde 92’si sübvansiyonlu kredi olarak 
kullandırılmış ve 120 milyon YTL kredi 
sübvansiyonu sağlanmıştır. Bu dönemde, 
kullandırılan krediler 2002 yılına göre 10 
kat artmıştır. Çiftçinin en temel ekipmanı 
olan traktör satışlarında da patlama yaşan-
mıştır. 2002 yılında 8 bin 100 adet traktör 
satılmışken, 2006 yılında 42 bin 33 adet 
traktör satılmıştır. 

Sektörle ilgili önemli yasal düzenlemeler 
de yaptık. Tarım, Üretici Birlikleri, Gıda, 
Tarım Sigortaları, Islahçı Hakları, Orga-
nik Tarım, Toprak Koruma, Tohumculuk 
Kanunları olmak üzere 8 adet önemli Ka-
nunu yürürlüğe koyduk. Toplam tarımsal 
destek miktarı, 2002 yılında 2 milyar 188 
milyon YTL iken, 2006 yılı sonu itibariyle 
4 milyar 744 milyon YTL’ye ulaşmıştır. 
Dönemimizde prim desteklerini 5 kat art-
tırdık. 2002 yılında, 186 milyon YTL prim 
ödemesi yapılmış iken, 2006 yılında 930 
milyon YTL prim ödemesi yaptık. Ayrıca, 
prim desteklerine dane mısırı da dahil et-
tik ve ödemeleri öne çektik. 

Hayvancılığa da büyük önem verdik, ver-
meye devam ediyoruz. 2002 yılında 83 
milyon YTL olan hayvancılık desteğini, 
2006 yılında 679 milyon YTL’ye çıkarta-
rak 2002–2006 döneminde 8 kat artış sağ-
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ladık. Hayvancılık destekleme ödenekleri-
ni, yeni programların da ilave edilmesiyle 
genişlettik. Son üç yılda tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine, Cumhuriyet tarihinin en 
fazla desteğini verdik. 1999–2002 döne-
minde 287 kooperatif projesine 87 milyon 
YTL kredi kullandırılmış iken, 2003–2006 
döneminde 895 kooperatif projesine 591 
milyon YTL kredi kullandırdık. Bu pro-
jelerle 128 bin kişiye istihdam sağladık. 
Sertifikalı tohumluk kullanan üreticileri-
mize destek verdik. 2002 yılında, 80 bin 
ton olan sertifikalı tohumluk kullanımını, 
özendirici destekleme tedbirleri ile 2006 
yılında 353 bin ton’a çıkardık. 1999-2002 
döneminde 97 bin hektar alanda toplulaş-
tırma çalışmasına başlanmış iken, 2003-
2006 döneminde 384 bin hektar alanda 
toplulaştırma çalışmasına başladık. 2002 
yılında toplulaştırılan tarım alanı 137 bin 
hektar iken, 2005 yılında 175 bin hektara 
ulaşmıştır. Halen 322 bin hektar alanda 
toplulaştırma çalışmaları devam etmek-
tedir. 

Ülkemizdeki et piyasasının düzenlenmesi, 
hayvancılığın desteklenmesi yönünde de 
önemli bir adım attık. Et ve Balık Kuru-
munu özelleştirme kapsamından çıkardık. 
Böylece, Kurumun tekrar eski fonksiyo-
nuna dönmesini sağladık. Yıllardır yeni 
yatırım yapılmadığı için verimliliğini 
kaybeden TİGEM işletmelerini de, özel 
sektöre, uzun süreli olarak kiraya vermeye 
başladık. Bu kapsamda, 14 TİGEM işletme-
si kiraya verilerek, 14 adet büyük ölçekli 
özel sektör tarım işletmesinin kurulması 
sağlanmıştır. Bu işletmelerde, şu ana kadar 
özel sektörce 90 milyon YTL yatırım yapıl-
mış ve bin 50 kişiye daimi, 4 bin 500 kişiye 
de mevsimlik iş imkânı sağlanmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2006 
yılında 2.3 milyon ton hububat alımı yap-
mış, karşılığında üreticilere 723 milyon 
YTL ödeyerek piyasa düzenleme görevini 
en iyi şekilde yerine getirmiştir. İlk kez 
2006 yılında fındık piyasasının regüle 
edilmesi ve fındık üreticilerimizin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi için Toprak 
Mahsulleri Ofisi görevlendirilmiştir. TMO, 
2006 yılı itibariyle 159 bin ton alım yapmış 
ve karşılığında üreticilerimize 571 milyon 
YTL ödenmiştir. Çay-Kur tarafından yapı-
lan yaş çay alımı 2002 yılında 552 bin ton 
iken, 2006 yılında 627 bin tona ulaşmıştır. 
2002 yılında üreticilere 42 milyon YTL çay 
desteği verilmişken, bu rakam 2006 yılın-
da 136 milyon YTL’ye ulaşmıştır. 

Değerli konuklar… 

Bütün bu gelişmeler ülkemizin ne kadar 
zengin bir potansiyele sahip olduğunun 
da birer göstergesidir. Aslında, çok bere-
ketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Başta 
da söyledim: Biz, Türkiye’nin potansiye-
lini her alanda bütünüyle harekete geçir-
mek için yola çıktık. Yeter ki, gücümüzü 
birleştirelim. Yeter ki, ülkemize hizmet 
aşkımız hiç eksilmesin. İşte o zaman, bu 
topraklar daha da bereketlenecek, gelece-
ğimiz daha da aydınlık olacaktır. Bu duy-
gularla sözlerime son verirken, projeye 
özenle sahip çıkan Tarım Bakanımız Meh-
di Eker’e ve Tarım eski Bakanımız Sami 
Güçlü’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bütün tarım gönüllülerimizi şimdiden 
kutluyor, başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Erzincanlılar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
“Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtulu-
şunun 89. Yılı”nı kutladığımız bu anlamlı 
gecede aranızda olmaktan büyük mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bir hafta önce de Kahramanmaraş’ın kur-
tuluşunun yıl dönümünü coşkuyla kut-
lamış, orada da binlerce vatandaşımızla 
kucaklaşmıştık. Bu güzel şölen geleneksel 
kutlamalardan farklı olarak ülke insanımı-

zın nerede olursa olsun doğup büyüdüğü 
şehre sahip çıkması açısından çok önemli 
bir faaliyet… Bu toplantıyı düzenleyen Er-
zincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ile 
Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na özellik-
le teşekkür ediyorum. Zira bir şehre aidi-
yet duymak o şehir için bir şeyler yapmayı 
gerektirir. Bu gece burada bu vefakarlığın 
çok güzel bir örneğini görüyoruz. 

Yıllardır katıldığım bütün şehir toplantıla-
rında herkesin doğup büyüdüğü, ekmeğini 

Erzincanlılar Gecesi

İstanbul | 18 Şubat 2007
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yediği, suyunu içtiği şehre vefa göstermesi 
gerektiğini özellikle vurguluyorum. Çünkü 
bana göre, Türkiye’nin sosyal kalkınma-
sında, toplumsal barışın derinleşmesinde 
insanlarımızın şehirlerini sahiplenmele-
rinin çok önemli bir payı var. İnsanların 
şehirler üzerinde hakkı olduğu gibi, şe-
hirlerin de insanlar üzerinde hakkı vardı. 
Eğer sahiplenme duygusu varsa; koruma, 
yaşatma, geliştirme çabası vardır. Bu yüz-
den şehirlerimizi sahiplenmeliyiz ki, şehir 
imkanlarını, olanaklarını koruyup, gelişti-
rebilelim. 

Hem şehirlerimizin, hem şehirde yaşayan 
insanlarımızın kalkınması için ortak bir 
sahiplenme ve sorumluluk duygusuyla 
hareket etmeliyiz. Zira sadece ekonomik 
kalkınma için dayanışma içerisinde ol-
mak, eksik bir dayanışmadır. Kültürel 
renklerimizi, manevi değerlerimizi muha-
faza etmek için de dayanışma içerisinde 
olmalı ve bunu en üst düzeye çıkarmalıyız. 
Çocuklarımızın geleceği, gençliğimizin 
ahlaki gelişmesi; biz büyüklerin onlara 
sunacağı, aktaracağı değerlere bağlıdır. 
Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirlerin 
kültürünü, geleneğini çocuklarımıza da 
aşılamalıyız. 

Sevgili Erzincanlılar… 

Bu vesileyle Erzincan’ın gönlümüzdeki 
çok özel yerini bir kez daha belirterek, 
hem Erzincan hem de Türkiye için gelecek 
ufkumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Çok şükür, ülkemizin her yerinde büyük 
bir adalet ve kalkınma hamlesi başlattık. 
Türkiye’nin bütün şehirleri, büyük bir kal-

kınma seferberliğini yaşıyor. Erzincan da 
diğer bütün illerimiz gibi bu yeni iklimin 
meyvelerini en güzel şekilde toplamaya 
başlamıştır. Burada, sizlere Hükümetimiz 
döneminde Erzincan’da gerçekleştirdiği-
miz faaliyetlerden bazılarını hatırlatmak 
istiyorum: Erzincan, en büyük hayallerin-
den birine, herkesin yıllarca beklediği üni-
versitesine bizim dönemimizde kavuştu. 
İnanıyorum ki, bu üniversite şehrin ve ül-
kemizin eğitim seviyesine, dolayısıyla sos-
yal ve ekonomik kalkınmasına çok önemli 
katkılarda bulunacaktır. 

Erzincan’da temeli tam 14 yıl önce atılmış, 
sonra da yarım bırakılmış bir araştırma 
hastanemiz var. Biz bu hastaneye sahip 
çıktık. Yarım kalan ana binanın ihalesini 
yaptık. Ana binanın bitişiğindeki 200 ya-
tak kapasiteli hasta kısmının da kabasını 
bitirdik. Böylece önümüzdeki yıllarda 
Erzincan’ın sağlık alanında çok önemli bir 
eksiğini tamamlayacağız. Ayrıca, Erzincan 
Üniversitesinin ardından Tıp Fakültemiz 
için de alt yapı hazırlıklarını temin etmiş 
olacağız. Demek ki, 14 yıldır yapılmayan 
kaderine terk edilen bir iş, böyle kısa bir 
zamanda yapılabiliyor. Neden? Çünkü biz, 
milletimizin kaynaklarının hortumlanma-
sına asla izin vermedik. Hortumları kestik. 
Milletimizin kaynaklarını yine milletimiz 
için kullandık. Bu anlayışla hizmet etmeye 
de devam edeceğiz. 

Bakınız, bir başka önemli husus Doğalgaz. 
Bizden önceki iktidarlar sadece 9 vilayeti-
mize doğalgaz götürebilmişti. Biz doğalgaz 
götürdüğümüz il sayısını 43’e çıkardık. Bu 
43 vilayetimizden biri de Erzincan. Tüm 



Recep Tayyip ERDOĞAN

318

yurdumuzda olduğu gibi, Erzincan’da 
çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Bu 
yılın sonunda bazı mahallelerimiz doğal-
gaza kavuşacaklar, önümüzdeki yıl ise tüm 
Erzincan’a doğalgaz arzı sağlanmış olacak. 
Biliyorsunuz, Erzincan’ın en önemli so-
runlarından biri Çarşı Mahallesiydi. 1939 
depreminden sonra geçici olarak kurulan 
ama ne yazık ki kalıcı olan bu mahalle, yıl-
larca kanayan bir yara olmuştu. Yıllardır 
kimsenin ilgilenmediği bu yaraya da el at-
tık. Şimdi orada Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi tarafından yapılan 880 modern 
konut, altyapısıyla, sosyal donatılarıyla 
yükselmektedir. Sadece Erzincan değil, 81 
vilayetimizde şehirlerimiz yeniden şehir 
kimliğine kavuşmaktadır. Bizim şehircilik 
anlayışımız, hizmet anlayışımız budur. 
Bakınız, TOKİ’nin Erzincan’a yönelik faa-
liyetleri sadece bu kadar değildir. Bu 880 
konutun yanında Mengüceli mahallesin-
de 480, Kemaliye, Refahiye, Üzümlü ve 
Çayırlı’da 688 konut yaptık. 

Sevgili Erzincanlılar… 

Erzincan, bütün illerimizde sanayinin iler-
lemesi için getirdiğimiz teşvik yasasından 
yararlanma hakkına sahip olan illerimiz-
den birisidir. Teşvik yasasından sonra 
Erzincan daha cazip bir yatırım alanına 
dönüşmüştür. Alman Vossloh Firması, ray 
bağlantı elemanları fabrikası şu anda inşa-
at halindedir. Organize Sanayi bölgesinde 
6 firmamız üretime geçmiş, 12 firmamız 
proje ve inşaat safhasındadır. 15 firmamız 
ise teşvikten yararlanmak için başvuruda 
bulunmuştur. Bütün bu yatırımlar, kal-
kınma demek, istihdam demek, refah de-

mektir. Bu nedenle bu gelişmeleri sadece 
ekonomik olarak değil, sosyal faydaları 
itibariyle de çok önemsiyorum. 

Tarihimizin en büyük kırsal kalkınma 
hamlesi olan KÖYDES çalışmaları da hızla 
devam ediyor. KÖYDES Projemiz Cumhu-
riyet tarihinin en önemli kalkınma proje-
sidir. Bütün şehirlerimiz gibi Erzincan’la 
ilgili KÖYDES çalışmalarını da yakından 
takip ediyorum. Arkadaşlarımız büyük 
emek ve enerjiyle çok önemli gelişmeler 
sağladılar. 1923’den 2006’ya kadar her yıl 
7 kilometre köy yolu asfaltlanmışken, biz 
sadece 2006 yılında 415 kilometre köy yo-
lumuza asfalt döşedik. Ayrıca, Erzincan’da 
stabilizesi olmayan köy yolu bırakmadık. 
1923’den 2006’ya kadar her yıl 6 üniteye 
şebeke yapılmışken, biz sadece 2006 yı-
lında 127 üniteye su şebekesi yaptık. Bu 
yıl sonunda Erzincan’da yolsuz ve susuz 
köyümüz kalmayacaktır. Erzincan’ın ba-
tısında yer alan Kızıldağ ile doğusundaki 
Aşkale arasındaki 250 kilometre yolun 
180 kilometresi duble yol yapılmıştır. 

Burada ayrıntılarına girmediğim daha 
birçok gelişme var. içme suyu çalışmaları, 
köprüler, olimpik yüzme havuzu gibi daha 
birçok gelişme var. Çok şükür, bütün şe-
hirlerimizde büyük bir gelişme yaşanıyor. 
Bütün şehirlerimiz, ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak hızla ilerliyor. Türkiye bir 
uçtan bir uca yeniden imar ediliyor. Artık 
bu gece burada olduğu gibi şehirlerimizi 
güzel gelişmelerle anıyoruz. Şehirlerimize 
heyecanla, tutkuyla yeniden sahip çıkıyo-
ruz. Artık milletçe, geleceğe güvenle bakı-
yoruz. 
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Erzincanlı kardeşlerim emin olsunlar ki, 
hükümetimiz geçmişte olmadık bir şekil-
de Erzincan’a önem vermekte; güzel Er-
zincan’ımızın gelişmesi ve kalkınması için 
elinden gelen gayreti göstermektedir. Ben 
de yürekten inanıyorum ki, ülkemizin dört 
bir yanındaki Erzincanlı kardeşlerim daya-
nışma ruhuyla hareket ederek, ahde vefa 
duygusuyla şehirlerinin kalkınma süre-
cine katkıda bulunacaktır. Bu duygularla 
sözlerime son verirken, geceniz hayırlı ol-
sun diyor, coşkunuzu gönülden paylaşıyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Turizmciler, değerli konuklar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, ülkemizin ekonomik ve 
kültürel gelişmesi bakımından hayati de-
recede önemli olan turizm konusundaki 
bu toplantıda aranızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-

yorum. Yeni turizm sezonumuzun ülkemiz 
için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. 

Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye bu-
gün, siyasi ve demokratik istikrarın en 
önemli semerelerini, meyvelerini turizm 
sektörümüzde alıyor. Dört beş yıl öncesine 

Türk Turizminde Yeniden 
Yapılanma ve Yeni Açılımlar 

Zirvesi

Antalya | 3 Mart 2007
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kadar içine kapanmış bir fotoğraf sunan 
Türkiye, kısa sürede gerçekleştirdiğimiz 
demokratikleşme hamleleriyle dünyanın 
ilgi odağı haline geldi. İçeride güçlü bir 
siyasi irade ile sağladığımız istikrar ve gü-
ven ortamı, Türkiye’yi yatırım ve turizm 
açısından tam bir cazibe merkezi haline 
getirdi. Turizm, gelişmekte olan ülkelerin, 
kalkınma sürecinde itici güç rolü oynuyor. 
Bu sektör, ulaşım, gıda, mücevherat gibi 
sektörler başta olmak üzere yaklaşık 30’un 
üzerinde sektörü doğrudan veya dolaylı 
olarak etkiliyor. Dünya turizmi küresel 
gayrisafi hâsılaya yaklaşık yüzde 10 ora-
nında katkı sağlıyor ve 200 milyonun üze-
rinde istihdam imkânı oluşturuyor. Gerek 
ulusal, gerek küresel ekonomiye katkısı 
bakımından her geçen gün turizmin öne-
mi artıyor. 

Değerli konuklar… 

Turizm sektörümüz, son yirmi yılda gös-
terdiği yüzde 6. 8 oranındaki büyüme hızı 
ile 1990’lı yılların sonundan bu yana hiz-
met sektöründe birinci sıraya yükselmiş-
tir. Uluslararası turizm hareketlerindeki 
çarpıcı artış uluslararası kuruluşların orta 
ve uzun vadeli öngörülerine de yansımış-
tır. 1980 yılında yabancı ülkelere turistik 
amaçla seyahat eden kişi sayısı 260 milyon 
iken, 2005 yılında bu rakam 833 milyon 
kişiye ulaşmıştır. Dünya Turizm Örgütü 
verilerine göre 2020 yılında dünya gene-
linde 1 milyar 600 milyon kişinin seyahat 
edeceği öngörülüyor. Bu turistik amaçlı 
gezilerden kaynaklanan toplam harcama 
miktarının ise yıllık 2 trilyon Dolara ulaşa-
cağı tahmin ediliyor. Turizm gelirlerinde 

beklenen bu artış, dünya ekonomisinde 
beklenen yüzde 3’lük oranın iki katından 
fazla olması itibariyle dikkat çekicidir. Eş-
siz bir turizm potansiyeline sahip bulunan 
ülkemizde ise, turizm gelirleri gayrisafi 
milli hâsılanın yaklaşık yüzde 5’ini oluş-
turuyor. 

Bununla birlikte hükümet olarak, turiz-
mi yalnızca ekonomik kalkınmaya katkı 
sağlayan bir unsur olarak görmüyoruz. 
Yalnızca ekonomik bir perspektif le tu-
rizme bakmak eksiktir, yanlıştır. Turizm, 
öncelikle kültürlerin buluşmasıdır. Kültür-
lerin buluşmasını tesis ettiğimiz ölçüde, 
kültürlerin kaynaşmasına, karşılıklı ön 
yargıların kırılmasına hizmet edebiliriz. 
Biz turizmi, kültürel etkileşime ve milletle-
rin kaynaşmasına güç katan, uluslararası 
ilişkilerimizin pekişmesine, yeni dost-
lukların kurulmasına vesile olan bir araç 
olarak görüyoruz. Kültürel yakınlaşmalar, 
ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme ka-
zanmasını sağlamaktadır. Bu inançla, eser-
lerimizi yenilemeye, korumaya, tanıtmaya 
yönelik önemli çalışmalar yaptık. Özellikle 
sayısız medeniyete ev sahipliği yapan ül-
kemizde tarihi eserlerin onarımına büyük 
özen gösteriyoruz. 

Değerli konuklar… 

Hükümet olarak biz konuyu sadece Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın görev alanıyla 
sınırlamadık. Vakıflar Genel Müdürlüğü-
müz, turizm açısından değeri çok yüksek 
olan sayısız tarihi eseri restore etti. Yine, 
Ulaştırma Bakanlığımız, başta İstanbul, 
Ankara, Antalya, İzmir ve Dalaman olmak 
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üzere, Türkiye’nin vitrini olarak gördü-
ğümüz havaalanlarımızı çok modern 
yapılara kavuşturdu. Çevre ve Orman Ba-
kanlığımız da yerel yönetimlerimizle de 
işbirliği içinde turizm bölgelerine yönelik 
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bugün 
Antalya’da arıtılmadan bir damla atık su 
denize verilmemektedir. Gerek yurtiçinde, 
gerekse yurtdışında kültürel faaliyetleri-
mize, ülkemizin tanıtımına hız verdik. İs-
tanbul ve Antalya son dört yılda dünyanın 
en başarılı kongrelerine ev sahipliği yaptı. 
Hem ülkemiz, hem de dünya şehirleri için-
de ayrı bir öneme sahip olan İstanbul’daki 
tarihi mirasın korunması ve bu mirasın 
tanıtımı yönünde özel projelere imza attık. 

Değerli dostlar… 

Bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz 2007 
yılı, UNESCO tarafından Mevlana yılı ola-
rak kabul edildi. Diğer taraftan İstanbul, 
2010 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti 
olma hakkını kazandı. AB sürecinde ba-
şarıyla yol alan, komşu devletlerle barışçı 
ilişkilerini güçlendiren Türkiye’nin yıldızı 
her alanda parlıyor. Bir sektör olarak Türk 
turizmciliği, rakip ülkelere kıyasla daha 
kısa sayılabilecek geçmişe sahip olmasına 
rağmen, bu alanda çok önemli mesafeler 
kat etmiştir. Kültür, kongre, sağlık ve inanç 
turizmi gibi özel dallarda yoğunlaşarak 
yeni pazar alanları oluşturuyoruz. 

Bugün Türkiye; zengin coğrafyası, binlerce 
yıllık tarihi, farklı uygarlıklara yapmış oldu-
ğu ev sahipliği, bu özelliklerinden doğan ge-
niş kültür yelpazesi, misafirperver insanla-
rı ile dünya turizminde rekabet üstünlüğü 

sağlayacak özelliklere sahiptir. Dünya Tu-
rizm Örgütü’nün rakamlarına baktığımızda 
da Türkiye’nin turizm alanındaki yükselen 
grafiği çok net biçimde görülüyor. Dünya 
Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 
2005 yılındaki 21 milyon 124 bin 886 tu-
rist sayısıyla dünya genelinde en çok turist 
çeken ülkeler arasında 9’uncu, turizmden 
elde ettiği 18,1 milyar Dolar gelir ile de, en 
fazla gelir elde eden ülkeler arasında 8’inci 
sıraya yükselmiştir. 

2006 yılında kuş gribi, karikatür krizi ve 
Almanya’daki dünya kupası gibi faktörlerin 
etkisiyle turist sayısında 2005 yılına göre 
hafif bir düşme görülse de bu yılbaşından 
itibaren grafiklerin yükselişe geçmesi, 
memnuniyet vericidir. 2005 rakamları, 
Türk turizminin rekor rakamlarıydı. Bu 
yıl inşallah harici faktörlerin beklenmedik 
olumsuz bir etkisi olmazsa yeni bir rekora 
imza atacağımıza inanıyorum. Ocak ayında 
yüzde 7 artış kaydedildi. 2007 rezerasyon-
ları ise 2005 ve 2006’nın üzerinde gerçek-
leşti. Dünya Turizm Örgütü, önümüzdeki 
10 yıl içerisinde yıllık yüzde 10. 2’lik büyü-
me oranı ile ülkemizin en çok talep gören 
turizm merkezi olacağını öngörüyor. Geç-
mişine bakıldığında henüz çok genç sayılan 
Türk turizmini, sadece birkaç yıl içinde bu 
seviyelere taşımak kolay olmadı elbette. 

Değerli konuklar… 

Turizme verdiğimiz önemin bir sonucu 
olarak planlı turizmde somut adımlar atıl-
maya başlanmıştır. Bunun bir göstergesi 
olarak 2023 Turizm Stratejisi hazırladık. 
Farklı turizm aktivitelerinin tek elden 
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yönetimi ve organizasyonunu sağlamak, 
özel sektör katılımını turizme mümkün 
olan en geniş ölçüde kanalize etmek ama-
cıyla Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgeleri ile Turizm Kentleri projelerini 
hayata geçiriyoruz. Yürürlüğe giren teşvik 
sistemi ile birlikte turizm yatırımları için 
yeni bölgelerde gerek yerli, gerekse ulusla-
rarası girişimcilere tahsis süreci başlattık. 

Yeni turizm kentlerinin hayata geçiril-
mesi sonucunda 2023 yılına yönelik 
hedefimiz, 65 milyon turist ve yıllık 85 
milyar Dolar gelir elde etmektir. Bu süreç 
dâhilinde turizm sektöründe 3 milyon ki-
şiye istihdam imkânı sağlanacaktır. Ayrıca 
turizmin çeşitlenmesi kapsamında, Sağlık 
ve Termal Turizmin istenilen noktaya ge-
lebilmesi amacıyla, jeotermal kaynakları-
mızın bulunduğu sahalar dikkate alınarak 
tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalara başlanmıştır. 2 adet 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Böl-
gesi ve 33 adet Termal Turizm Merkezi 
ilan edilmiştir. 

Yine, kış Turizminde kış sporlarına uygun 
potansiyel alanların tespitine yönelik çalış-
malar gerçekleştirilmiştir. 25 adet Kış Spor-
ları Turizm Merkezinin yanında ülkemizde 
21 adet kış turizmine uygun potansiyel 
alan tespit edilmiştir. 2011’de Erzurum’da 
gerçekleşecek Üniversite Kış Oyunları, 
2009’da İstanbul’da yapılacak UEFA kupası 
finali, bu yıl Temmuz’da Trabzon - Giresun 
ve Rize’de düzenlenecek Karadeniz spor 
oyunları gibi etkinlikler turizm açısından 
ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. 
Doğu ve batı arasında köprü konumunda 

olan ülkemizde kongre turizminin gelişti-
rilmesi de ayrıca büyük önem taşımaktadır. 

Değerli konuklar… 

Mevcut potansiyelleri göz önünde tutula-
rak Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, 
Bursa ve Mersin illerinin Kongre Turizmin-
den aldığı payın arttırılmasına yönelik ça-
lışmalar sürdürülmektedir. Golf turizminin 
geliştirilmesi ve golf sahası sayısının artı-
rılması çalışmaları doğrultusunda 30 adet 
golf alanı ve yaklaşık 14 bin 634 yatak ka-
pasitesinin oluşturulması planlanmıştır. Bu 
tamamlanmış plan çalışmalarının yanında 
toplam 64 adet yeni golf alanı ve yaklaşık 
50 bin yatak kapasitesinin oluşturulmasına 
yönelik plan çalışmaları devam ediyor. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü 
tahsis çalışmalarını, kıyı kesimlerde yo-
ğunlaşan “deniz-kum-güneş turizminden” 
iç kesimlerdeki “termal”, “kış”, “kültür” 
turizm türlerine kaydırarak, turizmin 12 
aya ve tüm ülkeye yayılmasını hedefliyoruz. 
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz ve tu-
rizmcilerimizin yıllardan beri beklediği bir 
diğer önemli icraatımız 1618 Sayılı Seyahat 
Acentaları Kanununda yapılan değişiklik 
olmuştur. Seyahat acentalarımızın dünya 
turizm pazar payına ortak olması, daha 
etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri ve 
tüketicilerin haklarının korunabilmesi için 
yeni açılımlar getirecek bu yasa 2007 yılı 
Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. 

Değerli konuklar… 

Görüldüğü gibi, Hükümetimiz turizmin 
yıllardan beri çözülmesi beklenen bir çok 
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kronik sorununu çözmüştür. Ancak canlı 
ve dinamik bir sektör olan turizm faali-
yetleri elbette yeni sorunlar, yeni talepler 
ile de karşı karşıyadır. Başta KDV, ÖTV ve 
sektör bazlı teşvikler olmak üzere varlığın-
dan haberdar olduğumuz diğer sorunları 
da yakın zamanda çözüme kavuşturmanın 
gayreti içindeyiz. Şuna emin olabilirsiniz 
ki turizmcilerin sorunlarını yakından 
bilen, çözmek için çalışan ve turizmi 
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri 
haline getirmeyi amaç edinen bir iktidar 
iş başındadır. Dünyayla yarışan bu alanın 
rekabet üstünlüğünü, Türk turizminin 
elinde tutması için her türlü katkıyı sağ-
layamaya devam edeceğiz. Bu dönemde 
kamu ve özel sektör işbirliği ile ülkemizin 
sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel potan-
siyeli değerlendirerek turizmin hizmetine 
sunduk. Elbette önümüzdeki dönemde de 
her alanda olduğu gibi turizmde de yeni 
mesafeler kat etmeye, milletçe yeni başa-
rılara imza atmaya devam edeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, Zirve-
nin Türk Turizmine önemli katkılar sağla-
yacağına inanıyor, bütün turizmcilerimize 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli hanımefendiler, sevgili Nevşe-
hirliler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Her gününüz bugünkü 
kadar mesut ,  mutlu ve bahtiyar ol -
sun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 
Nevşehir’de olmaktan, aranızda bulun-
maktan dolayı son derece memnun oldu-
ğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. 
Dünya Kadınlar günü ülkemizin bütün 
kadınlarına, Nevşehirli kadınlara ve sizle-
re hayırlı olsun. 

İki gün önce Meclis’teki grup toplantımız-
da aynı konuyu ele aldım ve kadın mese-
lelerine bakış açımızı dile getirdim. Bize 
sevginin, muhabbetin dilini öğreten Hacı 
Bektaşı Veli Hazretlerinin manevi huzu-
runda, Nevşehir’de bir kez daha dile getir-
mek isterim ki; “Cennet annelerin ayakla-
rı altındadır” buyruğuna yürekten inanan 
bir millet olarak kadını her zeminde baş 
tacı ediniyoruz. Her türlü ayrımcılığı 
reddeden, kadın ve erkeği aynı mükelle-
fiyetlerle sorumlu tutan bir inanca ve bir 

Nevşehir | 8 Mart 2007

Dünya Kadınlar Günü Programı
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medeniyet anlayışına sahibiz. Hayatın her 
safhasında kadın ile erkek birdir, bera-
berdir. Bu Anayasamıza göre de böyledir, 
yasalarımıza göre de böyledir, medeniyet 
anlayışımıza göre de böyledir. 

Sevgiden ve şefkatten mahrum bir toplum 
olmamızı isteyenler, milletimizin dokusu-
nu, kumaşını tanımayanlar, sevgi ve mer-
hametin dilinden anlamayanlar kadınla-
rımızı da, aile yapımızı da tanımıyorlar. 
Ülkemizin huzuru, güveni, selameti önce-
likle her türlü ayrımcılığı reddetmemize 
bağlıdır. Kız çocuklarına ve kadına karşı 
ayrımcılığı ırkçılıkla eşdeğer görüyoruz 
ve reddediyoruz. Ne cinsiyet ayrımcılığı-
nı, ne ırkçılığını, ne de kabileciliği kabul 
ediyoruz. Biz millet olarak, hiçbir zaman 
ayrımcılığa tenezzül etmedik, bundan 
sonra da etmeyeceğiz. Adalet ve merha-
met en bariz vasfımız olduğu içindir ki, 
“Allah’ın emri, peygamberin kavli” ile ku-
rulan sağlam aile yapımız sapa sağlamdır. 

Kadın ve ailenin gücünü milletimizin 
gücü olarak kabul ediyoruz. Kadının 
itibarını muhafaza etmek, korumak, sa-
vunmak istikbalimize, izzeti nefsimize 
sahip çıkmaktır. Ülkemizin gelişmesini 
ve kalkınmasını sağlamak, şehirlerimizi 
daha mamur hale getirmek için her türlü 
haksızlığı, ayrımcılığı reddetmeliyiz. Bize 
göre milletimizin en bariz vasıflarından 
biri bin yıllardır aile değerlerini gözümü-
zün ışığı gibi korumamızdır. Milleti sa-
hiplenen devletin bütün kurum ve kuru-
luşları başta ailenin selametini, huzur ve 
refahını sahiplenmek, onu güçlendirmek 
zorundadır. Ekonomi yönetiminden sağ-
lığa, eğitimden belediyecilik anlayışımıza 
kadar bütün politikalarımız topluma hiz-

met üretmek, kadınlarımızı, gençlerimizi 
güçlendirmek içindir. Kadın ve aile güçlü 
olacak ki, toplumsal dokumuzu, millet 
olma vasfımızı muhafaza edelim. 

Değerli hanımefendiler…

Kadın meselelerinin şiddetle, yanlış töre-
lerle birlikte hatırlanması ülkemiz adına 
büyük bir yaradır. Kadının evde, iş yerin-
de, sosyal hayatta şiddete maruz bırakıl-
ması, hukuken, vicdanen, ahlaken asla 
kabul edilemez. Grup toplantımızda da 
söyledim, burada tekrar ediyorum. Şid-
detin her türlüsü cehaletle eş anlamlıdır. 
Cehaletin ise bizim evlerimizde, kurumla-
rımızda, ülkemizde yeri ve yurdu olamaz. 
Cinsiyet ayrımcılığının her türlüsünü biz 
cahiliye töresi olarak görüyoruz. Dolayı-
sıyla ne toplum ne de devlet kurumları 
kadının hukukunu çiğneyecek, kız ço-
cuklarına karşı ayrımcılık yapacak hiçbir 
uygulamayı töre haline getiremez. 

Biz sevgiyi yücelten, adaleti esas alan bir 
yüksek medeniyetin çocuklarıyız. Medeni 
her insanın en bariz özelliği hak ve hakka-
niyet ölçülerine, hukuka riayet etmesidir. 
Hukuk düzenimiz her türlü ayrımcılığı 
reddeder ve şiddetin yolunu kapatır. Tu-
tarlı bir siyaset, şiddetin her türlüsünü 
reddetmeli ve devlet toplum ilişkilerinde 
mutlaka toplumun vicdanı olmalıdır. Bi-
zim siyasetimizin temeli de budur. 

Türkiye’nin vicdanı olmak için gecemizi 
gündüzümüze katıyoruz. Kadınlarımızın, 
kız çocuklarımızın hayatlarını kolaylaş-
tırmak, onların sosyal hayata daha aktif 
olarak katılmalarını sağlamak için gere-
ken her adımı atıyoruz, atmaya devam 
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edeceğiz. Kadınların siyasal hayata ka-
tılması, yönetime katılması, demokratik 
mekanizmalara dahil olmaları da onların 
en temel vatandaşlık haklarıdır. Yasal 
düzenlemeleri yapıyoruz, ama adaletin 
tam olarak tesis edilmesi, haksızlıkların 
giderilmesi için millet olarak, toplum ola-
rak yapmamız gereken ödevler var. Zira 
toplumsal sorunlar sadece yasal düzenle-
melerle çözülemez. 

Üzülerek söylüyorum; ekranlar eğer şid-
deti pompalıyorsa, özellikle kadınların 
saygınlığı, izzeti nefsi gazete sayfalarında 
ayaklar altına alınıyorsa bu kabul edi-
lemez. Bu yanlış mantığın mazereti ne 
özgürlükler olabilir ne de başka bir man-
tıkla bu anlayış meşru görülebilir. Nasıl 
ki, işkenceye karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle 
hukuk reformları yaptıysak millet olarak 
şiddete karşı da “sıfır tolerans” gösterme-
liyiz. Kadın işgücünün ucuz emek olarak 
istismarına karşı olduğumuz gibi kız ço-
cuklarımızın eğitim hakkından mahrum 
bırakılarak haksız rekabete maruz bıra-
kılmasını da kabul edemeyiz. 

Kadınlarını önemsemeyen, kalkınma 
süreçlerine katmayan, kadınların şefkat, 
merhamet ve sevgisinin yaşama daha 
çok yansımasını sağlayamayan toplum-
lar geri kalmaya mahkumdur. Kadınlara 
ayrımcılık yapmak ne kadar yanlışsa, ka-
dınları, fıtratlarını hiçe sayarak amansız 
ve haksız bir rekabetin mağduru haline 
getirmek de yanlıştır. Kadınlarımızın et-
kin ve aktif hale gelmesini sonuna kadar 
destekliyoruz, ancak kadınlarımızın me-
talaştırılmasına ve istismar edilmesine 
de sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Kadının 
aile içindeki rolünü törpüleyen, annelik 

misyonunu küçümseyen anlayışlar kadı-
nın gelişimine hizmet etmemektedir. 

Değerli hanımefendiler…

Türkiye’de kadın hakları savunuculu-
ğunu yaptığını iddia eden hiçbir siyasi 
anlayış, kadınların haklarının teslim 
edilmesi konusunda hükümet olarak bi-
zim yaptıklarımızı yapmaya cesaret ede-
memiştir. Çünkü bizler, her türlü negatif 
siyasetin, negatif ayrımcılığın karşısın-
dayız. Ben, bütün siyasi hayatım boyun-
ca kadınların sosyal hayata, siyasal haya-
ta aktif olarak katılmalarını savundum. 
Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği 
kalkınma hamlesinde kadınlarımızın 
payı çok büyüktür. 

Biz iktidarımızda kadın sorunlarına bü-
yük bir duyarlılık gösterdik. İktidarımı-
zın ilk dört yılında kadın-erkek eşitliği, 
kadın haklarının korunması, kadına kar-
şı şiddetin önlenmesi ve kadınların is-
tihdamıyla ilgili çok önemli yasal düzen-
lemeler yaptık. Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün Teşkilat Yasasını 2004 
yılında çıkartarak yürürlüğe koyduk. 
Anayasanın 10. maddesine, “Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür” maddesini ekledik. Ana-
yasanın 90. maddesinde Birleşmiş Mil-
letler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni, ulusal 
düzenlemeler karşısında üstün konuma 
getirdik. 

Yeni İş Kanunu’nda işçi-işveren ilişki-
sinde, özellikle cinsiyet bakımından 
ayrımcılık yapılmasını engelledik. Kamu 
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kurumlarına personel alımında cinsiyet 
ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin başba-
kanlık genelgesi yürürlüğe koyduk. Ka-
dının Statüsü Genel Müdürlüğümüzce 
hazırlanan doğum izniyle ilgili düzenle-
meyi kanunlaştırdık. 5257 sayılı Beledi-
yeler Kanunu ile kadınlarımıza yönelik 
hizmetler konusunda belediyelerimize 
önemli görevler verdik. Bu kanunla, Bü-
yükşehirlerde ve nüfusu 50 binden fazla 
olan belediyelerimize, kadın ve çocuklar 
için koruma evleri açma yükümlülüğü 
getirdik. 

Kız çocukların eğitimine büyük önem 
veriyoruz. Bakınız, 2010 yılına kadar 
okullaşma oranını % 100’e ulaştırmayı 
hedef liyoruz. “Haydi Kızlar Okula” slo-
ganıyla başlattığımız proje 228 bin kız 
çocuğumuz eğitim imkânına kavuştu. 
Türkiye İş Kurumu Aktif İşgücü Prog-
ramı Projesi’nde kadınlarımıza öncelik 
verdik. Başbakanlık Genelgesiyle, kadı-
na yönelik şiddet ve töre cinayetlerini 
engellemek için Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’ne Koordinasyon görevi ver-
dik. Vatani görevini yapmakta olan er 
ve erbaşlara yönelik “Yurttaşlık Sevgisi” 
dersi kapsamında, kadın haklarıyla ilgili 
konuların yer aldığı eğitim materyalle-
ri, CD ve afişler hazırladık. Polis Koleji, 
Polis Akademisi ve Polis Okulları’nın 
müfredatlarına zorunlu ders olarak uy-
gulamaya konulan İnsan Hakları dersle-
ri kapsamında, kadın haklarına da yer 
verilmesi için çalışmalarımız devam 
ediyor. Kadına Yönelik Şiddete Son kam-
panyası çerçevesinde erkeklerin bilinç-
lendirilmesine ilişkin duyarlılık artırma 
amacıyla Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği ile işbirliğine başladık. 

Değerli hanımefendiler… 

Nevşehir ilimiz, dünyada başka hiçbir yer-
de bulunmayan tabii güzelliklere sahip 
bir turizm kentimiz. Burası, Türkiye’nin 
en cazip turizm merkezlerinden birisi 
konumunda. Turizm dolayısıyla ticari 
hayatın da dinamik olduğu bir şehrimiz. 
Biliyorum ki, ev hanımlarımızın birçoğu 
turistik mekânlarda tezgâhlarını kuruyor, 
el sanatlarımızın binlerce güzel örneğini 
üretip, evinin geçimini sağlamaya çalışı-
yor. Bu nedenle, bu haftaki grup toplantı-
mızda verdiğimiz bir müjdeyi, Nevşehirli 
hanımlarımızı çok yakından ilgilendirdi-
ği için buradan bir kez daha tekrarlamak 
istiyorum. Gelir Vergisi Kanunu’nda 
devrim niteliğinde yeni bir düzenleme 
yaptık. Bu düzenlemelerin başında kadın 
emeğinin değerinin, öneminin artmasına 
vesile olabilecek yenilikler getirdik. Başta 
belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın 
bu değişimi bir imkana dönüştürecek 
şekilde ev kadınlarının emeklerini ekono-
miye kazandırmak için aktif olmalarını 
diliyorum. 

Bu düzenleme ev hanımlarımıza büyük 
imkân getiriyor. Yeni düzenleme ile ev ha-
nımlarının evlerde dikiş makinesi, nakış 
makinesi, mutfak robotu, ütü ve benzeri 
makine ve aletler kullanmak suretiyle 
ürettikleri ürünlerden ve elişlerinden 
elde edecekleri gelirler tümüyle vergiden 
muaf olacaktır. Ev hanımlarımız, kanu-
nun öngördüğü makine ve aletler dışında 
bir şey kullanmadan kendi el emekleriyle 
yaptıkları ürünleri kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca, örneğin belediyelerin gös-
terdiği yerlerde satabilecekler. Açılan pa-
nayır, kermes, fuar, festival gibi yerlerde 
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ev hanımlarımızın ürünlerini satmaları 
da bu muafiyeti bozmayacaktır. Bu satış-
lardan elde ettikleri gelirler ister aralıklı, 
ister devamlı olsun, herhangi bir vergiye 
tabi olmayacaklar. 

Değerli Nevşehirliler, değerli hanımefen-
diler…

Bunu niye yaptık? Mevcut kanun, ev 
hanımlarının üretim yapmasına, yapsa 
bile bunların pazarlamalarına fırsat sun-
muyor, imkân sağlamıyordu. Yeni düzen-
lemeyle ev hanımlarımız, kendi evlerini 
isterlerse bir atölye, bir işyeri gibi değer-
lendirebilecekler. Kanunun sağladığı bu 
imkânlarla, ev hanımlarımız hem aile 
ekonomisine hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, ev 
hanımlarının emeklerinin vergiden muaf 
tutulması, onları çalışma hayatına katma 
konusunda da büyük bir teşvik olacaktır. 
İnanıyorum ki, özellikle belediyelerimiz, 
yerel yönetimlerimiz, hatta muhtarlık-
larımız kadın emeğinin ekonomiye ka-
zandırılması için yeni örgütlenmelere 
gidecekler ve buradan hem maddi hem 
de kültürel bir çok kazanıma kavuşacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Sözlerimi bitirirken 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününüzü tekrar kutluyor, ülkemin 
bütün kadınlarını en samimi duygularım-
la selamlıyorum. Dünya Kadınlar günü 
barışın, adaletin, sevginin çoğalmasına 
vesile olsun.
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Sevgili Malatyalılar, değerli arkadaşlar… 
İstanbul’daki Malatyalıların şahsında 
Hekimhan’dan Pütürge’ye, Arguvan’dan, 
Akçadağ’a, Darende’den Arapkir’e bütün 
Malatyalıları en kalbî duygularımla selam-
lıyorum. Ülkemizin her köşesinde, her şeh-
rinde olduğu gibi bu dayanışma gecesinde, 
siz Malatyalı kardeşlerimle birlikte bulun-
maktan dolayı son derece memnunum, 
mutluyum. Yüce Allah, bu birliğimizi, bu 
kardeşlik ruhumuzu daim eylesin. Bu 
toplantıları milletimizin, memleketimizin 

dayanışma örneği olarak görüyor, bu da-
yanışma ruhundan, bu birlik tablosundan 
hepimize güç vermesini diliyorum. 

Malatya, Türkiye’nin en önemli merkezle-
rinden biridir. Bölgesinin en önemli çekim 
merkezi olduğu gibi Türkiye’nin de en 
önemli şehirlerinden biridir. Öteden beri 
“yetişmiş insan gücüyle” dikkat çeken Ma-
latya, Ülkemize kazandırdığı büyük değer-
lerle, Dünya markası olan altın kaysısıyla, 
ekonomik potansiyelinin büyüklüğüyle, 

Malatyalılar Gecesi

İstanbul | 11 Mart 2007
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sosyal dokusunun sağlamlığıyla, ürettiği 
birinci kalite markalarıyla, bölgesindeki 
gelişmişlik düzeyiyle, milli ve manevi 
değerlerine sadakatle bağlı insanlarıyla, 
benim gözümde Türkiye’nin en güzel, en 
karakteristik şehirlerinden biridir. Bura-
daki davetlilerin de şahitlik ettiği üzere 
Malatya insanının güzelliği sadece Malat-
yalılar için değil bütün ülkemiz için büyük 
bir kazanımdır. Ülkemizin her şehrinin 
ortak ruhunu temsil eden İstanbul’un 
güzelliği de binlerce yıllık medeniyet biri-
kimiyle birbirinden farklı bu güzellikleri 
aynı harmanda toplamış olmasıdır. Zira 
İstanbul’da bu ülkenin hiçbir evladı gurbet 
duygusu, sahipsizlik duygusu hissetmez, 
hissetmemelidir. 

Sevgili Malatyalılar… 

Gençliğimden beri ama daha çok da İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan 
beri bütün şehirlerimizle, dolayısıyla 
Malatya ve Malatyalı kardeşlerimle yakın-
dan ilgiliyim. Hükümetimiz döneminde 
Malatya’nın meselelerini yakından izliyor, 
yatırımları özel olarak takip ediyorum. Bu 
tür toplantılarla şehirlerimizin meselele-
rini bir kez daha değerlendirme, hemşeri-
lerle kucaklaşma fırsatı buluyoruz. Zaten 
değerli Valimiz, Değerli Belediye Başkanla-
rımız bir kısım meselelere değindiler. 

İstanbul’daki Malatyalıların da doğup 
büyüdükleri, ekmeğini yedikleri, suyunu 
içtikleri Malatya’ya nasıl bir sadakatle bağ-
lı olduklarını, özellikle iş adamlarımızın 
yatırımlarla Malatya için hayati öneme 
sahip değerler ürettiklerini, sosyal projeler 
geliştirdiklerini biliyorum. Ben izninizle, 
burada öncelikle bazı ilkesel hedeflerden 

söz etmek istiyorum. Zira hükümetimizi 
kurduğumuz günden bu yana ısrarla bü-
tünlüklü bir politika izlemeye, detaylara 
takılıp ülkemizin bütününü gözden kaçır-
mamaya özen gösteriyoruz. 

Açıkça diyorum ki, bu ülke için yüreği sev-
giyle çarpan, emek ve değer üreten herkes, 
hepimiz mutlaka güç birliğine gitmeliyiz. 
Siz, değerli Malatyalılardan ricam birlik ve 
beraberlik ruhunu yüceltmenizdir. Farklı 
çatılar altında, farklı meslek gruplarına 
mensup olarak, farklı ilçelerden, köyler-
den olabilirsiniz ama, ne olur her zemin-
de bütün vurgunuz ortak aklı harekete 
geçirmeye, birlikte değer üretmeye olsun. 
Kalkınma ve refahın en önemli dinamiği 
unutmayın ki, insan unsurudur. İnsanla-
rımızın dayanışmasıdır, birlik beraberli-
ğidir. Bugün bölgesel adaletsizliklerle baş 
etmek için Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir 
istikrar ortamına kavuşmuştur. Bu güven 
ve istikrar ortamını çok iyi değerlendirme-
liyiz. Sivil toplum örgütlerine, şehirlerimi-
zin gücünü birleştiren organizasyonlara 
büyük değer veriyoruz. Ankara’da kendi 
içine kapalı, Türkiye’nin illerine, ilçeleri-
ne, köylerine sırtını dönmüş bir iktidar 
yok. Ankara’da, bir ayağı Bakanlıklarda, 
bir ayağı Anadolu’da olan bir kabine var. 
Ankara’da, bir ayağı Türkiye Büyük Millet 
meclisi’nde, bir ayağı Anadolu’da olan bir 
Meclis var. Özel sektör eliyle kalkınmayı 
bir model olarak ön plana alan ama, devle-
tin de bütün gücüyle altyapı hizmetlerine 
odaklandığı bu dönemi sizler de çok iyi 
değerlendirmelisiniz. 

Türkiye hayallerine ve özlemlerine ka-
vuşuyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Malatya ve 
Malatyalılar da hayallerine ve özlemlerine 
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kavuşmalı diyoruz. Bu memleket, bu vatan 
şu andaki sinerjiyi uzun yıllardan sonra 
ilk defa elde etti. Rahmetli Turgut Özal’ın 
açtığı kanalları tıkayanlar ne yazık ki, bu 
ülkeye çok zaman ve enerji kaybettirdi. O 
kayıp yılları yeniden telafi ediyoruz. Kuş-
kusuz kolay olmuyor, birileri bu istikrar 
sürecine gölge düşürmek için var gücüyle 
çaba sarf ediyor. Siyaseti, millet aleyhine 
ama, kendi lehlerine sonuç verecek şekilde 
eski üsul yürütmek isteyenler imtiyazla-
rını kaybetmenin telaşını yaşıyorlar. Mil-
letin değerleriyle barışmak, bütünleşmek 
akıllarının almadığı bir durum haline 
geldi. Eski yaraları kaşıyarak Türkiye’yi 
zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Ama, hayır… 
Türkiye, artık o eski Türkiye değildir. 

Sevgili Malatyalılar… 

Enflasyon’dan, ihracat rakamlarına, bü-
yümeden kalkınmaya Türkiye, yıllarca 
kıvrandığı o girdaptan çıkmıştır. Halkın 
iradesiyle, halkın gücüyle, halkın tercihiy-
le Türkiye, o karanlık tünelden çıkıp ışığa, 
aydınlığa kavuşmuştur. Biz de buralara 
milletimizin hissiyatını yüreğimizde his-
sederek, halkımızın dertlerini dert edine-
rek sizlerin arasından, sizlerin temsilcisi 
olarak geldik. Malatyalının, Sivaslının, 
Erzurumlunun, Yozgatlının, Kütahya-
lının kaderine kendi kaderimizi ortak 
ederek geldik. Halkın itibarı yükseldikçe 
Türkiye’nin dünya üzerindeki itibarı da 
yükseldi. Bugün Türkiye, dünyayla en-
tegre olmuş, ihracatıyla, ithalatıyla, yurt-
dışına yaptığı yatırımlarla, yurtdışından 
çektiği yatırımlarla bölgenin adeta yıldızı 
konumuna yükselmiştir. Bu yükselişten 
ülkemiz, insanımız adına onur duyuyoruz. 
Bugünlere milletimizin iradesiyle geldik. 

Bakınız, Türkiye ekonomisi tam 19 çey-
rektir üst üste büyüdü. Tam 20 dönem üst 
üste büyüme… Bu gelişmeler durup durur-
ken olmadı. Türkiye’nin kabuğunu kırma-
sı, üretime, yatırıma, kaliteye, istihdama 
bağlı. Tüm çalışmalarımız, ülkemizde 
üretimin, istihdamın, ihracatın, sanayinin 
artması, adalet ve kalkınmanın tam anla-
mıyla gerçekleşmesi içindir. Büyük düşün-
meye mecburuz. Dünya haritasını önümü-
ze açmaya, dünyaya açılmaya mecburuz. 
Siz değerli Malatyalı kardeşlerimin de, 
bir ayağı İstanbul’da, bir ayağı Malatya’da 
olmalı ama, gözünüz, kulağınız dünyadaki 
gelişmeleri, imkanları takip etmelidir. 

Değerli arkadaşlar… 

Malatya sahiden gelişme potansiyeli 
yüksek bir şehirdir. Hak ettiği gelişmeye 
kavuşması için öncelikle ihtiyaç duyu-
lan altyapıya sahip bir şehirdir Malatya. 
Karayolu, demiryolu, hava yolu ulaşım 
imkanları ile doğal zenginlikleri birlikte 
düşünüldüğünde Malatya’nın çok daha 
ileri hamleler yapması gerekir. Malatya, 
Organize Sanayi Bölgeleri ve ihtiyaç duy-
duğu iş gücü ile birlikte kamu teşviklerini 
değerlendiren şehirlerimizden biridir. 
Sanayisi, sermaye birikimi, hammadde im-
kanları ve teknolojik gelişmeye gösterdiği 
uyum dolayısıyla Malatya çok daha ileri 
bir gelişmeyi hak ediyor. 

Ben izninizle burada, hazır Malatyalıla-
rı bir arada bulmuşken çok önemli iki 
hususa dikkat çekmek istiyorum: Birin-
cisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 
en gelişmiş şehirleri arasında yer almak 
Malatya’ya yetmez. Malatya’yı Türkiye sı-
ralamasında daha yukarılara taşımalıyız. 
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İkincisi, Malatya’nın zengin gelişme potan-
siyelini sadece kayısı ile sınırlayamazsınız. 
Evet, Malatya dünyanın en kaliteli kaysı-
sını üretiyor ve bütün dünyada bir Türk 
markası olarak Malatya kaysısı olduğunu 
cümle alem biliyor. Ben diyorum ki, bu 
imkanı tek imkan olarak görmeyin. Ma-
latya aynı zamanda bir meyve cennetidir. 
Malatya’ya yapılan hiçbir yatırımın zayi 
olmayacağından emin olun. Daha açıkça-
sı, imkan sahiplerine söylüyorum, doğup 
büyüdüğünüz şehre sahip çıkın ve yatırım 
yapın. Mutlaka dayanışma içinde olun ve 
gücünüzü dağıtmayın. 

Bakınız, Malatya’nın çevre illerle olan 
bağlantı yollarını açıyoruz, açmaya devam 
edeceğiz. Şehir merkezindeki gelişmeler 
başta olmak üzere Organize Sanayi Bölge-
sinin süratle gelişmesi ve belediye hizmet-
lerinin artması ümit ve heyecan vericidir. 
Malatya sanayisiyle, konutlarıyla doğalga-
za kavuşuyor ve çalışmalar süratle ilerli-
yor. 2. Organize Sanayi Bölgesi tamamlan-
dı. 11 bin dönüm arazi daha ilave edildi. 
Malatya Elazığ arası dört şeritli duble yol 
tamamlandı. Malatya Erhaç Havaalanı yo-
lunun yapımı devam ediyor. 

Bütün Malatyalılar için büyük önem ta-
şıdığını bildiğim Kayseri-Malatya yolu 
Gürün’e kadar tamamlandı, inşallah kalan 
kısmı da önümüzdeki dönemde tamam-
lanacaktır. Malatya Kahramanmaraş yo-
lunu da duble yol haline getireceğiz. Bu 
arada şehrin Havaalanı, şimdilik ihtiyaca 
cevap verecek şekilde modern bir yapıya 
kavuştu. Malatyalıların yıllardır rüyasını 
gördüğü Beylerderesi Köprüsü nihayet 
bizim dönemimizde gerçekleşiyor. Şeker 
Fabrikasına ait 900 dönümlük arazi bütün 

Malatyalılara sosyal hizmet üretmek üzere 
Belediyeye devredildi. Sümerbank arazisi 
üzerinde Türkiye’nin en modern park-
larından ve sosyal donatı alanlarından 
biri yapılıyor. Başbakanlık Toplu Konut 
idaremiz 2352 modern konut inşa ede-
rek ihtiyaç sahiplerine büyük bir imkan 
sundu. Eğitim ve sağlık sorunları büyük 
ölçüde çözülmüş bir şehirdir Malatya. Ma-
latyalı İş Adamları Derneği’nin Malatya’ya 
kazandıracağı Sevgi Evleri’ni Türkiye’nin 
her yerinde bir model olarak anlatıyorum. 
Kendilerine burada bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ve daha bir çok adım atıldı, atıl-
maya devam ediyor. 

Sevgili Malatyalılar… 

Malatya’nın hızlı bir büyümeye sahip 
olduğu, göç almaktan kaynaklanan yeni 
sorunları olduğunu iyi biliyoruz, sizler de 
biliyorsunuz. Bu sorunların hepsi kolayca 
çözülebilecek sorunlardır. Yeter ki, sizin 
dayanışma ruhunuz diri olsun. Yeter ki, 
devlet ile toplum aynı istikamete baksın. 
Yeter ki, hep beraber bu ülkenin refahı, 
kalkınması, huzur ve güveni için yürek-
lerimizi birleştirelim. İşte şimdi burada 
olduğu gibi. Malatyalı kardeşlerimizin 
yüreklerini nasıl birleştirdiklerini, nasıl 
bir dayanışma içinde olduğunu gösteren 
bu tabloyla ben aziz milletimizin bir ferdi 
olarak iftihar ediyorum. Artık nasıl umut-
suz olabiliriz ki. İnanıyorum ki, bu birlik 
ve beraberlik ruhuyla, milletçe el el, gönül 
gönüle daha iyisini başaracak, birlikte 
kalkınan bütün şehirlerimizle daha güzel 
günler yaşayacağız. Bu umut ve inançla 
sözlerime son verirken, geceniz hayırlı, 
birlik ve beraberliğiniz daim olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli büyüklerim, değerli gençler, sev-
gili davetliler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Her yıl, 52 haftadan birini yaşlılar haftası 
olarak kutluyoruz. Bu durum, büyükleri-
mize gösterdiğimiz yakınlığın yıl içinde 
sadece bir haftaya sığdırılması manasına 
gelmiyor elbette. Büyüklerimiz hayatımı-
zın her döneminde bizim baş tacımızdır. 
Bizler millet olarak, hayatın her alanında 
büyüklerine öncelik tanıyan, hürmet 

eden, saygıda kusur etmeyen bir kültü-
rün mensuplarıyız. Bugün maalesef bazı 
olumsuz değişmeler yaşasak da, gençle-
rimiz başta olmak üzere toplumun he-
men her kesimi bu temel özelliklerimizi 
büyük ölçüde muhafaza etmeye gayret 
ediyor. 

Modern dönemde toplumsal hayatın hızlı 
bir dönüşüme uğradığı, bu arada bazı in-
sani hasletlerin ihmale uğradığı, zaman 
zaman bizi var eden asli değerlerimizde 

Nesiller Buluşuyor Paneli

İstanbul | 23 Mart 2007
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bir aşınmanın yaşandığı bir gerçek… Ne 
yazık ki toplum olarak biz de bu kültürel 
erozyondan nasibimizi alıyoruz. Oysa 
değerlerimizi aşındırmadan kimliğimizi 
muhafaza etmek ve toplumsal gelişme-
mizi sağlamak zorundayız. Bu tür özel 
günler, özel haftalar korumamız gereken 
duyarlılığın gelişmesine, toplumumuzun 
insani değerler noktasındaki direncinin 
artmasına önemli katkılar sağlıyor. Böy-
lesine anlamlar yüklü bir haftada düzen-
lenen ve nesilleri buluşturan bu toplantı 
da bu anlamda takdir edilecek bir giri-
şimdir, gerçekleştirenleri, bu güzel top-
lantıyı şeref lendiren konuklarımızı bu 
vesileyle kutluyorum. 

Genç nüfusumuzun dinamizmini, heye-
canını ülkemizin birikimiyle, tecrübe-
siyle buluşturmak, köklerimiz üzerinde 
yükselmek hepimizin ortak sorumlulu-
ğudur. Burada iş dünyamızın, sanat ca-
miamızın değerli temsilcileri bulunuyor. 
Kendileri gayet iyi bilirler… Bizi başka 
toplumlardan ayıran, yüksek kültürümü-
zün ayrışmaz parçası saydığımız gelenek-
sel sanatlarımızın pek çoğunu bugüne 
taşıyamamışız. Bizler, sorumluluk maka-
mındaki kimseler olarak modern sanatla-
rın yanı sıra el sanatlarımızı, geleneksel 
sanatlarımızı da ülkemizin imkanları 
ölçüsünde teşvik ediyoruz. Ancak, top-
lumun bütün kesimlerini kapsayan bir 
şuur oluşturamazsak, bu türden değerle-
rimizin kaybolmasına mani olmamız çok 
zordur. 

Bakınız, kıymet biçilemeyen bazı sanat 
dallarımızda bugün parmakla ifade edi-

lecek kadar az sayıda ustamız, üstadımız 
kalmıştır. Bunun en büyük sebebi hiç 
kuşkusuz nesiller arasındaki irtibatın 
zayıf laması, giderek kopma noktasına 
gelmesidir. Oysa bir toplum, yan yana 
gelmiş halkaların meydana getirdiği bir 
zincir gibi, kendi değerlerini, kültürünü 
nesilden nesile taşıyabildiği ölçüde ayak-
ta kalabilir. Bizler de aslında böyle bir 
toplumuz. Sanatlarımızın, zanaatlarımı-
zın pek çoğunu usta-çırak ilişkisine da-
yanarak kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Bu 
iş dünyasında da, siyasette de böyledir. 
Nesiller arasındaki bağı güçlendirirsek, 
emin olun, tiyatrodan edebiyata, mobil-
yadan ayakkabıcılık sektörüne, iş dün-
yasından siyasete kadar her alanda daha 
büyük ilerlemeler sağlarız. Bu bakımdan 
yaşlılarımızın elde ettiği tecrübeleri mut-
laka önemseyelim. 

Her vesileyle söylüyorum; onlar bu ül-
kenin hikmet yüklü hazineleri, kemale 
ermiş aklıdır. Bu kâmil insanlarımızın 
hayatın inişli çıkışlı yollarında biriktir-
dikleri hayat tecrübesi olmadan, millet 
olarak uzun soluklu, sağlıklı bir yolcu-
luğu sürdürmemiz imkânsızdır. Onların 
tecrübelerinin kılavuzluk etmediği bir 
toplumda mutlaka bir şeyler yanlış gider, 
mutlaka bir şeyler eksik kalır. Bu yüzden 
kadınlarıyla, erkekleriyle, yaşlılarıyla, 
çocuklarıyla, özürlüleriyle bütün sosyal 
kesimlerimizin toplumumuzun önemli 
bir parçası olduğunu unutmayalım. Yaş-
lılarımıza hürmet ettiğimiz gibi, gençle-
rimizin de önünü açmayı, onlara güven-
meyi, her fırsatta teşvik etmeyi bilelim. 
Bizler bilgeliği, sağlam mantığı, aklı 
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selimi, sabır ve dirayeti yaşlılarımızdan, 
yeni fikirleri, enerjimizi, heyecanımızı 
ise gençlerimizden alıyoruz. Bu ikisinin 
birbirini tamamladığını, bir bütünün 
parçası olduğunu, elmanın iki yarısı gibi 
anlaşılması gerektiğini unutmayalım. 

Tarihsel birikime, dünden bugüne süzü-
lerek gelen tecrübeye, büyük derslerin 
sonucu ortaya çıkan deneyimlere sırtını 
dönen toplumlar yarışa bir adım geriden 
başlarlar. Kökü mazide ati olmak, dünü 
bilerek yarını kurmak, köklerimize sahip 
çıkmayı, kültürel derinliğimizi yitirme-
meyi gerektiriyor. Türk milleti yaşlıla-
rının kıymetini bilecek, onları baştacı 
edecek kadirşinaslığa ve fazilete sahiptir. 
Bu konuda söylenecek epey söz var elbet-
te. Ancak ben sözlerimi, buradaki sanat 
camiamızın, iş dünyamızın ustalarına 
bırakıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli davetliler… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Öncelikle, ço-
cuklarımızın, gençlerimizin dolayısıyla 
ülkemizin geleceği için hayati derecede 
önemli bulduğum Temiz Internet Kam-
panyası Arama Konferansında, aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bugün burada, yararları ve zararlarıyla 
toplumsal gelişme üzerinde önemli etki-
leri olan bilgi teknolojileri ve interneti 
değerlendirmek, sakıncalarından arındır-
mak, geleceğe dönük bir temiz internet 
perspektifi oluşturmak için bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi, bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, 
gerek ekonomik, gerek sosyal hayatın her 

Ankara | 29 Mart 2007

Temiz İnternet Kampanyası 
Arama Konferansı
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alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşit-
li biçimlerde etkisi altına alıyor. 21. Yüzyıla 
şimdiden damgasını vuran bu teknolojiler, 
yeni bir toplumsal dönüşüme, yani “Bilgi 
Toplumu”‘na geçişin de zeminini oluştu-
ruyor. Bugün, Bilginin dünya ölçeğinde 
paylaşılabilmesi için güçlü bilişim altyapı-
sının belirli ülkelerde sınırlı kalmayarak 
bütün ülkelere yayılması artık zorunlu 
hale gelmiştir. Artık bilişim ve telekomüni-
kasyon alanında ülkeler arasındaki tekno-
lojik uçurumların kapatılması, gelişmekte 
olan ülkelerin de yeterli bilişim altyapısına 
sahip olmaları gerekiyor. Bunun için de 
uluslararası işbirliği şarttır. 

Elbette bilgi toplumunu oluştururken, 
hayatımıza katılan yenilikleri iyi değer-
lendirmek, yararları yanında muhtemel 
zararlarını da hesaba katmak durumun-
dayız. Özellikle de genç nüfusumuzun 
ruh sağlığını, zihin sağlığını korumak 
mecburiyetindeyiz. Geleceğimizin güven-
cesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her 
türlü bilgi kirliliğinden ve kötü alışkanlık-
lardan korumak vicdani sorumluluğumuz 
olduğu kadar, anayasamızın da bize yük-
lediği bir görevdir. Günümüzde, internet 
üzerinden birçok bilgiye ulaşmak müm-
kün hale gelmiştir, bu bir gerçektir. Ancak 
bütün teknik araçlar gibi, internet ve bilgi 
teknolojileri de iyi ya da kötü amaçlarla 
kullanılabilir. Teknolojinin gelişmesi ve 
alternatif yeni erişim yöntemlerinin oluş-
masıyla birlikte her türlü bilgiye, belgeye 
ulaşım yolu basitleşmiştir. Bilgiye, belgeye 
ulaşımın kolaylaşması insanlığın mede-
niyet yolculuğu bakımından önemli bir 
imkan, önemli bir fırsattır. Ancak bu imka-

nı, bu fırsatı ideal amaçlar doğrultusunda 
kullanmalı, ilaç üretmemize yarayacak bil-
giyi, zehir üretmek için kullanmamalıyız. 

Bilgi, günümüzün en güçlü aracıdır. Bu 
araç insanlığa yarar sağlamak için de, 
zarar vermek için de kullanılmaya elveriş-
lidir. Bu nedenle buradan çok önemli bir 
çağrıda bulunuyoruz: Gelin, interneti silah 
olarak kullanmak isteyen, uyuşturucuya, 
cinsel sapkınlığa dönüştüren sanal çete-
lere karşı hep birlikte mücadele edelim. 
Sabah Gazetesinin başlattığı “Temiz İn-
ternet” kampanyasına hep birlikte destek 
olalım. Bizler hükümet olarak bu konuda 
üzerimize düşen sorumluluğun bilinciy-
le, bunun hukuki altyapısını oluşturmak 
için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Daha 
önce ulusa sesleniş konuşmamda temiz 
internet için çağrıda bulunmuş ve bu 
konudaki hassasiyetlerimi aktarmıştım. 
Sabah gazetesine bu çağrıya kulak vererek 
böyle olumlu bir adım attığı için teşekkür 
ediyorum. 

İnternet kafelerde ve benzeri mekanlarda 
internetin yanlış amaçlarla kullanımına 
engel olmak konusunda kararlıyız. Biz 
internet kafeleri bilgi istasyonları olarak 
görmek istiyoruz. Bu amaçla faaliyetle-
rini sürdürdükleri müddetçe en büyük 
destekçileri biz olacağız. Ancak, amacının 
dışında, gençlerimize, çocuklarımıza kötü 
alışkanlıklar, kötü fikirler yansıtan suç 
merkezleri olarak çalışacaklarsa, bilsinler 
ki karşılarında bizi bulacaklardır. Ne in-
ternetin sanal çetelere mesken olmasına 
ne de internet kafelerin suç merkezi haline 
getirilmesine izin vermemiz söz konusu 
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olamaz. Bu konuda yasal eksiklikleri gider-
mek, sanal çetelerle mücadelenin hukuki 
altyapısını tamamlamak üzere yaptığımız 
düzenleme TBMM’ye sevk edilmiştir. 

Buradan bir kez daha uyarıyorum. Herkes, 
sorumluluğunun bilinci içinde olmalı, 
ayağını denk almalıdır. Bununla birlikte 
temiz internet mücadelesinin sadece gü-
venlik tedbirleriyle başarıya ulaşamaya-
cağını da biliyorum. Bu konuda toplumun 
tüm kesimlerinden destek bekliyoruz. En 
başta internet servis sağlayıcıları, içerik 
sağlayıcıları, internet kafe işletmecileri 
olmak üzere internet kullanıcıları, anne 
babalar, öğretmenler, gazeteciler, televiz-
yoncular ve sivil toplum örgütlerinin bu 
kampanyaya en aktif şekilde katılmasını 
arzuluyoruz. İnterneti, her türlü kirlilik-
ten, çirkinlikten, zararlı alanlardan birlik-
te arındıralım. İnterneti, yavrularımız için 
güvenli bir alana, temiz bir bilgi ve iletişim 
kaynağına dönüştürelim. Çocuklarımızı 
ve gençlerimizi internetteki bilgi kirlili-
ğinden korumak için en başta ebeveynlere 
görev düşüyor. Bu sorunu önce aile içinde 
çözüme kavuşturmalıyız. 

Biz hükümet olarak, okullarımıza daha 
geniş bantlı internet imkânını getirdik. Bu 
projede güvenli internet için gereken tek-
nik ve idari önlemleri aldık. Ancak, bu ko-
nuda ailelere de evlerinde önemli görevler 
düşmektedir. Onun için buradan özellikle 
anne ve babalara seslenmek istiyorum: 
Her şeyden önce çocuğunuzla iyi bir ileti-
şim içinde olunuz.  Çocuğunuzun yaşına 
uygun olacak kullanma süresini belirleyi-
niz. Unutmayınız ki, uzun süre bilgisayar 

veya Internet kullanımı çocuğunuzun sos-
yalleşmesine olumsuz etki yapabilecektir. 
Çocuğunuzun oyuna, kitap okumaya, spor 
yapmaya ve sanata vakit ayırmasını sağla-
yınız. Her konuda olduğu gibi, bu konuda 
da ebeveyn olarak çocuklarınıza iyi birer 
örnek olunuz. Bilinçli ve güvenli Internet 
kullanım kurallarını öğreniniz ve uygula-
yınız. Internet’te mümkünse çocuğunuzla 
birlikte gezininiz. Çocuğunuzun hangi 
sitelere girdiği, hangi sohbet ortamlarında 
bulunduğu konusunda fikir sahibi olunuz. 
Çocuğunuzun Internet ortamında güven-
liğini sağlamak ve zararlı içeriklerden 
korumak amacıyla gerekli güvenlik ve filt-
releme programlarını edininiz. Yanlarında 
velisi olmayan 12 yaşın altındaki çocukla-
rın Internet kafelere alınmaması gerekir. 
Bu konuda da sizlerin gerekli hassasiyeti 
göstereceğinizden eminim. 

Sevgili gençler, sevgi çocuklar… 

Sizler de biliyorsunuz ki, hayatın her ala-
nında haklarımız olduğu gibi, haklarımızı 
ve özgürlüklerimizi kullanırken uymamız 
gereken, dikkat etmemiz gereken kurallar 
vardır. İletişim özgürlüğü içinde yer alan 
Internet kullanımında da dikkat etmemiz 
gereken kurallar, çocukların Internet’ten 
güvenli bir şekilde yararlanmalarını sağ-
lamak açısından önem taşıyor. Sizlerin 
daha bilinçli, daha güvenli bir Internet 
kullanıcısı olmanızı sağlayacak bazı öne-
rilerim, tavsiyelerim olacak: Internet ve 
bilgisayarda bilgi birikiminizin artırılma-
sına yönelik kullanınız. Bunun yaparken 
sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinize 
de zaman ayırınız. Internet’te mümkünse 
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ailenizle birlikte gezininiz, sadece aileni-
zin ve okul öğretmenlerinizin onayladığı 
siteleri ziyaret ediniz. Internet ortamında 
tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyiniz, 
iletişim kurmayınız. 

Sonuç olarak, internetin amacı bilgi edin-
mek ve paylaşmaktır. İnternet kullanarak, 
yapmak istediğiniz işinizi kolaylaştırır, 
bilgi birikiminizi artırırsınız. Ancak, inter-
netin olumlu etkilerinin yanı sıra olum-
suz etkilerinin de olduğunu unutmamak 
gerekir. Bizim görevimiz toplumumuzu 
bu olumsuz etkilerden korumaktır. İna-
nıyorum ki, başta internet servis sağlayı-
cıları ve internet kafe işletmecileri olmak 
üzere bütün internet kullanıcıları, anne 
babalar, öğretmenler, medya mensupları 
ve sivil toplum örgütleri bu kampanyaya 
en aktif şekilde katılacaklardır. Bu umutla 
sözlerime son verirken, “Temiz İnternet” 
kampanyasının ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, katkıda bulunan bütün kurum ve 
kişilere, bu programı düzenleyen Sabah 
gazetesi yönetimine teşekkür ediyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar, sağlık ve turizm sektö-
rümüzün seçkin temsilcileri… Hepinizi en 
içten duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye’nin son dört buçuk yıldaki ka-
zanımlarını kalıcı hale getirmek, başla-
dığımız değişim atılımını sürdürmek 
ve ülkemizin istikrarını korumak adına 
büyük öneme haiz bir sürece girmiş bu-
lunuyoruz. Asıl sınavımız şimdi başlıyor; 
başarıların devamını getirmek, ulaşılan 
hedefleri daha ileri hedeflerle değiştirmek, 

Türkiye’nin aydınlık ufuklara yürüyüşünü 
hızlandırmak adına daha çok çalışmak, 
daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye’nin büyüme süreci boyunca tu-
rizm sektörü ekonomimize en fazla katkı-
da bulunan sektörlerden biri oldu. Sadece 
ürettiği ekonomik değerle değil, ülkemizin 
uluslararası planda imajını yenilemesinde 
de, ülkemizin dinamizminin dünyaya yan-
sıtılmasında da turizm sektörümüz çok 
değerli katkılar sağladı. Hükümet olarak 

Ankara | 5 Nisan 2007

Anadolu Sağlık Turizmi Zirvesi
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bu potansiyeli ilk günden görerek turizm-
cimizin önünü açmanın, bu alanda yatırım 
yapanlara azami desteği sağlamanın gayre-
ti içinde olduk. Bununla da yetinmeyerek 
Türk turizminin önümüzdeki on yılını, 
yirmi yılını planlamak, turizm stratejimi-
zi belirlemek için de reform niteliğinde 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çerçevede 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafın-
dan Türkiye Turizm Stratejisi ve Türkiye 
Turizm Stratejisi Eylem Planı hazırlandı, 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul 
edildi, yürürlüğe girdi. 

Böylece Türk turizminin yakın, orta ve 
uzun vadedeki yol haritasını çıkarmış 
olduk. Bunu da sektörün temsilcileriyle 
görüşerek, fikirlerini alarak, öneri ve uya-
rılarını dikkate alarak gerçekleştirdik. Bu 
planlamanın, bu projeksiyonların Türk 
turizmine neler kazandıracağını inşallah 
hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Bunun 
ilk işaretlerini son dört buçuk yıl içinde 
artan bir grafikle zaten müşahede ettik, 
her yeni göstergeyle müşahede etmeye de 
devam ediyoruz. 

Değerli turizmciler… 

Son 25 yılda turizm alanında artan bir 
ivmeyle büyüyen Türkiye, hükümetimiz 
döneminde performansını ciddi seviyede 
arttırarak dikkat çeken bir ülke konumuna 
gelmiştir. 2005 yılı itibariyle Türkiye en 
çok turist çeken ülkeler sıralamasında 9. 
turizm geliri sıralamasında 8. sırada yerini 
almıştır. Ancak bundan daha önemli olan 
gösterge, Türk turizminin artan büyüme 
grafiğiyle yıllık ortalama turist sayısında-

ki artış bakımından dünyada birinciliği 
yakalamış olmasıdır. Türkiye’nin ulusla-
rarası turizm gelirlerinin ihracata oranı 
1980 yılında yüzde 13 iken, bu oran 2005 
yılında yaklaşık olarak yüzde 25’e yüksel-
miştir. Turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli 
Hasılaya oranı yaklaşık olarak yüzde 5’dir. 
İşte bu parlak tablo bizim Türk turizminin 
geleceğine olan inancımızı arttırmakta, 
güvenimizi tazelemekte, umutlarımızı, he-
deflerimizi büyütmektedir. 

Şimdi turizmimizi bu noktadan daha ileri-
ye nasıl taşırız, hep birlikte bunun arayışı, 
bunun çalışması içindeyiz. Turizmimiz ko-
nusunda ilk günden beri ısrarla söylediği-
miz bir şey var; turizmi deniz, kum, güneş 
üçgenine mahkum etmeyeceğiz. Elbette 
Türk turizmi içinde bunların bir yeri, bir 
ağırlığı var ama Türkiye turizm adına in-
sanlığa sunabilecek daha pek çok zenginli-
ğe de sahip… Biz hükümet olarak turizme 
çok geniş bir perspektiften bakıyor, turiz-
mimizi çok yönlü bir faaliyet alanı olarak 
görüyoruz. Bu anlayışımızı oluşturulan 
strateji planlarına da aynen yansıttık. 

Turizmimizi destinasyon odaklı ve çok 
fonksiyonlu olarak geliştirilmek ve tüm 
yurda yaymak yolunda çalışmalarımızı 
bütün hızıyla sürdürüyoruz. Bunun içinde 
termal turizm var, kış turizmi var, yayla tu-
rizmi var, kültür, golf, deniz turizmi, kong-
re ve fuar turizmi gibi çok çeşitli turizm 
alanları var. Türkiye bütün bu alanlarda 
son derece zengin bir yapıya ve potansiye-
le sahip, bunu değerlendirmek hem bizim, 
hem siz turizmcilerimizin görevi… 
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Değerli dostlar… 

Sağlık turizmi, son yıllarda ağırlığını, yay-
gınlığını gittikçe arttıran, büyüme potan-
siyeli çok yüksek, turizmin içinde adeta 
kendi başına bir sektör olabilecek zengin-
liğe sahip bir alan. Hızla gelişip büyüyen 
bir alan… Bu gelişmenin farkında olarak, 
önümüzdeki dönemde Türkiye’yi sağlık 
turizminin önemli adreslerinden biri ha-
line getirmek, bu pastadan aldığımız payı 
da büyütmek adına bugün bu zirvede bir 
araya geldik. Bu buluşma hem genelde tu-
rizmimiz, hem de özelde sağlık turizmimiz 
için son derece önemli bir buluşmadır. 

Türkiye yıllar yılı her alanda her gelişmeye 
olup bittikten sonra, iş işten geçtikten son-
ra karar vermek zorunda kaldı. Artık sade-
ce rakamsal olarak değil, zihniyet olarak, 
anlayış olarak, vizyon olarak da büyük bir 
değişim içindeyiz. İş işten geçmeden yol 
haritamızı çıkarmanın, hedeflerimizi oluş-
turmanın, iş planımızı çıkarmanın gayreti 
içinde oluyoruz. Bu arayış hem hükümet 
olarak bizim arayışımız, bizim ihtiyacı-
mızdır, hem de turizm sektörümüzün siz 
değerli temsilcilerinin arayışıdır. 

Kalkınmanın birinci adımı planlamadır, 
önünüzü göreceksiniz ki doğru yönde 
ilerlediğinizi bilebilesiniz. Bir hedefiniz 
olmazsa, bir planınız olmazsa yıllar bo-
yunca olduğu gibi yerinizde sayarsınız da 
haberiniz olmaz. Bu bakımdan Türk tu-
rizminin masaya yatırıldığı her toplantıyı, 
her etkinliği olduğu gibi Anadolu Sağlık 
Turizmi Zirvesi’ni de büyük bir heyecanla 
karşıladığımı ifade etmek isterim. Bek-

lentimiz büyüktür, bunun için bu alanda 
sarfedilmiş her sözü, dile getirilmiş her 
projeyi, her öneri ve uyarıyı da çok ciddiye 
alıyoruz. Sizlerin de bu konuyu en az bizler 
kadar önemsediğinizden hiç şüphem yok. 

Turizmimiz için de, sağlık turizmimiz için 
de geleceğe dönük önemli hedeflerimiz 
var. 2006 yılı verilerine göre yaklaşık 1 
milyon civarında olan yatak kapasitemizi, 
inşallah 2013 yılında 1.5 milyona, yıllık 
21 milyon kişilik yabancı ziyaretçi sayı-
mızı da yaklaşık 40 milyona yükseltmeyi 
hedefliyoruz. 16.8 milyar dolar olan 2006 
yılı turizm gelirimiz, aynı büyüme tren-
dini sürdürmemiz halinde 2013 yılında 
yaklaşık 50 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşacaktır ki, bu rakam Türkiye ekonomi-
si için gerçekten önemli bir rakamdır. Bu 
tablo içinde gerek sağlık turizmine, gerek-
se onun bir parçası olarak termal turizme 
önemli bir rol biçiyoruz. 

Değerli arkadaşlar… 

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından 
dünyanın en zengin ilk yedi ülkesi ara-
sındadır. Avrupa’da kaynak potansiyeli 
açısından birinci, kaplıca uygulamaları ko-
nusunda ise üçüncü sıradadır. Hedefimiz 
termal turizmde dünyanın en büyük ter-
mal destinasyon ülkesi haline gelmektir. 
Sadece termal turizmde değil, doğrudan 
sağlık turizminde de Türkiye yükselen yıl-
dızlar arasındadır. Tedavi amacıyla ülke-
mize gelen yabancı misafirlerimizin sayısı 
her yıl biraz daha artıyor. Bunda elbette bu 
alanda son yıllarda yaptığımız aşamaların, 
son derece donanımlı çağdaş hastane ve 
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tıp merkezlerimizin sayısındaki artışın 
önemli payı var. 

Hükümet olarak özel sektörümüzün sağlık 
yatırımlarını desteklemek konusunda da 
azami hassasiyeti gösteriyor, açık desteği-
mizi her vesileyle ortaya koyuyoruz. Bütün 
bunlar Türkiye’nin hayrı içindir, büyümesi 
kalkınması içindir. İşsizlerimize istihdam 
alanı açmak, ekonomimize artı değerler 
katmak içindir. Türkiye’yi ilerlemenin, kal-
kınmanın, kültürel yakınlaşmanın sembol 
ülkelerinden biri haline getirmek içindir. 
Bunun için hepimizin emeğini ortaya koy-
ması, fikirlerini ortaya koyması, enerjisini 
ortaya koyması gerekiyor. 

Biz turizm sektörümüzü çok bireyli bir aile 
gibi görüyoruz, bu ailenin aynı duyguda 
birleşmesi, aynı çizgide uyum içinde daya-
nışma içinde ilerlemesi ülkemiz açısından 
çok önemli… Ben bu iradeyi sektörümüz-
de görüyorum, inşallah geleceğimiz de 
bu iradeden doğan enerjiyle, sinerjiyle 
aydınlanıyor, güzelleşiyor. Ben bu güzel 
zirveden Türkiye’nin, turizmimizin hayrı-
na çok güzel neticeler alınacağını, önemli 
tespitler ortaya çıkacağını, ilerleme adına 
çok önemli kazanımlar elde edileceğini 
umuyor, ümit ediyorum. Bu duygularla 
zirvenin hayırlı olmasını, başarılı geçme-
sini temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Hepinizi sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. 

Törenden törene, açılıştan açılışa koşu-
yoruz. Ülkemizin bütün meydanlarında, 
bütün şehirlerinde sayısız açılışla milleti-
mizin sevincine sevinç, umutlarına umut 
katıyoruz. Türkiye’yi bir baştan bir başa 
mamur hale getirmek için gecemizi gün-
düzümüze katıyoruz. Türkiye uzun bir fet-
ret döneminden sonra istikrar ve güvenin, 
adalet ve kalkınmanın hazzını yaşıyor. 4.5 

yılda neredeyse hiçbir şehir meydanı kal-
madı ki, orada gözleri ışıl ışıl olan vatan-
daşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını 
vermiş olmayalım. Biliyorum ki, bu ev-
lerin anahtarlarını alacak vatandaşlarım 
hayattaki en büyük özlemlerine kavuşmuş 
oluyorlar. Annelerin, babaların, evlatların 
mutluluğunu, huzurunu yüreğimde hisse-
diyorum. 

Hamdolsun bugün Bursa’da önemli açılış-
lar yapıyoruz. Burada evlerine kavuşan, 

Bursa | 21 Nisan 2007
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anahtarlarını alan vatandaşlarımızın se-
vincine ortak oluyoruz. Bursa, gönlümüzü 
en çok aydınlatan şehirlerimizden biridir. 
Burada ecdadımızın en aziz hatıraları var-
dır. Osman Gazi buradadır. Orhan Gazi bu-
radadır. Murat Hüdavendigar buradadır. 
Mayamız, hamurumuz burada, Bursa’da 
yoğrulmuş, kumaşımız burada dokun-
muştur. İlk kez buradan uzun yola çıktık. 
Balkanlardan, Priştine’den, Razgrad’tan, 
Saraybosna’dan, Üsküp’e buralardan git-
tik ve bir çoğumuz yüzyıllar sonra büyük 
acılarla oralardan döndük. Şimdi burada-
yız ve bu mübarek şehrin mensuplarıyız, 
sahipleriyiz. Burada, bu sevinci sizlerle 
paylaşmaktan dolayı son derece mutlu-
yum, mesudum. Bugün Bursa’ya Mudanya 
Feribotu’nun açılışı, Medikal park hastane-
sinin açılışı, Mustafa Kemal Paşa İlçesinde 
evleri yanan Karaköy’lü vatandaşlarımızın 
evlerinin, işyerlerinin, ticaret merkezle-
rinin açılışı için. Yetmedi 492 ailemizin 
ocağın şenlendirmek için geldik Bursa’ya. 
Bursa’ya her gelişimizde yeni müjdelerle, 
yeni eserlerle geldiğimiz için mutluyuz 
bahtiyarız. 

Biz gittiğimiz hiçbir yere eli boş gitmemek 
gibi bir şiar edindik. Türkiye’nin tıkanan 
bütün yollarını açtığımız gibi bugün açı-
lışını yaptığımız Osmangazi Feribotuyla 
İstanbul Bursa mesafesini sadece 75 daki-
kaya indirdik. Dikkat edin sadece 75 daki-
kadan söz ediyorum. Eskilerle aramızdaki 
fark bu işte. Onların bu ülkede dikili ağaç-
ları yok. Benim de imza attığım şu eserim 
var diyebilseler bu kadar öfke üretmeye-
cekler. Ama Türkiye’nin öfkeye, kavgaya, 
şiddete karnı tok. Çok gördük bu zamana 

kadar slogan üreten ama, bu millet lafa de-
ğil işe, emeğe, esere bakıyor. Onların gün-
demi ile milletin gündemi asla birbiriyle 
örtüşmüyor. Biz ise, Allah’a şükür her yere 
eserlerimizle, şerefle taşıdığımız imzamız-
la gidiyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bursa’ya da Türkiye’nin yoğun gündemi 
içinde öyle geldik. Bu törenle TOKİ ta-
rafından yaptırılan 492 konutumuzu da 
sahiplerine teslim ediyoruz. Biliyorsunuz 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde, 81 vila-
yetinde, birçok ilçesinde büyük bir konut 
seferberliği yaşanıyor. Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi bugüne kadar görülmemiş 
bir heyecanla istisnasız bütün şehirleri-
mizi mamur hale getirmek için çalışıyor. 
Hükümet olarak göreve gelir gelmez koy-
duğumuz ilk hedeflerden biri TOKİ’nin 
üreteceği projelerle 100 bin konut üret-
mek hedefiydi. Bu hedefi kısa zamanda aş-
tık, ama bununla tatmin olmayıp, bununla 
yetinmeyip bu defa önümüze daha yüksek 
hedefler koyduk, 2007 sonuna kadar 250 
bin konut rakamına ulaşacağız dedik. Bir 
tek ev yapmak için bir ömür harcayan her-
kes bu rakamın ne kadar büyük bir rakam 
olduğunu iyi bilir. 

Bakınız, yıl sonu itibariyle inşallah 150 
bin konut sahiplerine teslim edilmiş, geri 
kalan 100 bin konut da tamamlanma aşa-
masına gelmiş olacaktır. Yeter mi? Biz yine 
yetmez diyoruz ve önümüzdeki dönem 
için yeni bir hedef koyuyoruz: Önümüzde-
ki dönem için hedefimiz Türkiye’nin dört 
bir tarafında tam 500 bin konut… Üstelik 
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bu konutların yüzde 80’i de gecekondu dö-
nüşüm projeleri kapsamında ve başta yer 
sahipleri olmak üzere alt gelir gruplarına 
yönelik olacak. Gecekonduları ıslah ediyo-
ruz. Şehirlerimizin çehresini değiştiriyo-
ruz. Milletimizin umutlarını, hayallerini, 
rüyalarını gerçekleştiriyoruz. Emin olunuz 
ki, sadece konut, sadece yol yapmıyoruz. 

Bursa, ekonomisi canlı bir şehirdir, üre-
timi, emeği, kaliteyi, rekabeti bilen bir 
şehirdir. Ekonominin bütün alanlarına 
canlılık getirdiğimiz için Türkiye 4 buçuk 
yıldır üst üste büyüyor, kalkınıyor. Bütün 
bunları milletimizin desteğiyle yaptık. 
Sizlerin desteğiyle yaptık. Sizin için gös-
terdiğimiz gayretler analarınızın ak sütü 
gibi helali hoş olsun. Bizimse tek dileğimiz 
var. Sizlerin hayır dualarına layık olmak. 
Verdiğiniz desteği hak etmekten, helal ol-
sun demenizden başka bir dileğimiz yok. 
İnşallah bugün de yarın da bunu hak etmiş 
oluyoruz. Ben ev sahibi olan kardeşlerime 
hayırlı olsun diyorum. Bursa’ya, bütün 
Bursalı kardeşlerimi yürekten selamlıyo-
rum. Huzurlarınızda Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresini, başkanını ve çalışanla-
rını tebrik ediyorum. Zira iktidarımızın 
hizmet üretme hızına yetişmede büyük 
gayretler göstermişlerdir. Allah, bu mille-
tin dirliğine, düzenine, kardeşliğine halel 
getirmesin ve yardımcınız olsun.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri, en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Yine, yeni bir başlangıç için bir aradayız. 
Ülkemize bir büyük değer, kalıcı bir eser 
daha kazandırıyoruz. Evet, İstanbul ile 
Bursa arasındaki mesafeyi 75 dakikaya 

indiriyoruz. Bütün sektörlerde şahlanan 
Türkiye, denizcilik sektöründe, deniz ula-
şımında da bir özlemine daha kavuşuyor. 
Türkiye’yi denizciliğiyle, hava taşımacı-
lığıyla, kara yollarıyla, demir yollarıyla 
dünyanın en modern ülkeleri arasına ka-
tıyoruz. Karadeniz Sahil Yolundan sonra 

İstanbul-Bursa Feribot Hattı Ve 
Osmangazi Feribotu’nun Filoya 

Katılım Töreni

İstanbul | 21 Nisan 2007
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şimdi de üç tarafı denizlerle çevrili olan 
ülkemizin denizlerini insanımıza kazan-
dıran bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bü-
yük heyecan, büyük mutluluk içindeyiz. 

Bakınız, Osman Gazi hızlı feribotu, 1200 
yolcu ve 225 araç kapasitesiyle sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın en modern 
deniz ulaşım araçlarından biri olarak 
halkımızın hizmetine giriyor. Bu devasa 
feribotun esas önemi hızından geliyor… 
Evet, İstanbul-Bursa arasının 75 dakikaya 
inmiş olmasının ekonomik değeri paha 
biçilmez bir kazanımdır. İstanbul’un iki 
semti arasındaki mesafe kadar Bursa’nın 
İstanbul’a yakınlaşmış olması ülkemize 
kazandırılan bu eserin önemini anlat-
maya yeter. Yalnızca iki büyük şehri-
miz birleşmiş olmuyor. Kütahya’dan, 
Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e kadar 
ulaşım sektörümüz yeni bir boyut kazanı-
yor. Feribotun, dünyanın en gelişmiş yeni 
teknolojileri ile donatılmış olması ayrıca 
gurur vericidir. 

Bildiğiniz gibi Yenikapı’dan kalkacak feri-
bot Mudanya limanına varacak. Mudan-
ya, sadece Bursa’nın kapısı değil, bütün 
Orta Anadolu, Batı Akdeniz ve İç Ege’nin 
İstanbul’a ve Trakya’ya açılan kapısı ola-
cak. Mudanya-Bozüyük karayolu mesafe-
si 135 km; bundan sonra, Orta Anadolu 
ve Batı Akdeniz’den gelen ve Bozüyük-Sa-
karya-İstanbul istikametinde devam eden 
karayolu trafiğinin yönü Mudanya’ya dö-
necek. Bozüyük’ten Mudanya’ya uzanan 
kesintisiz 135 km bölünmüş karayolu ile 
Mudanya’ya ulaşılacaktır. Buradan da 
İstanbul denizyoluyla 75 dakika olacak. 

Osman Gazi Feribotu’nun hizmete sunul-
ması, bölge için tarihî bir andır. 

Türkiye’nin bütün yollarını açıyoruz. Sa-
dece kara yollarını, deniz yollarını, hava 
yollarını, demir yollarını değil aynı za-
manda halkımız ile devletimiz arasındaki 
yolları da açıyor, gönülleri birbirine bağ-
lıyoruz. Vatandaşın devlete erişimi bizim 
iktidarımızdaki kadar hiç kolay olmadı. 
Devleti vatandaştan esirgeyenler, hukuku 
vatandaştan esirgeyenler, demokrasiyi, 
adaleti vatandaştan esirgeyenler bugüne 
kadar hizmeti de vatandaştan esirgediler. 
Ama biz, ülkemizin, milletimizin imkan 
ve kaynaklarını, ülkemize, milletimize 
kazandırıyoruz. İşte meydan, İşte çağdaş 
Türkiye. Lafla değil işle, eserle güçlenen 
modern Türkiye. Bizim milletimizle bü-
tünleşmiş yönetim anlayışımız budur. Bu 
hizmet aşkı, bizim hayat biçimimizdir. Biz 
eserlerimizle milletimizin gönlünde yer 
tutuyoruz. 

Sevgili İstanbullular… 

Çağdaşlığın en önemli kriteri slogan atmak 
değil, vehim üretmek değil eser ortaya koy-
maktır. Ne demek istediğimi görmek iste-
yen Türkiye’nin yollarına düşsün, Batıdan 
Doğuya, Kuzeyden Güneye ülkemizi bir 
bütün olarak baştan başa bir görsün. Ni-
çin, duble yollarla donatıyoruz ülkemizi? 
Niçin, 250 bin modern konut yapıyoruz? 
Niçin, gecekondu bölgelerini ıslah ediyo-
ruz? Niçin, 81 vilayetimizi birbirinden 
ayırmadan hepsine hizmet götürüyoruz? 
Çünkü, bir bütünlük içinde ülkemizi 
kalkındırıyoruz. Çünkü, haksız rekabete 
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maruz kalmış bir tek şehrimiz, bir tek in-
sanımız kalmasın istiyoruz. Çaresiz kalan 
insanların Anadolu’nun uçsuz bucaksız, 
bereketli topraklarını bırakıp göç etmeleri-
ni durdurmak, İstanbul’a sahip çıktığımız 
gibi 81 şehrimize sahip çıkmak istiyoruz. 

Ulaştırma alanında sağlam bir duruş sergi-
liyor, ülkemizin bütün yollarını birbirine 
bağlıyoruz. Havacılık alanını denizciliğe, 
demir yollarını kara yollarına feda etmi-
yoruz. Hepsinde büyük bir atılım içinde-
yiz. Türkiye’de yakın zamanlara kadar 
Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünü 
herkes teorik olarak bilirdi ama şimdi 
bütün vatandaşlarımız istikbalin gökler-
de olduğunu yaşayarak görüyor. Evet, biz 
ispatladık istikbalin göklerde olduğunu… 
Biz ispatladık Türkiye’nin tıkanan yolları-
nın açılabileceğini… Gecekonduların, sağ-
lıksız konutların insanımız için değişmez 
bir kader olmadığını… Enflasyonun diz-
ginlenebileceğini… Kalkınmanın, refahın, 
adaletin, üretimin mümkün olduğunu… 
Kişi başına düşen milli geliri 2 bin 500 
Dolardan 5 bin 500 Dolara çıkardık. Şimdi 
hedefimiz önümüzdeki dönemde 10 bin 
doları yakalamaktır. Bunu da inşallah, mil-
letimizin manevi desteğiyle başaracağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Attığımız adımların her alanda semerele-
rini gördük. Bakınız, “Deniz taşımacılığı 
alanında, mevzuatın uyumunda ve özel-
likle güvenlikle ilgili idari kapasitenin 
güçlendirilmesinde iyi düzeyde gelişme 
kaydedilmiştir.” Bu tespit sadece bizim 
değil, Avrupa Birliğinin de 2006 yılı İler-

leme Raporundaki tespitleridir. İddia 
ile söylüyoruz ki bizim dönemimizde en 
sağlıklı ve iyi büyüyen sektör gemi inşa ve 
deniz taşımalığı ile birlikte denizcilik sek-
törüdür. Bu sektörü havacılık takip ediyor 
diyebiliriz. 

Deniz taşımacılığında yük ve yolcu gemile-
ri ile balıkçı gemilerine, özel tüketim vergi-
si sıfırlanmış akaryakıt verilmesi, sektöre 
en büyük desteğimiz olmuştur. 2006 yılın-
da sektöre verilen bu kapsamdaki destek 
263 milyon YTL’dir. Bunun yüzde 38’i 
kamuya aittir. Bugün taşımacılık fiyatları 
artan maliyet fiyatlarına rağmen (yakıt ve 
işçilik ücretleri) 2003 yılındaki taşımacılık 
fiyatları ile aşağı yukarı aynıdır. Bu da, bu 
indirimin vatandaşa yansıdığını göster-
mektedir. Liman ücret tarifelerinde yüzde 
50, fener ücretlerinde yüzde 30 indirim 
yapılmış, sağlık resmi ücretleri yolcu 
taşıyan gemiler için indirilmiştir. İkinci 
sicile kaydedilebilecek gemilerin kapsamı 
genişletilmiş, ticari yatlar da bu sicil kap-
samına alınmıştır. Gemi sayımız 2002’de 
bin 185 iken, bu sayı bugün itibariyle bin 
506’ya çıkmış, gemilerin yaş ortalaması 
düşmüş, filomuz gençleşmiştir. Filomuz 
daha değerli hale gelmiştir. Denizcilik 
ihtisas mahkemeleri kurulmuş, Denizcili-
liğimiz sağlıklı bir yasal alt yapıya kavuş-
turulmuştur. Gemi inşa sanayinde 2002’de 
dünya yirmi üçüncüsü iken bugün dünya 
sekizincisi durumuna yükseldik. Devam 
eden yatırımlar tamamlandığında dünya-
nın dördüncü büyük gemi inşa eden ülkesi 
olacağız. 2015 yılına kadar tersanelerimiz 
doludur. Denizciliğimizin itibarı artmış, 
yurtdışında tutulan gemi sayılarımız düş-
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müştür. Avrupa Birliği ülkelerinin oluştur-
duğu kara listenin en üstünde iken, bugün 
ak listeye doğru yol alıyoruz. Bize de bu 
yakışır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bakınız, ülkemiz dış ticaretinin yüzde 
87,2 si deniz yolu ile yapılıyor. Sadece, 
İDO tarafından taşınan yolcu ve araç sa-
yısı 2003 ve 2006 yılları kıyaslandığında 
3’e katlandı. Turizm bölgelerinde faaliyet 
gösteren ticari yatların sicile kayıtlarında 
da yüzde16’lık bir artış olmuştur. Bugün 
ülkemizin en canlı sektörü hangisi diye 
sorulsa, sanırım cevabı gemi inşa sektörü 
olur. Gemi inşa sektörümüz, havacılık sek-
törü, inşaat sektörü ile birlikte ülkemizin 
en hızlı büyüyen bir sektörüdür. 2002 yı-
lında 34 gemi inşa edilirken, 2005 yılında 
81 gemi inşa edilmiştir. Mevcut gemi inşa 
tersanelerimizin, 2010 yılına kadar dol-
muştur. 2002 yılında 13 bin kişiye istih-
dam imkanı veren sektör 2006 yılında 28 
bin 580 kişiye istihdam imkanı sağlayacak 
hale gelmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 
37 adet tersane mevcutken hükümetimiz 
döneminde yapılan çalışmalar neticesinde 
bugün mevcut tersanelerimizin sayısı 61 
adede çıkmıştır. Ayrıca buna ek olarak 59 
adet yeni tersanenin proje ve yatırım çalış-
maları da halen devam etmektedir. 

Sivil hava ulaşımında da devrim yaptık. 
Herkes uçacak dedik ve iç hatlarda son 
3 yılda 5 milyon vatandaş ilk defa uçağa 
bindi. 2002 yılında 8 milyon 500 bin olan 
iç hat yolcu sayısı 2006 sonunda yüzde 
239 artışla 28 milyon 799 bin’e, yine 2002 

yılında 25 milyon 54 bin olan dış hat yolcu 
sayısı ise 2006 yılı sonunda yüzde 31 ar-
tışla 32 milyon 884 bine ulaşmıştır. Sonuç 
olarak, sivil havacılık sektörü; dünyada 
ortalama yüzde 5 büyürken, Türkiye’de bu 
oran yüzde 30 olmuştur

Atatürk Hava Limanı iç ve dış hatlar ter-
minal binasının 15.5 yıl süreyle, 3 milyar 
Dolar bedel karşılığında kiraya verilmesi 
havacılık tarihinde bir rekordur. Rekor 
üstüne rekor! Antalya hava limanı termi-
nal binaları 3 milyar 210 milyon Dolar’a 
kiraya verildi. Ayrıca yap - işlet - devret 
projeleri kapsamında; Antalya Hava li-
manı II. etap dış hatlar terminal binası, 
Dalaman Hava limanı dış hatlar terminal 
binası, Adnan Menderes havalimanı yeni 
dış hatlar terminali binası, Esenboğa hava 
limanı iç-dış hatlar terminal binası, hizme-
te girmiştir. 

Bakınız, Bizim hükümetimize kadar ka-
derine terk edilen demiryol sektörü de 
bizi iktidarımızla birlikte ayağa kalktı. 
Ankara–İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-
Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İz-
mir, koridorlarından oluşan ağ üzerinde 
hızlı tren çalışmaları süratle devam ediyor. 
Ankara-İstanbul arasında seyahat süre-
sini 3 saate indiriyoruz. Ankara-Konya 
arasındaki seyahat süresi 1 saat 15 daki-
kaya, İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 
25 dakikalık seyahat süresi ise 3 saat 30 
dakikaya inecektir. Sadece ülkemizin değil 
dünyanın da önemli projelerinden biri 
olan MARMARAY projesini hayata geçi-
riyoruz. İstanbul için asırlık bir rüyanın 
gerçekleşmesi olan MARMARAY projesi, 
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kentin bugün en önemli sorunu olan trafik 
sorununa köklü bir çözüm getirecektir. Ay-
rıca, demiryolu boğaz tüp geçişi sayesinde; 
Asya – Avrupa kıtaları demiryolu ile bağ-
lanarak, uluslararası transit taşımacılığı 
kesintisiz olarak gerçekleştirilecektir. Tek 
yönde saatte 75 bin yolcu taşıma kapasi-
tesiyle, mevcut Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet köprülerindeki tıkanma azalacak, 
boğazın iki yakası arasındaki ulaşım 4 da-
kikaya inecektir. 

Evet, az önce de söyledim, Türkiye’nin bü-
tün yollarını açıyoruz. Açmaya devam ede-
ceğiz. Çünkü milletçe, güzel bir rüyamız, 
büyük bir idealimiz var. Hedefimiz, Cum-
huriyetimizin 100. yılında, Türkiye’nin 
dünyanın en gelişmiş, en çok kalkınmış 
ülkeleri arasında ön sıralarda yer alma-
sıdır. Bütün çabamız bunun içindir. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, İstan-
bul-Bursa Feribot Hattı’nın ve Osmangazi 
Feribotu’nun Filoya Katılımın, ülkemize 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, değerli davetliler… Siz-
leri ve sizlerin şahsında çiftçilerimizi en 
samimi duygularımla selamlıyorum. 

5 yıla yakın bir süre içinde tarihi icraatlara 
imza atmış, devrim niteliğinde değişim ve 
dönüşüm hamleleri gerçekleştirmiş bir 
hükümetiz. Adalet ve kalkınma ilkeleriyle 
yola çıktığımızdan bu yana Türkiye’nin 
imkan ve kaynaklarını Türkiye’ye kazan-
dırmak için büyük adımlar attık, tarihi 
sonuçlar aldık. Makro ekonomik istikrarı 
sağladığımız gibi Türkiye’nin temel dina-
miği olan sektörleri ayağa kaldırdık. Ülke 
sorunlarını bir bütünlük içinde ele aldık 
ve temel sorunları çözüme ulaştırdık. Bü-
yümeyi, kalkınmayı, refahı sadece temel 
ekonomik sorunları çözmekle sağlamadık 
eş zamanlı olarak 70 milyonun refahını 

sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Bir 
yandan kentlerimizi mamur hale getirir-
ken öte yandan KÖYDES ve BELDES pro-
jelerimizle Cumhuriyet tarihinin en büyük 
kalkınma projelerini uygulamaya koyduk. 

Türkiye’nin 40 bin köyüne tek projeyle 
hizmet götürmek bize nasip oldu ve bu 
proje bütün Türkiye’yi ayağa kaldırmaya 
başladı. Özellikle tarım sektörümüz için 
sosyal faydası çok yüksek kararlar aldık, 
adımlar attık. Şimdi de bütün çiftçilerimi-
zi doğrudan ilgilendiren bir projeyi hayata 
geçiriyoruz. Projenin özetini sinevizyonda 
izledik. İktidarda olduğumuz süre içinde 
bütün alanlarda olduğu gibi tarım alanın-
da da bizden önceki hükümetlere nasip ol-
mayan hizmetlere muvaffak olduk. Bakan-
lığımız, tarımla ilgili kamu, sivil toplum 

Ankara | 22 Mayıs 2007

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 
Düzenlenen “Damla ve 

Yağmurlama Sistemi ile Bilinçli 
Sulama, Bereketli Gelecek” 
Projesi Tanıtım Programı
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kuruluşlarımız ve özel sektörle birlikte ha-
zırlayıp uygulamaya koyduğumuz projeler 
Türkiye’yi büyük bir girdaptan çıkarmakla 
kalmadı, ülkemizi ayağa kaldırdı. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, AK parti iktidarıyla birlikte bü-
yük bir tarımsal dönüşüm yaşamıştır. 
Tarım sektörü, hükümetimiz döneminde 
3 yıl üst üste büyüdü. Tarımın, gayri safi 
milli hasılaya katkısı 40 milyar dolara yak-
laştı. 2002 yılında 4.05 milyar dolar olan 
tarım ürünleri ihracatı, 2005 yılında 8.3 
milyar dolar ve 2006 yılında 8.570 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık bir 
asırdır devam eden ağır borç yükü altında 
ezilen çiftçilerimizin borçlarını yeniden 
yapılandırdık, böylece çiftçimizin rahat 
bir nefes almasını, geleceğe umutla bak-
masını sağladık. Tarımsal Acil Önlemler 
Paketi çerçevesinde Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları 
kredileri ödeyemeyen 765 bin üreticimi-
zin 2.7 milyar YTL’yi bulan borçlarının 1.5 
milyar YTL’sini sildik, geri kalan borçları 
ise 3 yılda ödenecek şekilde yeniden ya-
pılandırdık. Ayrıca bu yıl aldığımız yasal 
tedbirler sayesinde müteselsil kefalet 
yüzünden hacizle karşı karşıya olan 648 
bin çiftçimizin mağduriyetlerini giderdik. 
Bürokratik işlemleri azaltmak suretiyle 
de çiftçilerimize önemli ölçüde rahatlık 
sağladık. 

Değerli arkadaşlar…

Daha verimli ve kaliteli üretim için geliş-
tirdiğimiz tarımsal ekonomik destekler 

de bizden önceki hiçbir hükümete nasip 
olmamıştır. Tarıma tam destek anlayışıyla 
2002 yılında 1.860 milyar YTL olan tarım-
sal destekleme miktarını hükümetimiz 
döneminde 5.3 milyar YTL’ye çıkararak 3 
kat arttırdık. Bu çerçevede, tarımsal kredi 
destekleri arttırılırken, üreticiye yansıtı-
lan borcun faiz yükü sürekli ve düzenli 
olarak azaltılmış, 2002 yılında yüzde 59 
olan Tarımsal Kredi Faizleri 2006 yılında 
yüzde 17.5’e indirilmiştir. Bugün ise konu 
bazında değişen oranlarda uygulanan faiz 
yüzde 7 ile yüzde 13 aralığına çekilmiş bu-
lunmaktadır. Bunun sonucu olarak da çift-
çimizin kredi kullanım oranı 10 kat arttı. 
Tarımsal dönüşüm ve gelişim programla-
rımızı içtenlikle destekleyen Ziraat Banka-
mızın kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 
2002 yılı sonu itibariyle 228 milyon YTL 
iken, Mayıs 2007’de bu miktar yaklaşık 18 
kat artarak 4 milyar 100 milyon, yani eski 
rakamlarla 4.5 katrilyon liraya ulaştı. Sade-
ce Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırılan 
üretici sayısı 77 binden 400 bine ulaştı. 
Buna Tarım Kredi Kooperatif leri’nden 
kullandırılan kredi oranlarını da ilave 
ettiğimiz zaman, tarımsal kredi kullanı-
mındaki artışında yüzde 877 gibi rekor bir 
düzeye ulaşılmıştır. Bu noktada bazı tarım-
sal girdilerle yaptığımız KDV indirimi de 
çiftçilerimizi önemli ölçüde rahatlatmış, 
kabuslarını umuda, bezginliğini gayrete 
dönüştürmüştür. 

Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar…

Çiftçilerimize mazot desteği de ilk kez 
hükümetimiz tarafından sağlanmış, böyle-
likle üreticinin dünya piyasalarında ham 
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petrol fiyatlarında meydana gelen astrono-
mik artıştan etkilenmesi önlenmiştir. Bu 
kapsamda 2003, 2004, 2005 yıllarında çift-
çilerimize toplam 1 milyar 42 milyon YTL 
mazot desteği verilmiş olup, 2007 yılında 
ise 492 milyon YTL olmak üzere toplam 1 
milyar 534 milyon YTL destek verilmiştir. 
Çiftçilerimiz 2002 yılında traktörlerini, 
biçer-döğerlerini satıp eline karasaban 
almaya hazırlanırken hükümetimizle işçi-
mizin kaderi değişmiştir. Bugün traktör sa-
tışlarındaki artış, 2002 ile kıyaslandığında 
yüzde 418 oranına ulaşmıştır. 

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek is-
terim ki, 2000 yılında kaldırılan kimyevi 
gübre desteğine hükümetimiz sayesinde 
yeniden kavuşan çiftçimiz, uyguladığımız 
kararlı desteklerle karasabandan, karaba-
sandan ve karaborsadan kurtarılmıştır. İc-
raatlarımızın her alanına ve her safhasına 
damgasını vurmuş olan “adaletle kalkın-
ma” prensibimiz, tarım sektörümüzdeki 
karaları ak hale getirmeyi sağlamıştır. Bu-
gün mazot ve gübre desteği alan, ağır borç 
ve faiz yükünden kurtarılan ve bu sayede 
tarımsal ürünündeki ihracat oranını yüz-
de 111 seviyesinde artıran üreticimizin 
yüzünde gördüğümüz tebessüm, hüküme-
timizin yüz akı olmuştur. Halkımızın bu 
mutluluğunu kalıcı kılmak, çiftçilerimizi 
daha ileri refah düzeyine ulaştırmak için 
kararlıyız, azimliyiz. 

Değerli davetliler, değerli arkadaşlar… 

Beş yıllık iktidarımız süresince tarımdaki 
artıları sadece başlıklar halinde saymak 
bile, hükümet olarak gösterdiğimiz çaba-

ları net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
İktidarı devraldığımız 2002 yılı ile kıyas-
ladığımızda, Üretimi Esas Alan Prim Des-
teklerindeki artış yüzde 518’dir. Hayvan 
yetiştiricilerine verilen destek, yüzde 755 
artmıştır. 

Şunu gururla ifade etmek isterim ki, hükü-
metimiz döneminde artık tarımın da bir 
kanunu vardır. Bakınız, AK Parti iktidarın-
da tarım günübirlik politika alanı olmak-
tan uzaklaştırıldı, 70 yıldır beklenen Tarım 
Kanunu ve diğer 11 temel kanun çıkardık. 
Hukuki alandaki bu kazanımlar sayesinde 
Türkiye’de tarımın gücü arttı. Çiftçimizin 
70 yıllık rüyası olan Tarım Sigortasını da 
gerçekleştirdik. Sigorta bedelinin yarısını 
devletimiz üstlendi ve çiftçimizin alın teri 
güvence altına alınmış oldu. Hükümetimiz 
döneminde kırsal kalkınma hamlesi başla-
tıldı. Kırsal alanların kalkınması için yüz-
de 50’si hibe yoluyla karşılanan 3 bin 256 
proje onaylandı. Daha fazla iş imkanı, daha 
fazla gelir ve daha yüksek gıda standartları 
için ilk adım atıldı. 

Değerli arkadaşlar, değerli davetliler…

Bugün burada sizlerle paylaşacağım Bi-
linçli Sulama ve Bereketli Gelecek projesi 
ise, yine devrim niteliği taşıyan bir pro-
jedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımızın 
Hazine’miz ve Ziraat Bankası’yla koordi-
nasyon halinde hazırladığı bu proje, bütün 
dünyada olduğu gibi, küresel ısınma ve 
bilinçsiz su kullanımı nedeniyle susuzluk 
tehdidi altında olan ülkemizi kuraklık 
tehlikesinden kurtaracak, çiftçilerimize, 
ellerini ceplerine atmadan, beş kuruş 
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harcamadan daha çağdaş, daha verimli ve 
daha bereketli üretim sağlayacak bir proje-
dir. Bu proje bütün tarım alanlarında yağ-
murlama ve damlama yöntemiyle yapılan 
modern ve bilinçli sulama teknolojisini 
çiftçilerimize kazandırma, daha doğrusu 
hibe etme amacı taşımaktadır. 

Bakınız, bugün bütün dünya, ağır bir su-
suzluk tehdidi altındadır. Küresel ısınma 
ve yanlış su kullanımı dünyamızı çölleş-
meye doğru götürüyor. Su kaynakları hızla 
tükeniyor. Yeryüzünün su kaynaklarını 
bilinçsiz kullanmak dünyayı geri dönül-
mez afetlere sürüklemektedir. Türkiye’nin 
kullanılabilir su miktarının yüzde 74’ü ta-
rımsal sulamada, yüzde 11’i sanayide, geri 
kalanı da içme ve kullanma suyu olarak 
harcanıyor. Bu suyun önemli bir kısmı ma-
alesef bilinçsiz kullanım nedeniyle heba 
oluyor. 

Bilinçsiz su kullanımının başında, tarım 
sektörümüzdeki geleneksel sulama alış-
kanlığı geliyor. Adına “vahşi sulama” de-
nilen geleneksel sulama alışkanlığı, emek, 
ürün ve toprak kaybına neden olan sinsi 
bir afettir. Vahşi sulama, sadece suyu israf 
etmekle kalmıyor, tarlaya, bağa, bostana 
rastgele salınan su, toprağın en verimli üst 
tabakasını sürükleyip erozyona yol açıyor. 
Bir anlamda elimizin altındaki bereketin 
komşu ülkelere akmasına neden oluyor. 
Geri kalan toprakta ise tuzlanma başlıyor, 
biyolojik hayat dengesini kaybediyor ve 
hem verimlilik hem de ürün kalitesi azalı-
yor. Ve nihayet susuzluk ve kuraklık afeti-
ne davetiye çıkarıyor. 

Bugün gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 
damlama ve yağmurlama sistemiyle ya-
pılan bilinçli sulama yöntemiyle, tarlada, 
bağ ve bostandaki ürüne ihtiyacı kadar 
düzenli su verilerek ürün verimi ve kalite-
si artırılırken, suyun bereketinden en üst 
düzeyde istifade ediliyor. Hükümetimizin 
her sahada olduğu gibi tarım sektöründe 
de gerçekleştirmekte olduğu yapısal dö-
nüşüm hamleleri çerçevesinde, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığımız ile Hazine’miz ve 
Ziraat Bankası, arazilerinde damlama ve 
yağmurlama teknolojisini kurabilmeleri 
için çiftçilerimize sıfır faizli kredi imkanı 
sağlamak üzere kollanırını sıvayarak bü-
tün hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. 
Bu noktada tarım alanındaki üreticilerimi-
ze, sevgili çiftçi kardeşlerime bu projenin 
en önemli hususunu altını çizerek aktar-
mak isterim. 

Değerli çiftçiler, değerli arkadaşlarım... 

Bilinçli Sulama ve Bereketli Gelecek proje-
si kapsamında verilecek olan kredinin top-
lam faizi yüzde 17.5. Ziraat Bankası bunu 
çiftçimizden almayacak. Bu faizin yüzde 
10.5’unu Hazine ödeyecek, geri kalan 
yüzde 7’sini ise Tarım Bakanlığımız üstle-
necek. Çiftçimize düşen ise, damlama ve 
yağmurlama sistemini kuran firmalardan 
birini seçmek. Peki ya anapara, asıl kredi 
miktarının geri ödemesi nasıl olacak? 
Ziraat Bankası onu da Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımızın çiftçimize sağladığı Tarım-
sal Destek hesabının bir kısmından, 5 yıl 
içinde 5 eşit taksitle mahsup ederek geri 
alacak. Böylece çiftçinin, üreticinin cebin-
den beş kuruş çıkmayacak. 
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Bu arada şunu da söyleyeyim; kredinin 
anaparasını Tarımsal Destek hesabından 
mahsup edilirken, hesapta çiftçiye üste 
para da kalacak. Mesela, Tarımsal Destek 
hesabınızın, Bilinçli Sulama için aldığınız 
kredinin bir taksidine tekabül eden kısmı 
150 lira ise, bunun 80 lirası kesilecek, geri 
kalan 70 lirası gene sizin cebinizde kalacak. 

Değerli davetliler, değerli arkadaşlar…

Bilinçli Sulama ve Bereketli Gelecek proje-
si için 2007 yılına mahsuben 500 milyon 
YTL yani 500 trilyon lira kaynak ayırmış 
durumdayız. Bu proje sayesinde, suyumu-
zun ve toprağımızın kaybedilmesi önlene-
cek, kuraklık endişesi kalkacak, ürün kali-
tesi yükselecek, verimlilik artacak, toprağa 
bereket, çiftçilerimizin yuvalarına huzur 
ve mutluluk gelecektir. Bilinçli Sulama ve 
Bereketli Gelecek projemizin hayırlı olma-
sını temenni ediyorum.
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Milli Eğitim camiamızın çok değerli 
mensupları, sevgili öğretmenler, değerli 
misafirler… Hepinizi saygıyla selamlıyor, 
tüm öğretmenlerimize ve bugün ataması 
yapılacak, kuraya katılacak tüm kardeş-
lerime en içten muhabbetlerimi sunuyo-
rum. Biraz sonra bilgisayarla yapılacak 
atama işlemi sonucunda 20 bin kardeşi-
miz öğretmenlik mesleğine ilk adımını 

atacak. Anadolu’nun her bir köşesinde, 
birer eğitim neferi olarak yerini alacak 
ve milletimize hizmetlerin en ulvisi ve 
anlamlısı olan eğitim hizmetini ulaştıra-
caklar. Şimdiden ataması yapılacak her bir 
öğretmenimizi bu kutsal hizmet kervanına 
katılmasından dolayı tebrik ediyor, her bi-
rinin kutsal öğretmenlik görevinin hayırlı 
olmasını diliyorum. 

M.E.B. Öğretmen Ataması Kura 
Çekimi

Ankara | 22 Ağustos 2007
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Kolay değil, anaokulundan üniversiteye 
yaklaşık 19 milyon öğrencisi olan bir ülke-
de yaşıyoruz. Dünyanın diğer ülkeleriyle 
kıyasladığımızda Türkiye’nin çok genç 
bir nüfusu var. Dünyadaki birçok ülkenin 
nüfusu bizim öğrenci sayımız kadar… 
Hiç kuşkusuz, bu genç nüfus bizim ülke 
olarak en önemli zenginliğimiz, en önemli 
kalkınma ve refah kaynağımız. Ancak, bu 
potansiyeli harekete geçirebilmek için, 
dinamik, yenilikçi, yaygın ve modern bir 
eğitim sistemine sahip olmamız gerekiyor. 
Eğitim sistemimizi büyüyen ekonomiye 
paralel bir şekilde geliştirmemiz önem 
taşımaktadır. Çok donanımlı, becerikli 
gençler yetiştirmemiz, çocuklarımızdaki 
potansiyeli, yeteneği, beceriyi, zekayı ilmik 
ilmik işleyip, azami düzeyde açığa çıkar-
mamız gerekiyor. 

Bugün hem ülke içerisinde, hem de dün-
ya genelinde acımasız bir rekabet ortamı 
mevcut. Her bir gencimiz, okulunu bitirip 
çalışma hayatına adımını attığında, bu 
acımasız rekabet ortamıyla yüzleşiyor. Bu 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, 
son derece donanımlı, son derece eğitimli, 
birikimli ve tecrübeli bir nesil yetiştirmek 
zorundayız. Bizim, gelişen, büyüyen, çe-
şitlenen bu ekonomiye gerekli iş gücünü 
sağlamamız gerekiyor. Anadolu’da nereye 
gitsek, hangi iş adamıyla konuşsak, ina-
nın, eleman sıkıntısından yakınıyorlar. Bu 
kadar yüksek işsizlik oranı var, bu kadar 
genç ve dinamik iş gücümüz var, ama şir-
ketler eleman sıkıntısı çekiyorlar. Neden? 
Çünkü yetişmiş işgücümüz, yetişmiş ara 
eleman potansiyelimizde sıkıntı var. Şir-
ketler, “ne iş olsa yaparım” tarzı elemanlar 

aramıyor artık. Dünyayı takip eden, geliş-
meleri takip eden, teknolojiyi, yenilikleri 
takip eden elemanlara ihtiyaç duyuyorlar. 
İşte eğitim sistemimizin, ekonominin bu 
gerçeğini görmesi, buna göre kendisini 
yenilemesi ve geliştirmesi artık elzem hale 
gelmiştir. 

Meslek liselerinin hem eğitim sistemimiz, 
hem de iş hayatımız içindeki konumu 
hayati derecede önemli bir hal almıştır. 
Türkiye’nin güçlü bir kalkınma hamlesi 
yapabilmesi için meslek liselerinin sistem 
içindeki konumunun geliştirilmesi şarttır. 
Eğitim sistemimiz dünyadaki gelişmelere, 
yeniliklere, ilerlemeye, diğer her alandan 
daha fazla açık, daha fazla uyumlu olmak 
zorundadır. Eğitimde değişime ve gelişime 
direnmek, hayatın kendisine direnmek an-
lamına gelir. Ancak bakıyorsunuz, eğitim 
sürecinin bir noktasında, ideolojik, on yıl-
lar öncesine takılıp kalmış, kendisini yeni-
leyememiş bir zihniyet ortaya çıkabiliyor. 
Bizim inancımız, eğitimin siyasallaşma-
sının en büyük tehlikelerden biri olduğu-
dur. Bu yüzden hükümetimizin en önemli 
önceliklerinden biri eğitim sistemimizi 
çağdaş normlara ve dünyanın gelişmiş sis-
temlerine uyumlu hale getirmek olmuştur. 

Bakınız eskiden öğretmen atamaları, dok-
tor ve hemşire atamaları siyasi tartışma-
lara, haksız uygulamalara sahne olurdu. 
Oysa hükümetimiz döneminde objektif 
kriterlerin esas olduğu, bilgisayarla yapı-
lan atamalar hakkaniyeti en üst düzeyde 
ortaya koyuyor. Suiistimal, kayırma, par-
tizanlık son buldu. Bugüne kadar eğitim 
hizmetleri için kadrolu ve sözleşmeli 
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öğretmenler, okul öncesi usta öğreticisi, 
çıraklık öğreticisi olmak üzere 270 bini 
aşkın atama yaptık. Hepsi de objektif kri-
terleri gözeterek ve tamamen bilgisayar 
ortamında yapıldı. Bugünkü yaptığımız 
atamayla bu sayı 290 bine ulaşıyor. Eğiti-
me verdiğimiz önemin bir göstergesi ola-
rak kamu atamalarında kadroların yüzde 
50’sini milli eğitime ayırdık. 

Değerli kardeşlerim…

Ben, tüm öğretmenlerimizin, bugün 
burada ataması yapılacak olan 20 bin 
öğretmenimizin, öğretmenliğe sadece bir 
ekmek kapısı, bir memuriyet imkanı, bir 
iş imkanı, bir meslek olarak bakmadıkları-
na inanıyorum. Yarın sınıflarınızda hitap 
edeceğiniz öğrenciler, bu ülkenin yarınla-
rını, bu ülkenin geleceğini oluşturacaklar. 
Unutmayın, o çocukların gözlerindeki ışık 
size yol gösterecek, sizlerin gözlerindeki 
ışık o çocuklarımızın yarınlarını aydın-
latacak. Sizler, gayretlerinizle bu ülkenin 
geleceğini şekillendirecek, yarınını tasar-
layacaksınız. Öğretirken öğreneceksiniz. 
Öğrencilerinizi yetiştirirken sizler de ken-
dinizi geliştireceksiniz. Diplomalarınızı 
aldığınız andan itibaren eğitim süreciniz 
sona ermedi, tam tersine, gerçek manada 
eğitim süreciniz şimdi, öğretmenliğe adım 
attığınız anda başlıyor. Bugün durduğu-
nuz noktada kalırsanız, inanın, öğrenci-
lerinizin de gerisine düşersiniz. Sizlerin 
okumak, öğrenmek, araştırmak, Türkiye’yi 
ve dünyayı yakından izlemek, tüm geliş-
meleri yakından takip etmek, kendinizi 
her an yenilemek, her an geliştirmek gibi 
bir sorumluluğunuz var. Bunu başardığı-

nızda, yarının Türkiye’si sizlere minnettar 
kalacaktır. Bizim için öğretmenlik mesleği 
nasıl kutsalsa, öğretmenler de o kadar 
önemlidir. 

Değerli kardeşlerim…

Hiç kuşkusuz, eğitimle ekonomi arasında 
bir ilişki mevcuttur. Ancak, eğitim, asla 
ve asla sadece ekonomik kaygılar göze-
terek yapılamaz. Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinde olduğu kadar, hatta daha da 
fazlasıyla, huzur ortamının oluşmasında, 
tarihimizin, kültürümüzün, gelenekle-
rimizin, aile yapımızın muhafazasında, 
demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla 
yerleşmesinde, sağlıklı bir toplumsal ya-
pının oluşmasında eğitim en etkili role 
sahiptir. 

Yine sizler, yarının sağlıklı nesillerini ye-
tiştirmek gibi zor bir görevi üstleniyorsu-
nuz. Gelişmiş bir demokrasi, temel insan 
hak ve özgürlüklerine saygılı bir nesil, 
yaşanabilir kentler, korunmuş, sağlıklı bir 
çevre, sorumluluk sahibi, vicdan sahibi, 
ahlaklı bireyler ve daha nicesi, hiç abartı-
sız sizlerin ellerinden, sizlerin dersliklerin-
den yetişecektir. Görevinizin bu ulviliğini, 
bu kutsallığını da her an gözeteceğinize, 
her an aklınızda bulunduracağınıza inanı-
yorum. 

Biz, hükümet olarak, ana okulundan üni-
versiteye 19 milyon öğrencimizin en iyi 
şekilde yetişmesi, en iyi eğitimi alması, 
imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak 
yararlanabilmesi için, dün olduğu gibi 
yarın da üzerimize düşeni hakkıyla yerine 
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getirmenin mücadelesi içinde olacağız. 
Eğitimin altyapısını güçlendirmek için son 
4 buçuk yılda yaptıklarımıza yenilerini 
ekleyecek, milli eğitime sağladığımız im-
kanları artırarak devam ettireceğiz. Geçen 
dönemde nasıl 110 bin derslik yaptıysak, 
nasıl tüm okullara bilişim teknolojisi sınıf-
ları kurduysak, nasıl hızlı internet bağlan-
tısını tüm okullarımıza götürüyorsak yeni 
dönemde de eğitim en öncelikli hizmet 
alanımız olacak. Ben, bu duygu ve dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, bir kez 
daha, bugün atamasını yaptığımız 20 bin 
yeni öğretmen kardeşimizi şimdiden teb-
rik ediyor, hepsine başarılarının artarak 
devamını diliyorum. 
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Eğitim camiamızın değerli temsilcileri, 
değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğren-
ciler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 2007–2008 eğitim öğretim 
yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
başta olmak üzere bütün eğitim camiamı-
za ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bu vesileyle değerli öğretmen-
lerimize Türkiye’nin geleceği olarak gör-

düğümüz gençliğimizin, yavrularımızın 
eğitimi için harcadıkları emek, yaptıkları 
çok önemli katkılar için teşekkür ediyor, 
yeni dönemde de üstün başarılar diliyo-
rum. Yine, ilk defa bu eğitim sezonunda 
okulla tanışacak olan minik yavrularımız, 
çocuklarımız başta olmak üzere tüm öğ-
rencilerimize de başarılar diliyorum. 

2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılı 
Açılış Töreni

Ankara | 17 Nisan 2007
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İnanıyorum ki her yeni eğitim yılı , 
Türkiye’nin her alanda yaşadığı büyük 
atılıma, büyük değişime güç katacak, 
Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacak-
tır. Bu eğitim öğretim yılını Türkiye’nin 
aydınlık yarınlarına giden yolda yeni bir 
başlangıç, altın bir fırsat olarak görüyoruz. 
Hükümet olarak görev yaptığımız ilk beş 
yıllık dönemde eğitim sistemimizin çağın 
gerektirdiği bir yapıya kavuşması için 
tarihi adımlar attık. 2002 yılında göreve 
geldiğimiz ilk gün; eğitim, sağlık, adalet 
ve emniyet olmak üzere Türkiye’yi dört 
temel üzerinde inşa edeceğimizi, kalkın-
dıracağımızı söyledik. Çok şükür, geriye 
dönüp baktığımızda, imkânlarımızı azami 
seviyede kullanarak verdiğimiz sözlerin 
önemli bir kısmını yerine getirdiğimizi gö-
nül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Türkiye 
eğitim, sağlık, adalet ve emniyet alanında 
2002 yılı öncesiyle kıyaslanmayacak de-
recede bir büyük atılım hamlesini gerçek-
leştirmiştir. Çok büyük zorluklar olmasına 
rağmen, eğitim alanında nereden nereye 
geldiğimizi, en iyi sizler biliyor, sizler yaşı-
yorsunuz. 

Değerli eğitimciler, sevgili vatandaşlarım…

Ülkemizin en köklü meselelerinin teme-
linde eğitimdeki kalite yetersizliğinin 
yattığı bilindiği halde, önceki dönemlerde 
maalesef eğitim hep geri plana itilmiş, bu 
alandaki ihtiyaçlar ihmal edilmiştir. Üzü-
lerek ifade edeyim ki, eğitimi geri planda 
tutan bu anlayış ülkemize çok zararlar 
vermiş, hem zaman kaybettirmiş, hem de 
geleceğe hazırlığımızı zaafa uğratmıştır. 
Hükümet olarak ilk günden beri, “insanı 

yücelt ki devlet yücelsin” anlayışıyla hare-
ket ettik, bu anlayışı en temel ilke olarak 
benimsedik. Bu anlayışla, çok zaman önce 
gösterilmesi gereken cesaret ve kararlılığı 
göstererek eğitim alanında köklü reform-
ların altına imza attık. 

2003 – 2007 yılları arasında 58. ve 59. AK 
Parti Hükümetleri döneminde bütçeden 
en yüksek payı her yıl eğitime ayırdık. 
Bu adım, yönetimde çok temel bir anla-
yış değişikliğine gidildiğinin işaretidir 
ve Türkiye’nin istikametinin aydınlık bir 
gelecek olduğunun da en manidar nişane-
sidir. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 
7.5 milyar YTL iken, 2007 yılında bizim 
eğitime ayırdığımız bütçe 21.4 milyar YTL 
olmuştur. Bu, yaklaşık üç misli bir artış 
demektir ve Türkiye’nin bu dönemde kriz-
le mücadele halinde olduğu düşünülürse 
alınan mesafe çok daha iyi anlaşılır. Ama 
Türkiye’de bütçe rakamlarını arttırmak 
kadar önemli bir şey daha var, o bütçeleri 
doğru, yerinde ve zamanında kullanmak…

Biz hükümet olarak sadece bütçeyi artır-
makla kalmadık, eğitimimizin fiziki alt 
yapısında da muazzam bir gelişme kat 
ettik. 4.5 yılda 110.944 derslik inşa ettik. 
İnşallah, bu yılın sonuna kadar bu rakam 
130 bin dersliğe ulaşacak. Bu ilerlemede 
eğitimi bir ülke meselesi olarak gören ha-
yırsever insanlarımızın da payı büyüktür. 
Devlet millet kaynaşmasıyla büyük bir da-
yanışma örneği gösterdik ve yurt genelin-
de başarılı bir eğitim seferberliği gerçek-
leştirdik. Geçtiğimiz beş yıllık dönemde 
yine ortak bir gayretle çalışarak okullaşma 
oranlarında hepimizi sevindiren gelişme-
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ler kaydettik. 2002’de okulöncesi eğitimde 
yüzde 11 olan okullaşma oranını yüzde 
25’e çıkardık. Bunun yanı sıra sayısız orta-
öğretim kurumunu, liseyi, meslek lisesini, 
fen lisesini ve yurtları öğrencilerimizin 
hizmetine sunduk. 

Değerli arkadaşlar, eğitim camiamızın de-
ğerli temsilcileri…

Biz, milletimizin huzurunda bir söz ver-
dik. Dedik ki, bizler imtiyaz üreten bir 
hükümet değil, adaleti tesis eden bir hü-
kümet olacağız. Sözümüzün arkasında 
durmak, bu görevin altından alnımızın 
akıyla çıkmak için yoğun bir gayret gös-
terdik. Bölgesel adaletin, sosyal adaletin 
tecellisi için her türlü imkânı seferber 
ettik. Ne mutlu ki, bölgelerarası eşitsiz-
liklerin giderilmesinde, sosyal kesimler 
arasındaki makasın daraltılmasında, başta 
eğitim olmak üzere her alanda çok önemli, 
çok büyük mesafeler aldık. Eğitimde fırsat 
ve imkân eşitliğinin sağlanması amacıyla 
devletin imkân ve kaynaklarını hiçbir böl-
ge, hiçbir sosyal tabaka, hiçbir zümre ayırt 
etmeksizin bütün vatandaşlarımızın eşit 
derecede hizmetine açtık. Anayasamızda 
yer alan “sosyal devlet” ilkesi en çok bizim 
dönemimizde hissedildi. Bu dönemde dev-
letle millet arasındaki duygu bağı hukuk 
temelinde sağlamlaştı ve karşılıklı bir gü-
ven tesis edildi. 

Sosyal devlet ilkesinin en çok hissedildi-
ği alanlardan biri de hiç şüphesiz eğitim 
olmuştur. Bu kapsamda, göreve geldiği-
mizden bu yana 411 milyon ders kitabını 
ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 

öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık, 
bunu görevimiz bildik. Bu yeni eğitim öğ-
retim yılında da ilköğretim öğrencilerine 
122 milyon adet, ortaöğretim öğrencileri-
ne ise 35 milyon adet olmak üzere toplam 
157 milyon adet ders kitabını ücretsiz 
dağıtıyoruz. Sadece görme engelli öğrenci-
lerimiz için 272 çeşit kitap kabartma alfa-
beyle basılarak ücretsiz dağıtıldı. 

Bakınız, hükümet olarak bu uygulamaları 
başlattığımızda “kitap dağıtılan öğrenciler 
içinde zengin olanlar da var” diye muha-
lefet edenler oldu. Ama ne hikmetse aynı 
zihniyet yıllar yılı bu kitap masraflarının 
altında ezilen insanlarımızı görememiş, 
onların derdine tercüman olamamıştı. 
Bakınız bu bizim için bir görevdir, bu 
sosyal devlet olmanın omuzlarımıza yük-
lediği bir sorumluluktur. Biz “öğrencinin 
zengini fakiri olmaz” anlayışıyla hareket 
ettik, tüm öğrencilerimizi aynı şefkatle 
kucakladık. “Sosyal hukuk devleti” ilke-
sinin daha okul sırasına oturur oturmaz 
hissedilmesini sağlamak için attığımız bu 
adım, çocuklarımızın devlete güveni ve 
aidiyeti açısından çok önemlidir. Biz, tek 
tek bütün öğrencilerimizin sorumluluğu-
nu yüreğimizde hissediyoruz. Kendimizi 
bütün öğrencilerimizin velisi yerine koyu-
yor, öyle kabul ediyoruz. Bu duyarlılıkla, 
bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. 

Yine bu çerçevede sosyal adaletsizliklerin 
giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin 
oluşturulması için yoksul kesimlere, ih-
tiyaç sahibi kimselere eğitim teşviki ver-
dik. Bugüne kadar 1.5 milyon öğrencimiz 
Şartlı Nakit Transferinden yararlanmış 
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bulunuyor. Bu yoksul öğrencilerimizin 
okula devamını sağlamak, temel eğitimini 
tamamlayabilmesini kolaylaştırmak için 
annelerin hesabına aylık olarak para ya-
tırdık. Kırsal kesimde oturan çocukların 
ve gençlerin yararlanması için 345 yeni 
yurdu hizmete açtık. Bu ve benzeri uygula-
malarımız sayesinde, bölgesel farklılıkları, 
maddi uçurumları, sosyal dengesizlikleri 
önemli ölçüde giderdik. 

Bugün sevinerek ifade ediyorum ki en alt 
ve en üst sosyal kesimler arasındaki ma-
kas, 2002’deki kadar açık değildir. Makas 
daralmıştır, daralmaya da devam ediyor. 
Bugün Şişli’de okuyan bir öğrencimiz ile 
Şemdinli’nin bir okulunda okuyan öğren-
cimiz teknik imkânlar bakımından hemen 
hemen aynı seviyeye ulaşmıştır. Sadece 
bazı okullarımıza değil, sadece bazı bölge-
lerimize değil, Türkiye’nin her köşesine, 
her bölgesine, her okuluna ayırım yap-
madan tam 550 bin bilgisayar gönderdik. 
Müstakil okullarımızın hepsinde bir Bilgi 
Teknoloji sınıfı oluşturmayı hedefledik 
ve başarıyla tamamladık. Teknolojinin 
üstünlüklerinden, kolaylıklarından yur-
dumuzun dört bir yanında eşit olarak 
faydalanabilmesi için Yüksekova’dan 
İpsala’ya okullarımıza ADSL sistem inter-
net bağlantısı yapıldı. Öğrenci kitlemizin 
şu anda yüzde 90’ı okullarında internetten 
yararlanabiliyor, hem bu teknolojileri kul-
lanma pratiğini kazanıyor, hem de dünya-
ya açılıyor, bilgisini, donanımını, ufkunu 
genişletebiliyor. Eğitim camiamızın çok 
değerli temsilcileri olarak sizler, inanıyo-
rum ki 2002 öncesi ile sonrası arasındaki 
farkı gayet iyi biliyorsunuz. Daha da iyi 

olacak, çocuklarımızın eğitimi için, eğitim 
camiamızın ihtiyaçları için, öğretmenleri-
mizin layık oldukları şartlara kavuşmaları 
için her türlü gayreti göstermeye bundan 
sonra da devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım, sevgili eğitimciler…

Bakınız 2012 yılı için hedef lerimizi de 
şimdiden koyduk ve bizi bağlayacak şe-
kilde kamuoyumuza açıkladık. Nedir o 
hedefler? Bir kere ilköğretimde okullaş-
mayı yüzde 100’e, okul öncesi eğitimde 
de yüzde 50’ye ulaştırmakta kararlıyız. 
İnşallah bu dönemde ilk ve ortaöğretimde 
tekli öğretime geçmek ve bir dersliğin en 
fazla 30 öğrenciden oluşması için de ne 
gerekiyorsa yapılacaktır. İlköğretimden or-
taöğretime geçişte kayıplar asgariye indiri-
lecektir. Zorunlu eğitimi kesintili ve yön-
lendirmeli olmak üzere 12 yıla çıkarmak 
noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 
inşallah bunu da başaracağız. Liselerde 
de çağın gerisinde kalmış tüm derslerin 
müfredatını değiştirmek için çalışmaları 
zaten başlatmıştık, bir yılı aşkın bir za-
mandan beri bu çalışmalar devam ediyor, 
bunu da en kısa zamanda uygulayacağız. 
Her ilde mutlaka bir fen lisemiz bulunsun 
istiyoruz, metropol şehirlerde bu da yeterli 
gelmiyor, birden fazla fen lisesi açmak 
mecburiyetindeyiz. Sosyal Bilimler lisele-
rinin sayısını 16’ya çıkarmak, spor liseleri-
ni yaygınlaştırmak, yurt çapında Anadolu 
Öğretmen Lisesi sayısını 200’e çıkartmak 
da yine hedeflerimiz arasında... Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğümüzle ile işbir-
liğine giderek, kapalı spor salonu olmayan 
ilçe bırakmamak ve okullarımızdaki kapa-
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lı spor salonu sayısını iki katına çıkartmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Mesleki eğitimi hem biz çok önemsiyoruz, 
hem de bu konuda iş dünyamızdan çok ta-
lepler alıyoruz. Mesleki ve Teknik eğitimi 
özendirecek tedbirleri daha da geliştirerek 
uygulamaya devam edeceğiz. Hedefimiz 
Mesleki ve Teknik eğitimin genel ortaöğre-
timdeki oranını, asgari yüzde 50’ye çıkar-
maktır. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okul-
larını da yeniden düzenleyip cazip hale 
getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Son 
dört buçuk yılda okuma yazma bilmeyen 1 
milyon kişiye okuma yazma öğretilmiştir. 
Mümkün olan en kısa zamanda, okuma 
yazma bilmeyen vatandaşlarımızdan yaşı 
ve sağlığı müsait olanların tamamına oku-
ma yazma öğretmek için gayret gösterece-
ğiz. Yine özürlü olup da okul çağında olan-
ların hepsini eğitim sistemine dahil etmeyi 
de görevimiz biliyoruz. Bütün öğretmen-
lerimizin Bilişim Teknolojisini eğitimi 
destekleyici bir unsur olarak kullanmasını 
arzuluyoruz. Eğitime ayrılan bütçeyi oran-
sal olarak AB standartlarına ulaştırmak 
için adımlarımızı hızlandıracağız. 

Her zaman söylüyoruz, öğretmenlik mesle-
ği ülkeler için en kritik mesleklerin başın-
da geliyor. Ne yazık ki bu önemli mesleğin 
mensupları olarak öğretmenlerimiz uzun 
yıllar boyunca layık oldukları ilgi ve des-
teği Türkiye’yi yönetenlerden göremediler. 
Biz bu konuda samimiyetle gayret gösteri-
yoruz, yeni kariyer sistemiyle öğretmenlik 
mesleğini çok daha cazip bir meslek haline 
getirmek, öğretmenlerimizin hayat stan-
dartlarını yükseltmek için ne gerekiyorsa 

adım adım yapıyoruz. Mesela öğretmen-
lerimizin konut sahibi olabilmeleri için 
geliştirilen projeler gündemimizdedir. 
Daha birçok hedefimiz, projemiz var, ama 
bu anlamlı ve heyecanlı günde ayrıntılarla 
daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Eğitimcilerimizle sık sık bir araya gele-
ceğiz, sırası geldikçe hepsine ayrı ayrı 
değinme fırsatı bulacağız. Bütün bunları 
kuşatan asıl hedefimiz, eğitim sistemimizi 
dünyanın gelişme hızına ayak uydurabilen 
bir kaliteye taşıyarak, çocuklarımızı aydın-
lık geleceğe kavuşturacak daha iyi fiziksel 
imkanlara ulaştırabilmektir. 

Önemli mesafeler aldık, bundan sonrası-
nın daha da aydınlık olacağına inanıyo-
rum. Bu umutla, bu heyecanla 2007-2008 
Eğitim-Öğretim yılının eğitim camiamıza, 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve 
ülkemize hayırlar, muvaffakiyetler getir-
mesini bir kere daha temenni ediyorum. 
Öğrencilerimizden yarınlara mutlaka 
umutla, heyecanla bakmalarını, kendile-
rini geleceğe çok iyi hazırlamalarını, yeni 
fikirlerden, yeni ufuklardan asla korkma-
malarını, çok okumalarını, çok öğrenme-
lerini istiyorum. Öğretmenlerimize her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çok inanıyor, çok gü-
veniyor, öğrettikleri her harfle Türkiye’yi 
aydınlık geleceğine bir adım daha yak-
laştırdıklarını bilmelerini rica ediyorum. 
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı ülkemize 
hayırlı olsun. Sizlere ve sizler aracılığıyla 
bütün Türkiye’ye sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.



367

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

Öncelikle, sizleri aramızda görmekten bü-
yük memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Batı Trakya Türk azınlığının karşı karşıya 
bulunduğu mağduriyetlerin giderilmesi, 
Hükümetimizin öncelikleri arasında yer 
almaktadır. Bildiğiniz gibi, Batı Trakya’yı 
ziyaret eden ilk Türk Başbakanıyım. O 
ziyaret vesilesiyle sorunlarınızı dinlemek 
ve hayat şartlarınızı bizzat görmek imka-
nı buldum. Dış politikamızın önemli bir 
unsuru olan Türk-Yunan diyalogunun iler-
letilmesinin, azınlığımızın sorunlarının 
çözümüne de yardımcı olacağına inanıyo-
ruz. Biz oradaki kardeşlerimizi Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir dostluk köprüsü 
olarak görüyoruz. 1999 yılından bu yana, 
soydaşlarımızın en azından kişi haklarına 
yönelik olarak maruz kaldıkları baskıların 
nispeten hafiflemiş olduğunu memnuni-
yetle gözlemliyoruz. Anavatanla bağlarını-
zın güçlü biçimde devamına büyük önem 
veriyoruz. Zira AB üyesi Yunanistan’da 
azınlık haklarınızı hala tam anlamıyla 
kullanamadığınızı biliyoruz. Bu davanın 

kazanılabilmesi için tüm kardeşlerimizin 
birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesi 
gerekmektedir. Yürüttüğünüz kutsal görev, 
sizlere, dini liderliğin ötesinde, topluma 
önderlik etme sorumluluğu da yüklemek-
tedir. 

Soydaşlarımızın iradeleriyle seçilmiş 
Gümülcine ve İskeçe Müftülerinin görev-
lerini layıkıyla yapabilmeleri, Batı Trakya 
Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin 
devamı açısından da önem arz etmektedir. 
Sizlerin de, görevlerinizi bu bilinç için-
de, soydaş toplumun birliği ve esenliği 
yönünde yerine getirdiğinizi görmekten 
mutluluk duyuyorum. Bu anlayışla, müf-
tülüklerimizin yeniden yapılandırılarak, 
topluma etkin biçimde hizmet verebilecek 
imkanlara kavuşturulabilmeleri için bu 
yıl içinde gerekli mali kaynağı tahsis ettik. 
Önümüzdeki dönemde söz konusu çalış-
maları TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
kanalıyla ilerletmeyi hedefliyoruz. 

Yine aynı anlayışla, Batı Trakya’daki din 
görevlilerine Yunanistan tarafından maaş 

Ankara | 9 Ekim 2007

Batı Trakya Müftüleri ile İftar 
Yemeği
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bağlanması kararının muhtemel bölücü et-
kilerinin giderilebilmesi için, sizlere bağlı 
olarak görev yapmakta olan din görevlile-
rini bu ay itibariyle maaşa bağlama kararı 
aldık. İlgili Yunan yasasını etkisizleştire-
bilmek ancak sizin çabalarınızla mümkün 
olabilecektir. Türk kimliğinin inkarı, vakıf-
ların idaresinin ve mal varlıklarının adeta 
gasp edilmesi, soydaşlarımızın hür irade-
leriyle seçtikleri meşru müftülerin Yunan 
yönetimlerince tanınmaması, soydaşları-
mızın eşit eğitim imkanlarından mahrum 
bırakılmaları, siyasi temsil bakımından 
azınlığımızın karşısına çıkarılan engeller, 
Yunan Vatandaşlık Yasası’nın yürürlükten 
kaldırılmış 19. Maddesi yüzünden mağdu-
riyete uğramış soydaşlarımızın haklarının 
iade edilmemesi, Yunanistan’la ikili ilişki-
lerimiz bağlamında her zaman gündemde 
tuttuğumuz sorunlardır. 

Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığı azınlık 
haklarını tam anlamıyla kullanabilene 
kadar bu davayı sürdürecektir. Ayrıca, 
söz konusu sorunların azınlık temsilcileri 
tarafından uluslararası siyasi ve hukuki 
platformlara taşınması çabalarına destek 
vermeye devam edecektir. Önümüzdeki 
aylarda azınlığın karşı karşıya bulundu-
ğu en önemli sorun, azınlık anaokulları 
eksikliği olacaktır. Tüm çocuklara önü-
müzdeki yılbaşından itibaren anaokul-
lara devam mecburiyeti getiren yasa, bir 
anlamda Türk toplumunun Türk dili ve 
kimlikleriyle bağlantılarını koparmaya 
yönelik bir adımdır. Ülkemizde gayrimüs-
lim azınlıkların anaokulları bulunmak-
tadır. Azınlık bir bütün halinde hareket 
ederek, Yunan devletinden Türkçe veya 

en azından “çift dilli” anaokulları açılma-
sını talep etmelidir. 

Yunanistan’da 16 Eylül günü yapılan genel 
seçimlerde soydaş toplumun iki milletve-
kili çıkarmasından memnuniyet duydum. 
İki milletvekilinin de muhalefet partisi 
PASOK’tan olmasına, iktidar partisinden 
soydaş milletvekili seçilememesine rağ-
men, soydaşlarımızın iki milletvekiliyle 
temsili önemli bir kazanımdır. İskeçe’den 
de uzun bir aradan sonra soydaş milletve-
kili seçilmesi olumlu olmuştur. Bu başarılı 
sonuç, soydaşlarımızın birlik ve beraberlik 
ruhu içinde soydaş adayları destekle-
melerinin ve sizlerin aktif çabalarınızın 
ürünüdür. İleride daha büyük başarıları 
gerçekleştirme potansiyelinizin olduğu-
nu biliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, çalışmalarınızda başarılar 
diliyor, sizin aracılığınızla soydaşlarımıza 
selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Bu 
vesileyle, sizlerin ve soydaşlarımızın önü-
müzdeki Ramazan Bayramlarını da tebrik 
ediyorum. 
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Değerli misafirler… Hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Ulusal Tütün Kont-
rolü Programı Eylem Planı’nın ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bilindiği gibi sigara kullanımı ve bununla 
bağlantılı sorunlar, günümüzde, gelişmek-

te olan ülkeler başta olmak üzere, bütün 
dünyayı tehdit eden bir duruma gelmiştir. 
Bugün dünyada yılda 5 milyon, ülkemizde 
ise 100 bin insan, sigara kullanımına bağlı 
hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmek-
te ve bu rakam sürekli artmaktadır. Araş-
tırmalara göre, 18 yaş ve üzerindeki her 

Ankara | 12 Aralık 2007

Ulusal Tütün Kontrolü Programı 
2008-2012 Eylem Planı Tanıtım 

Toplantısı
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üç kişiden birinin sigara içtiği ülkemizde 
sigaraya bağlı ölüm rakamları gerçekten 
ürkütücüdür, üzüntü vericidir. Türk mil-
leti, tarihinde destanlara konu pek çok 
mücadelesinde bu kadar büyük kayıplar 
vermemiştir. Tablonun daha da ürkütücü 
tarafı, sigaraya başlama yaşının her ge-
çen yıl daha da aşağıya düşmesidir. Artık, 
bırakınız ortaöğretimi, ilköğretim çağın-
daki öğrenciler arasında bile sigara içme 
alışkanlığının yüzde 10’ları bulduğu ifade 
edilmektedir. 

Tütün, yüksek düzeyde bağımlılık yapıcı 
özelliğe sahip olduğu için, küçük yaşlarda 
sigara içmeye başlayan birinin, daha son-
raki dönemde bunu bırakması fevkalade 
zor olmaktadır. Çocuklarımız harçlıkla-
rını, büyükler de ailelerinin geçimi için 
harcamaları gereken paraları, sigaraya 
vererek, havaya üf lemektedirler. Sigara 
kullanımının ülkemize maliyeti yılda 20 
milyar dolar olarak ifade edilmektedir. Bu 
rakam, Ulusal Tütün Kontrol Programı’nın 
koordinasyonunu yürüten Sağlık Bakan-
lığımızın bütçesinin 4 katıdır. Sanıyorum 
sadece bu örnekler bile, durumun vehame-
tini anlatma konusunda yeterlidir. 

Karşımızdaki tablo göstermektedir ki, si-
gara kullanımıyla mücadele, bizim için da-
ima gündemimizde olan terörle mücadele 
kadar önemli bir hale gelmiştir. Esasen, 
sigara yüzünden kaybettiğimiz insan sayı-
sı da, bu çerçevede heba edilen kaynağın 
miktarı da, terörle mücadeledeki kayıp-
larımızdan büyüktür. Tehlike çok daha 
sinsidir, çok daha yaygındır. En önemlisi 
de gençliğimizi ve ülkemizin gelecek ku-

şaklarını etkisi altına almaktadır. Bunun 
için, Ulusal Tütün Kontrolü Programı’na 
büyük önem veriyoruz. Kişisel olarak bu 
konudaki hassasiyetimin de bilindiğini 
sanıyorum. 

Türkiye, 2003 yılında Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından Cenevre’de kabul edilen 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne 
2004 yılında dahil olmuş ve 2005 yılında 
sözleşmeyi yürürlüğe sokmuştur. Türkiye 
olarak hazırladığımız kendi Ulusal Tütün 
Kontrolü Programımızı, 2006 yılında ya-
yınladığımız bir Başbakanlık Genelgesi ile 
ilan ettik. Buna göre amacımız, 2010 yılına 
kadar sigara içmeyenlerin oranını 15 yaşın 
altında yüzde 100’e, 15 yaşın üstünde de 
yüzde 80’e çıkarmaktır. Bu çerçevede bü-
tün kurum ve kuruluşlara düşen görevler 
vardır. Nitekim, pek çok kurum, bu doğrul-
tuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişler, 
çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım…

Tütün ve tütün mamullerinin kullanımıy-
la ilgili mücadelenin zorlu bir mücadele 
olduğu, özellikle de siyasi kararlılık gerek-
tirdiği açıktır. Buradan samimiyetle belirt-
mek istiyorum ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin de, hükümetin de, ülkenin 
Başbakanı olarak şahsımın da bu konuda-
ki kararlılığı tamdır. Tütün kullanımıyla 
mücadele konusunda uluslararası anlaş-
malara göre ne yapılması gerekiyorsa, o 
yapılacaktır. Kanun çıkması gerekiyorsa, 
çıkacaktır. Başka herhangi bir mevzuata 
ihtiyaç varsa, derhal yürürlüğe sokulacak-
tır. Kaynak gerekiyorsa kaynak, insan gücü 
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gerekiyorsa insan gücü sağlanacaktır. Bun-
ların hiçbirinden şüpheniz ve endişeniz 
olmasın. 

Nitekim Hükümet olarak göreve geldiği-
miz günden beri en çok üzerinde durduğu-
muz konulardan biri bu olmuştur. Sigara 
tüketiminde caydırıcı bir unsur olması 
bakımından, tütün mamulleri üzerindeki 
vergi ve fonları artırmaktan çekinmedik. 
Sigara içmeyenleri tütünün olumsuz etki-
lerinden korumak için, insanların toplu 
olarak bulunduğu her yerde sigara kullanı-
mını sınırlandırdık. Ancak, üzülerek ifade 
etmek zorundayım ki, sigara kullanımıyla 
mücadele için alınmış kararların pek çoğu 
kağıt üzerinde kalmış, uygulamada ciddi 
eksik ve ihmaller yaşandığı görülmüştür. 
Gerek bu program çerçevesinde görev üst-
lenen kurumların, gerekse de genel olarak 
bu konuyla ilgili resmi/özel tüm kişi ve 
kuruluşların, uygulamayı çok sıkı takip 
etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, uy-
gulamaya geçmeyen ve neticesi olmayan 
kurallar, düzenlemeler getirmiş oluruz. 
Her yıl on binlerce insanımız hayatını 
kaybetmeye devam eder, 20 milyar dolar 
kaynağımız havaya savrulur. 

Bu çerçevede görevini yerine getirme-
yen, aksatan, ihmal eden herkes ve her 
kurumun muhatabı, takipçisi doğrudan 
Başbakan olacak, yapılmayan işlerin he-
sabı hukuk nezdinde sorulacaktır, bunun 
da bilinmesinde yarar görüyorum. Eylem 
planını yürüten arkadaşlarımdan, arkala-
rında böyle bir destek olduğunu bilerek 
çalışmalarını istiyorum. 

Bu çalışmada öncelikli amacımız insanla-
rımızın hiç sigaraya başlamamalarıdır. An-
cak, sigara içenlerin de, bu alışkanlıkların-
dan kurtulmaları için, kendileri, aileleri ve 
ülkemizin iyiliği için onlara her türlü des-
teği vermeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
desteği ile yürütülen çalışmaların başarıya 
ulaşması en büyük temennimizdir. Bu 
çalışmada yer alan tüm kurumlarımıza 
ve onların temsilcilerine, vatandaşlarımı-
zın ve ülkemizin daha mutlu, müreffeh, 
sağlıklı geleceğine yaptıkları katkılar için 
teşekkür ediyor, hepinize selamlarımı su-
nuyorum.
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Değerli büyüklerim, sevgili gençler, değer-
li davetliler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. İlkini bu yıl Mart ayında 
gerçekleştirdiğimiz “Nesiller Buluşuyor” 
toplantımızın ikincisinde sizlerle olmak-
tan duyduğum mutluluğu ifade ederek 
sözlerime başlıyorum. 

“Nesiller Buluşuyor” adıyla düzenlenen 
bu etkinlik, adından da anlaşılacağı üzere 
bizim toplumsal yapımız, insani hassasi-
yetlerimiz açısından son derece değerli 

bulduğumuz bir faaliyet. İnşallah bu 
ikincisinin ardından üçüncüsü gelecek ve 
bu buluşmalar geleneksel olarak sürecek. 
Bizim toplum olarak böyle buluşmalara, 
nesillerin birbirini anlamasına imkan 
verecek böyle diyalog ortamlarına ihtiya-
cımız var. 

Sosyal değerlerimizin, geleneklerimizin, 
kültürümüzün az ya da çok erozyona, aşın-
maya uğradığı bir zamanda yaşıyoruz. Bizi 
birbirimize daha fazla yakınlaştıracak, 

“Nesiller Buluşuyor” Paneli

İzmir | 16 Aralık 2007
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kaynaştıracak, daha sıkı kenetlenmemize 
vesile olacak bu ve bu gibi buluşmalar, 
toplumumuzun manevi duvarında açılmış 
gedikleri onarmak için büyük bir fırsattır. 
Bizim toplumumuz, adeta bir kubbenin 
tuğlaları, bir kemerin taşları gibi birbirine 
dayandıkça daha da sağlamlaşan bir hü-
viyete sahiptir. Millet olarak, gücümüzü 
büyük oranda bu dayanışmadan, bu bera-
berlikten, bu yakınlaşmadan aldığımıza 
inanıyorum. 

Birbirimizden uzaklaşmamıza sebep ola-
cak kuşak çatışması kültürünü beslemek 
yerine, hayatın her alanında diyalogu tesis 
etmek üzere var gücümüzle çalışmalıyız. 
İş hayatımızda, sanat camiamızda, bilim 
camiamızda, sosyal çevremizde yıllarca bu 
ülkeye hizmet eden, bu toplum için değer 
üreten, emek üreten, iş üreten büyükleri-
miz her zaman baş tacımız olmuşlardır, 
olmaya da devam edeceklerdir. Onların 
edindiği tecrübelerden, kazandıkları biri-
kimlerden, olgun fikirlerinden her zaman 
azami seviyede yararlanmaya mecburuz. 
Çünkü bu tecrübeler, bu birikimler maddi 
değerlerle satın alınamayacak, paha biçile-
meyecek hazinelerdir. 

Özellikle gençlerimizin bu hayat hazinele-
rini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğine 
inanıyorum. Çünkü gençken dünya hayatı 
sonsuz gibi görünür, büyüklerin hangi 
zorlukları aşarak bugünlere geldiğini an-
lamak gençler için kolay değildir. Özellikle 
modern dönemde geleneksel değerlerin 
aşınmasına, millet olarak dikkat etmek 
zorundayız. Mümkün oldukça kadim 
değerlerimizin, koruyucu örf ve gelenek-

lerimizin aşınmasına izin vermemeli, ne-
sillerin tecrübesinin aktarılmasına azami 
özen göstermeliyiz. Zira, hayat bir bütün 
olarak kavrandığı oranda anlamlıdır. Ha-
yata yüklediğiniz anlam içini hangi değer-
lerle doldurduğunuza bağlıdır. Unutmayın 
bugün belki eleştirdiğiniz büyüklerin ye-
rinde yarın siz bulunacaksınız. Bugün ne 
kadar ideal yüklenmişseniz, dünya ve ülke 
tasavvurunuz ne kadar gelişmişse, yani da-
ğarcığınıza ne yüklediyseniz yarın onları 
hayata geçireceksiniz. 

Değerli büyüklerim, sevgili gençler…

Hepimiz bir hususa azami dikkat göster-
mek zorundayız. Özgüvenimizin zedelen-
mesine asla prim vermemeliyiz. Türkiye 
yakın zaman önce yaşadığı ağır sıkıntıları 
önemli ölçüde üstünden atmıştır. Şimdi 
yeni bir umut ve heyecanla Türkiye’yi 
aydınlık günlere taşımak için mücadele 
ediyoruz. Bu mücadele yediden yetmişe 
bütün insanlarımızın, genç yaşlı bütün 
insanlarımızın ortak mücadelesidir. Bü-
yüklerimizin tecrübeleriyle, gençlerimizin 
enerjilerini birleştirerek hatalarımızı en 
aza indiriyor, gelişme hızımızı arttırıyoruz. 

Toplum olarak manevi değerlerimizin bize 
kattığı önemli zenginlikler olduğunun bi-
linci içinde olmalıyız. Bugün dünyada bir-
çok toplum, ki bunun içinde gelişmiş top-
lumlar daha öne çıkıyor, sosyal yaralarını 
sarabilecek hassasiyetleri canlı tutmakta 
büyük zorluklar çekiyor. Oysa biz asırlar-
dır canlılığını yitirmeyen insani, ahlaki, 
dini ve kültürel meziyetlere sahibiz. Birkaç 
gün sonra bizim için manevi önemi büyük 
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olan Kurban Bayramını idrak edeceğiz. 
Küçükler büyüklerinin ellerini öpecekler, 
hatırlarını soracaklar, gönüllerini hoş ede-
cekler. Büyükler de küçüklere sevgilerini, 
muhabbetlerini gösterecekler, hayır duası 
edecekler. Bunun bir toplumun birbirine 
bağlılığını ne kadar güçlendiren bir im-
kan, ne kadar önemli bir nimet olduğunu 
milletçe bir kez daha idrak edeceğiz. Bizim 
böyle pek çok bayramımız, özel günlerimiz 
var, bir araya geliyor, kaynaşıyor, birbiri-
mizden güç alıyoruz. İnanıyorum ki “Ne-
siller Buluşturan” bu toplantılarımız da 
yüreklerimizi daha çok zenginleştirmeye 
vesile olacaktır. 

Buradan Türkiye’ye önemli bir mesaj veri-
yoruz. Nesillerini buluşturan, bilgelikle di-
namizmi birleştiren, insani zenginlikleri-
ne yeni zenginlikler katan bir Türkiye’nin 
güçlü bir Türkiye olacağı muhakkaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti, bugünlere çok zor-
lu yolculuklardan, çok zorlu yollardan 
geçerek gelmiştir. Nice nesiller, bu ülkeyi 
mamur hale getirmek için büyük fedakar-
lıklar göstermiş, büyük zorluklara göğüs 
germişlerdir. Gençlerimiz de şimdi bu 
kutlu emaneti çok daha ileri seviyelere ta-
şıyacaktır. Bu yolda en temel dayanağımız 
bizi sapasağlam bir millet kılan öz değerle-
rimizdir, manevi mirasımızdır. 

Bu ülkenin bütün mirasına özellikle genç-
lerimizin sadakatle sahip çıkması, aile 
değerlerimizi, milli değerlerimizi, evrensel 
insani değerlerimizi yüceltmesi çok büyük 
önem taşıyor. Nesilleri bir araya geldiği bu 
anlamlı buluşmanın verdiği mesaj da bu-
dur. Burada bulunan herkese teşekkür edi-

yor, büyüklerime saygılarımı, küçüklerime 
sevgilerimi sunuyorum. Önümüzdeki mü-
barek Kurban Bayramınızı ve yeni yılınızı 
canı gönülden tebrik ediyorum.
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Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın de-
ğerli mensupları, kıymetli misafirler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. AK Parti İletişim Merkezimize 
başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Bugün itibariyle 500 bin kişi bize ulaş-
mış, görüşlerini, önerilerini, eleştirileri-

ni, taleplerini iletmiş, bunlara da cevap 
almıştır. Dikkat ediniz: Yarım milyon 
vatandaşımız… Bize ulaşan bu yarım mil-
yon kardeşimizin neredeyse tamamına 
cevap verilmiş, kendisiyle ilgilenilmiş, 
kulak verilmiş, derdine çare aranmış. 
Bu, Türk siyasi hayatında aynı zamanda 
bir ilktir. Sanıyorum dünya genelinde de 
bunun örneği çok azdır. 

AKİM “Yarım Milyon Gülen Yüz” 
Programı

Ankara | 24 Aralık 2007
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Bakınız, bugüne kadar her siyasi parti ben-
zer organizasyonlar kurmuştur. Bugün de 
bakarsanız, her siyasi partide buna benzer 
yapılanmalar görürsünüz. Ancak hiç biri, 
AK Parti’nin, AK Parti İletişim Merkezi’nin 
başardığını başaramamıştır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanıyken başlattığı-
mız Beyaz Masa uygulamasını AK Parti’de 
AKİM’e dönüştürdük. Halka hizmet için 
kurulan AK Parti’de her şey hizmet esaslı-
dır, her birim vatandaşa nasıl daha iyi hiz-
met verebiliriz diye çalışmaktadır. Bizim 
her birimimiz, Genel Merkez düzeyinde 
olsun, il, ilçe, belde düzeyinde olsun, vitri-
ni süslemek amacıyla değil, millete hizmet 
amacıyla kurulmuştur ve bu yönde hizmet 
vermektedir. 

Biz, “herkesin var, her siyasi partinin var, 
bizim de olsun” anlayışında hiçbir zaman 
olmadık, olamayız… Gençlik kollarımız, 
kadın kollarımız, Özürlüler Koordinas-
yon Merkezimiz, Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezimiz, İletişim Merkezimiz, diğer 
birimlerimiz, başkanlıklarımız… Bunla-
rın tamamı, samimiyetle, özveriyle, aşkla 
çalışmakta, milletimizin derdine çare bul-
mak için gecesini gündüzüne katmaktadır. 

Şunu hiçbir zaman unutmayınız: Biz, sa-
dece ve sadece, milletimize hizmet için 
buralardayız. Biz, milletimizin bize ver-
diği emaneti, hakkıyla, layıkıyla taşımak 
ve zamanı gelince de emaneti sahibine 
teslim etmekle vazifeliyiz. Bu anlayıştan 
saptığımız anda, kaybederiz. Bu anlayış-
tan koptuğumuz anda, samimiyetimizde, 
azmimizde, kararlılığımızda, hizmet aşkı-
mızda erozyon başladığı anda, hiç şüphe-

niz olmasın, millet bizi kaybedenler safına 
mahkum eder. 

Her insanımız, kapımıza gelen her vatan-
daşımız, kapımızı çalan her yurttaşımız, 
bizim kardeşimizdir, bizim misafirimizdir, 
herşeyden önce bütün buraların, bu kol-
tukların, bu kürsülerin gerçek sahibidir. 
Nereden geldiğine bakmayız… Rengi, dili, 
dini, kökeni bizi asla farklı bir bir davranı-
şa sevketmez. Hangi siyasi görüşten oldu-
ğu, hangi partiye oy verdiği, siyasi tercihi, 
hayat tarzı, felsefesi bizi asla ayrımcılığa 
yöneltmez. Kapımızı çalmıştır, misafiri-
mizdir. Derdini dinleyeceğiz, önerisini, 
katkısını, eleştirisini alacağız, imkanlar 
ölçüsünde derdine çare arayacağız, onu 
uğurlarken de, en azından bir “teşekkür 
ederim, Allah razı olsun” temennisini alıp 
öyle göndereceğiz. 

Bize telefon ettiğinde, bize faks gönderdi-
ğinde, bize elektronik postayla, mektupla, 
şahsen ulaştığında, bilecek ki Ankara’da 
kendisiyle ilgilenen birileri var. Milletimin 
hiçbir ferdinin, kendisini yalnız hisset-
mesine, kimsesiz hissetmesine, çaresiz 
hissetmesine razı olamayız. Biz yola çıkar-
ken ne dedik? “Biz, kimsesizlerin kimsesi, 
çaresizlerin çaresi olacağız.” İstiyoruz ki, 
Edirne’den Hakkari’ye, Iğdır’dan Muğla’ya, 
Samsun’dan Hatay’a kadar her bir ilimiz, 
her bir ilçemiz, her bir köyümüz, devletin 
sosyal yönünü eşit şekilde, adil şekilde 
hissetsin; devletin ve hükümetin kendisi 
için var olduğunu, kendisi için çaba harca-
dığını anlasın ve bunun emniyetini günlük 
hayatında yaşayabilsin…
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Bakınız, bizim esasen makro politikala-
rımız da bu anlayışın üzerine kuruludur. 
İktidara yürürken de, iktidara geldikten 
sonra da, “kimsesizlerin kimsesi” olma 
anlayışından sapmadık, bu sözümüzün 
arkasında samimiyetle durmanın müca-
delesini verdik. İç politikada, dış politika-
da, ekonomide verdiğimiz mücadele işte 
bunun mücadelesidir… Lütfen hatırlayı-
nız… Bu ülke, yüzde 100’leri aşan, yüzde 
130’lara varan enflasyon oranlarını gördü. 
Bakınız, bunlar sadece, ekonomiye iliş-
kin birer rakam değildir. Enflasyonun bu 
kadar yüksek olduğu, üstelik de belirsiz 
olduğu bir ortamda, o ülkenin kalkınma-
sından, refahından, zenginleşmesinden, 
güvenliğinden ve istikrarından söz ede-
mezsiniz. Yüksek enflasyon ortamında ya-
tırım olmaz, üretim olmaz, ihracat olmaz, 
en önemlisi de istihdam olmaz. Fiyatların 
her an arttığı, her an değiştiği, ücretlerin 
eridiği bir ortamda sosyal adalet olmaz. 
Gelir dağılımının bozulduğu, zenginin 
daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir 
ortamda, istikrar olmaz, güvenlik olmaz. 
Bunları bizzat yaşayarak gördük. 

Yoksulluğun, eşitsizliğin, yozlaşmanın, 
yolsuzluğun, göçün, çirkin kentleşmenin 
ve en önemlisi de terörün buralardan 
neş’et ettiğine milletçe bizzat şahit olduk. 
Çok şükür bugün, AK Parti iktidarı, enf-
lasyonu tek haneli oranlara indirmiştir ve 
enflasyonla mücadelesi de kararlılıkla de-
vam etmektedir. Enflasyonun düşmesini 
rakamsal bir gelişme olarak görenler, ma-
tematiksel bir değişim olarak görenler ya-
nılırlar. Enflasyonun düşmesi, Türkiye’nin 
son yıllarda kaydettiği en sevindirici geliş-

melerdendir. Enflasyonun düşmesi, kont-
rol altına alınması, Türkiye’nin değişimi-
nin, dönüşümünün en bariz göstergesidir. 
Enflasyonun düşmesi, Türkiye’nin çehre-
sinin artık sevindirici yönde, umut verici 
yönde değişmesidir. Bununla kalmadık. 

Bir yandan enflasyonla mücadele ederken, 
bir yandan Türkiye ekonomisinin rekor 
düzeyde büyümesini sağladık. Bugün Tür-
kiye, tarihinde ilk kez 23 çeyrek üst üste 
büyüme başarısını göstermiştir. 2 bin 500 
dolardan aldığımız kişi başına milli geliri, 
2006 sonunda 5 bin 477 dolara yükselttik 
ve şimdi de inşallah 7 bin dolar seviyele-
rine yaklaşıyoruz. İhracatta 100 bin dolar 
seviyesini aştık ve Türkiye’yi üreten, ihraç 
eden, tüm dünyayla ticaret yapan bir ülke 
konumuna yükselttik. 

Türkiye’nin çığ gibi büyüyen borç sorunu-
nu çözdük. Kamu net borç stokunun milli 
gelire oranı AB standartlarının bile altına 
geriledi. Toplam net borç Hazine tarihinde 
ilk kez 2005’ten itibaren gerilemeye baş-
ladı. IMF’ye önceki iktidarların yaptıkları 
devasa borcu ödedik ve 7.3 milyar dolar 
seviyesine kadar çektik. Merkez Bankası 
rezervlerini 27 milyar dolardan aldık, 70 
milyar dolar seviyesine çıkardık. Bütün 
bu gelişmelere paralel olarak eğitimde, 
sağlıkta, emniyette, adalette, ulaşımda, 
bayındırlıkta, enerjide, tarımda, diğer tüm 
alanlarda devrim niteliğinde düzenleme-
ler yaptık. Türkiye bugün, hem bölgesinde, 
hem de dünya genelinde itibar gören, saygı 
duyulan, ilgiyle ve takdirle izlenen bir ülke 
konumuna yükseldi. Bakınız, bunları ne-
den anlatıyorum…
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Değerli arkadaşlarım…

Bütün bunlar, insanımızın mutluluğu için, 
refahı için, kalkınması için, emniyeti için 
makro planda elde ettiğimiz başarılar. 
Ancak biz, AK Parti olarak asla bunlarla 
yetinmedik. Yaptığımız her düzenlemenin, 
attığımız her adımın, elde ettiğimiz her ba-
şarının, sokağa, çarşıya, pazara, köylerimi-
ze, evlerimize, ocaklarımıza, sofralarımıza 
ne derece yansıdığını samimiyetle takip 
ettik. Nerede tıkanma varsa, nerede engel 
varsa, nerede düğüm varsa, onu çözmek 
için hem hükümet olarak yoğun bir müca-
dele sergiledik. 

Bakınız sadece birkaç örnek vereyim: 2005-
2006-2007 yıllarında KÖYDES Projesi 
kapsamında tam 1432 kilometre köy yolu 
yaptık. Türkiye genelinde yolu ve suyu 
olmayan köy bırakmadık. 8 milyon aileye 
tam 5 milyon 829 bin ton kömür dağıtımı 
yaptık. Yani bir yandan makro politikalarla 
genel dengeleri tamir ederken, Türkiye’ye 
yeni bir kalkınma rotası çizerken, bir yan-
dan da doğrudan yardımlarla milletimizin 
derdine çare, yarasına merhem olmaya 
çalıştık. Bununla da yetinmedik. AK Parti 
olarak, teşkilatımız, her ölçekte milletimi-
zin nabzını tuttu, milletimizin sıkıntısını, 
meselesini, derdini dinledi ve bunlara çare 
arayışında oldu. Türkiye’nin her mezrasın-
da, her köyünde, her sokağında, caddesinde 
varolduk ve herkese kulak verdik. Bir siyasi 
partinin yapması gereken de aslında budur. 
Bir sivil toplum örgütü sorumluluğuyla, 
kimsesizin, gariplerin, fakirlerin yanı ba-
şında olmayı kendimize dert edindik. İkti-
darımız döneminde iltimas, kayırmacılık, 
ayrımcılık, partizancılık gibi siyasal has-
talıklar tarihe karışmıştır. Herkes hukuk 

önünde eşit olduğu gibi kamu hizmetlerin-
den istifadede de eşittir. 

Değerli kardeşlerim…

Yaptıklarımız, asla küçümsenecek şeyler 
değildir. Türk siyasetine, siyasetin çözüm 
felsefesine, siyasetin hizmet anlayışına 
yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirdik. 
Türkiye’de, inanıyorum ki, siyaset yapma 
geleneği AK Parti’yle yeni bir boyut ka-
zanmıştır. Şimdi şunu samimiyetle, açık 
yüreklilikle ve altını çizerek huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum: Ne kadar yol almış 
olursak olalım, henüz yolun başındayız. 
Şımarmadık, şımarmayacağız. Rehavet 
aklımızın ucundan geçmedi, geçmeyecek. 
Kibir semtimize uğramadı, uğramayacak. 
Üzerimizdeki elbisenin, emanet olduğunu 
hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 

Nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz ve 
edeceğiz. Benim, bütün teşkilatımızdan 
arzum budur, talebim budur, isteğim bu-
dur. Bugün sadece AKİM olarak 500 bin 
kişiye ulaştık, aynı aşkla, şevkle bu iletişimi, 
bu istişareyi, bu hasbihali sürdüreceğiz. 
Bugünün değişen Türkiye’si, yarının ay-
dınlık Türkiye’si topyekün bizim eserimiz 
olacaktır. Ben, bir kez daha, teşkilatımızın 
tüm mensuplarına, tüm arkadaşlarımıza, 
tüm birimlerimize canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Başta AKİM olmak üzere tüm 
birimlerimizi başarılarından dolayı tebrik 
ediyorum. AK Parti İletişim Merkezi’ne, 
sağduyulu, özverili, samimi çalışmaların-
dan dolayı özellikle teşekkür ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum. Sizlere de 
katıldığınız için şükranlarımı, saygılarımı 
sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.
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Değerli misafirler... 27’nci Enerji Verimliliği 
Haftası’nı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgi-
lerimle selamlıyorum. 

Bilindiği gibi enerji, ulaştırma ve haberleş-
me ile birlikte kalkınmanın temel altyapısı-
dır, sanayileşmenin ve gelişmenin olmazsa 
olmaz temel şartıdır. Günümüz dünyasında 
gelişmişliğin ölçütlerinden biri de o ülke-

nin ürettiği ve kullandığı enerji miktarıdır. 
Enerjinin bireylerin günlük yaşamlarının 
adeta belirleyicisi haline gelmesi, bu alana 
küresel boyutta önem kazandırmıştır. Bu-
gün gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin 
hepsinde de, özellikle şehirlerde ve sanayi 
bölgelerinde kısa süreli enerji kesintileri 
hayatı adeta felç etmektedir. Burada bulu-
nanlar için de, elektriksiz veya doğalgazsız 

Enerji Verimliliği Haftası Açılış 
Töreni

Ankara | 10 Ocak 2008
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bir gün geçirmenin kabusla eşdeğer oldu-
ğuna inanıyorum. 

Enerji, günlük hayatımızda bu derece kritik 
bir işlevi olmasına rağmen, maalesef öne-
mini ancak kaybettiğimizde anladığımız 
bir konudur. Öte yandan, nüfus artışı, sana-
yileşme ve şehirleşme yanında, küreselleş-
meye paralel olarak artan ticaret ve üretim 
imkânları, doğal kaynaklara ve enerjiye 
olan talep sürekli artırmaktadır. Özellikle, 
gelişmekte olan ülkelerin enerji talebindeki 
yüksek artış hızı, dünya genelinde enerji 
güvenliği riskleri oluşturacak düzeye ulaş-
mıştır. Bu durum, bütün ülkeleri, enerji 
talebini azaltmaya yönelik önlemler geliş-
tirme, enerji tedarikinde çeşitlendirmeye 
gitme ve enerji arz güvenliğini sağlama 
konusunda acil olarak harekete geçmeye 
zorlamıştır. 2030 yılına kadar dünya ener-
ji talebinin, büyük kısmı gelişmekte olan 
ülkelerden kaynaklanmak üzere, bugüne 
göre yüzde 60 daha fazla olacağı öngörül-
mektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye, enerjisinin önemli 
bir miktarını ithal eden bir ülkedir. 2006 
yılında enerji tüketimimizin ancak yüzde 
27’si yerli kaynaklarımız ile karşılanabil-
miştir. 23 çeyrektir süren kesintisiz büyü-
me ile kalkınmasını istikrarlı bir şekilde 
sürdüren ülkemizde, enerji talebi de doğal 
olarak artmaktadır. Nüfus artışı, yükselen 
refah düzeyi ve sanayileşme gibi sebeplerle 
ülkemizde enerji kullanımındaki yıllık or-
talama artış yüzde 5’i aşmaktadır.

Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde 9 şe-
hirde doğalgaz kullanılıyordu, bugün do-

ğalgaz kullanan şehirlerimizin sayısı 51’e 
çıkmıştır. Amacımız, doğalgazı tüm şehir-
lerimize yaygınlaştırmaktır. 2020 yılına 
gelindiğinde enerji tüketimimizin 2 kattan 
fazla artacağı öngörülmektedir. Bunun 
için, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı daha 
akılcı kullanmak, enerji üretimini çeşitlen-
dirmek, alternatif enerji kaynaklarını dev-
reye almak ve enerji verimliliğini sağlamak 
zorundayız. 

Hükümet olarak, insan sağlığını ve çevreyi 
dikkate alarak, sürdürülebilir enerji arzını 
sağlama yönündeki çalışmalarımızı yoğun-
laştırdık. Ayrıca, ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu enerjiyi temin etme ve Doğu’nun zengin 
enerji kaynaklarını Batı piyasalarına taşı-
yarak, Türkiye’yi bir enerji ticaret merkezi 
konumuna getirme çalışmalarında büyük 
mesafeler kat etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye doğu-batı, kuzey-güney ekseninde 
bir enerji arteri olma yolunda önemli mesa-
feler alıyor. Enerjide sürdürülebilirliğin sağ-
lanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesine yönelik projeleri 
süratle hayata geçiriyoruz. Bunlarla birlikte, 
iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik gay-
retler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımının önemini artırmıştır. Gelecek 
öngörüsü kuvvetli olan tüm ülkeler, enerji 
verimliliğine ilişkin etkin önlemler almakta 
ve yasalarını sürekli güncelleştirmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2007 yılı-
nın Aralık ayında yürürlüğü giren “Enerji 
Bağımsızlığı ve Güvenliği Kanunu” bunun 
örneklerinden biridir. 
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Hükümetimiz de enerji verimliliğini ön-
celikli bir politika olarak belirlemiştir. 
Bu kapsamda, üretimden tüketime her 
aşamada verimliliği sağlamak amacıyla, 2 
Mayıs 2007 tarihinde, Enerji Verimliliği 
Kanunu’nu çıkartmış bulunuyoruz. Bu 
kanunun başarı ile uygulanabilmesi için 
kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin 
eşgüdüm halinde hareket etmeleri gereki-
yor. 27’nci Enerji Verimliliği Haftası’nın bu 
çerçevede ortak adımlar atılmasına vesile 
olmasını temenni ediyorum.

Değerli misafirler...

Talep tarafındaki enerji maliyetlerimizi, 
elektrik santrali yatırım ihtiyaçlarımızı, 
petrol ve doğalgaza bağımlılığımızı azalt-
mak için yeni hedeflere ihtiyacımız vardır. 
İlk adımda, 2010 yılı sonuna kadar ger-
çekleştirmeyi düşündüğümüz çalışmaları 
şöyle sıralayabilirim: Madem ki konumuz 
enerji tasarrufu, öncelikle binalarımızı 
yalıtmalıyız. Böylece, gereksiz enerji sarfi-
yatının önüne geçmiş olacağız. Bu doğrul-
tuda, bina yalıtım malzemesi yıllık arzını 6 
milyon metreküpten 15 milyon metreküpe 
çıkarmalıyız. Yine tasarrufa yönelik olarak 
yüksek verimlilikte elektrikli ev aletleri 
kullanmalıyız. Özellikle klima ve buzdolabı 
satışları içinde, enerji verimi bakımından 
etiket sınıfı “A” veya üzerinde olanların pay-
larını artırmalıyız.

Enerji maliyetlerini düşürerek dış pazar 
rekabet gücünü artırmak için, aynı enerji 
ile daha fazla üretim sağlayabilecek tadilat 
veya yenileme projelerini hayata geçirme-
liyiz. Bunun için, 2010 yılı sonuna kadar, 

toplam bedeli en az 1 milyar YTL olan 
verimlilik artırıcı projeler gerçekleştirme-
liyiz. Yanlış ve gereksiz aydınlatmalardan 
başlamak üzere, kamu kuruluşlarımızda ve 
ticari binalarımızda en az yüzde 15 elekt-
rik tasarrufu sağlamalıyız. Toplumdaki 
enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin 
gelişmesine katkıda bulunmalıyız. Bunları 
yaptığımızda, enerji tüketim noktalarında 
yok olan yıllık 2,5 milyar YTL cebimizde 
kalacaktır. Yine bu şekilde, maliyetini hep 
birlikte ödediğimiz 1,3 milyar YTL’lik yeni 
santral yatırımından tasarruf edilecektir. 
Ayrıca her yıl 1 milyar YTL’lik petrol ve 
doğal gaz ithalatı da gerekmeyecektir. Yavaş 
bir tempoda gelişmekte olan yalıtım sektö-
rümüzün 600 milyon YTL olan yıllık cirosu 
da en az iki katına çıkacaktır. Tabi ki, tüm 
bunlara ek olarak, çevremizi de korumuş 
olacağız.

Hükümet olarak biz, bu hedefleri kolay-
laştırıcı yasal düzenlemeler yaparak, özel 
sektör ve sivil toplum olarak sizler de, 
birlikte başlattığımız enerji verimliliği 
hareketi kapsamında sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirip uygulayarak el ele ver-
meliyiz. Diyoruz ki, her birim enerjiyi yerli 
yerince kullanalım; yani enerjimizi boşa 
harcamayalım. Damlaya damlaya göl olur 
atasözümüzde olduğu gibi, tasarruf ede 
ede ülkemizi büyük enerji maliyetlerinden 
ve risklerinden kurtarabiliriz. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, 27’nci Enerji 
Verimliliği Haftası’nın başarılı geçmesini 
diliyor, projenin hazırlanmasında emeği 
geçenlere, destekleyenlere ve katkıda bulu-
nanlara teşekkür ediyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Milli Eğitim Ba-
kanlığımız ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsamız arasında imzalanan bu protoko-
lün ülkemize, milletimize hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve İMKB, bu-
gün, Eğitime Fiziksel Katkı Projesi’nin 4. 
Etabı’nı imzalıyor. Her fırsatta İMKB yet-
kililerine eğitime sağladıkları bu katkıdan 
dolayı teşekkür ettik, burada bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Dikkat ediniz; İMKB 

İstanbul | 18 Ocak 2008

MEB ve İMKB Arasında 
İmzalanan Eğitime Fiziksel Katkı 

Projesi (EFİKAP4) Protokol Töreni
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1998 yılından bugüne kadar tam 332 okul, 
8 bin 500 derslik yapılmasına vesile ol-
muş. Şimdi, yine bu kaynağın değerlendi-
rilmesinden elde edilen 300 milyon YTL’yi 
de eğitimin hizmetine sunuyoruz. Bugüne 
kadar yapılmış olan 332 okula, inşallah bu 
yeni kaynak sayesinde bir 100 okul daha 
eklenmiş olacak. İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası’nın eğitime sağladığı bu destek 
her  türlü takdirin üzerindedir.

Bakınız, bugün  sosyal sorumluluk  kav-
ramı dünyada yaygınlaşmış ve etkin bir 
hal almış durumdadır. Özel kurum ve 
kuruluşlar, şirketler de  faaliyet gösterdiği 
ülkede, ilde, ilçede, sosyal yatırımlar ya-
parak bulunduğu bölgenin sosyal olarak 
da kalkınmasına destek sağlıyor. Kimileri 
konut yapıyor, kimileri spor tesisi yapıyor, 
hastane yapanlar var, yol yapanlar var. An-
cak dünyadaki örneklerini inceleyiniz, hiç-
bir şirketin, kamu ya da özel, İMKB kadar 
eğitime katkı sağladığını göremezsiniz. Bu 
tavır, bu katkı, bu destek her türlü takdire, 
her türlü teşekküre şayandır ve huzurları-
nızda İMKB’ye bir kez daha ülkem ve mil-
letim adına teşekkür ediyorum. Yine Milli 
Eğitim Bakanlığımız’ı, ilgili tüm arkadaşla-
rımızı da bu vesileyle kutluyorum.

Dünya ölçeğinde baktığınız zaman, ders-
lik yapma konusunda bir rekorun altına 
imzamızı attık. Bugün ülkemizde toplam 
460 bin derslik bulunuyor. Dikkatinizi 
çekiyorum, bu 460 bin dersliğin 115 bini 
bizim dönemimizde yapılmıştır. Cumhu-
riyet dönemi demiyorum, çünkü Osmanlı 
Devleti’nden devraldığımız okullar da var. 
Bu toprakların sahip olduğu bütün ders-

liklerin dörtte biri, bu son dönemde inşa 
edilmiş, hizmete sunulmuştur. Dünyayla 
kıyasladığınızda, nüfusa oranla 5 yıl için-
de 115 bin dersliğin yapılmış olması, başlı 
başına bir rekordur. Emeği geçen, katkısı 
olan, destek veren, hatta duasını esirgeme-
yen herkese buradan teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin, azimle, kararlılıkla, sami-
miyetle, dayanışma, paylaşma ruhuyla 
aşamayacağı hiçbir engel hiçbir sorun 
yoktur. Bakın biz eğitime yüzde 100 des-
tek kampanyasını başlattık. Başlattığımız 
bu kampanyanın şahsen  takipçisi oldum. 
Türkiye’de bazı alışkanlıkların nasıl oldu-
ğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir kampanya 
başlatılır, şa’şaalı törenler yapılır, bakarsı-
nız o kampanya orada kalır. Ya da gösterişli 
temel atma törenleri yapılır, o temel orada 
öylece kalır. Hayır. Bizim yönetim anlayışı-
mız, hizmet etme tarzımız böyle değil. Baş-
lattığımız kampanyaların, temelini attığı-
mız o tesislerin, inşaatların, projelerin her 
birini mümkün olduğunca takip etmeye 
çalışıyorum. Arkadaşlarım da sağolsunlar 
kendi konularını takip ediyorlar ve başa-
rılı sonuçlar alıyoruz. Eğitime yüzde 100 
kampanyasını da bu şekilde adım adım 
takip ettik.

Yanıma oturan her işadamına, karşılaştı-
ğımız her sanayiciye, işverene, girişimciye 
ilk sorduğum soru, “kaç tane okul yaptın?” 
ya da “kaç tane okul yapacaksın?” sorusu-
dur. Gittiğim her ilde, her ilçede, benim 
için gelişmenin, kalkınmanın göstergesi, 
açılan derslik sayısıdır ve sorduğum ilk 
sorular arasında bu konu gelir. Hükümet 
olarak belirlediğimiz dört ana hizmet ala-
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nının birincisi, en önceliklisi eğitimdir. İyi 
bir eğitim olmadan hiçbir şey olmaz, hiçbir 
gelişme sağlanamaz. Eğitim ilerlemenin 
de, gelişmenin de, çağdaşlığın da, demok-
rasinin de, şehirleşmenin de temelidir. İşte 
bu takip sayesinde, işadamlarımızın, ku-
rumlarımızın, şirketlerin desteği, katkısı 
sayesinde Türkiye bu 115 bin dersliği 5 yıl 
gibi kısa bir zaman içinde kazanabilmiştir.

Değerli dostlar…

Geleceğe yatırım, siyasetçiler için öyle çok 
fazla cazip, çok istenen bir yatırım değildir. 
Siyasetçiler genelde daha kısa vadeli, he-
men neticesini görecekleri, hemen sonucu-
nu alacakları işleri severler. Oysa siyasette 
de uzun vadeli düşünmek, altyapıyı, temel 
zemini güçlendirerek hareket etmek doğ-
ru olanıdır. Geleceğe yatırım yapmayan, 
sadece günü kurtarmayı düşünen top-
lumların bugünü de, geleceği de sorunlu 
olur. Ne yazık ki Türkiye on yıllar boyunca 
bunun bedelini de ağır ödemiştir. Bakınız, 
önümüzdeki en somut örnek, sosyal gü-
venlik sistemi. Türkiye’nin sadece bugünü-
nü, yarınını değil, önümüzdeki 50 yılı, 100 
yılı yakından ilgilendiren bir konu. Eğer 
bugünden, o 50, 100 yılı planlamazsanız, 
gelecek nesillere bırakacağınız koskoca bir 
enkaz olur. Nitekim bizim devraldığımız 
da budur.

Sadece ve sadece siyasi rant amacıyla 
emeklilik yaşlarıyla oynanmış ve Türkiye 
sosyal güvenlik açıklarının altından kal-
kamaz bir hale gelmiştir. Bugün çok şükür 
genç bir nüfusa sahibiz. Ancak bundan 
20, 30 yıl sonra bu gençlerimiz emekli 

olacaklar ve bizim bunu iyi planlamamız 
gerekiyor. 1990’lı yıllarda gerekli adımlar 
atılmadığı için Türkiye bugün bedel öde-
mek zorunda kalmıştır. Eğer bugün de bu 
adımlar atılmazsa, Türkiye bedel ödemeye 
devam edecek, 25-30 yıl sonrasında da 
bugünün siyasetçisi hiç hayırla yadedilme-
yecektir. İşte bu hedefe yönelik olarak, eli-
mizi taşın altına koyduk ve yeni bir sosyal 
güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Aynı 
durum eğitimle ilgili de söz konusu. Orada 
da yatırımların getirisini hemen, bugün-
den yarına görmek mümkün değildir. 
Ancak bugünden geleceği planlamazsak, 
eğitim noktasında da ülkemiz ağır bedeller 
ödemek zorunda kalır ki, bunu da kabul 
etmemiz mümkün değildir.

Ekonomik kalkınmanın da, sosyal ilerle-
menin de, uluslararası  başarıların da te-
melinde kaliteli, yaygın, herkesi içine alan 
bir eğitim yatmaktadır. Bakınız; Türkiye 
ekonomisi, tarihinde ilk kez 23 dönem üst 
üste büyüme başarısını gösterdi. Bu bü-
yüme eğilimi devam ediyor. 2007 yılının 
4. dönem verileri henüz açıklanmadı ama 
orada da pozitif büyüme olduğunu şimdi-
den görebiliyoruz. Bu büyümeyi bizim, her 
yönden desteklememiz ve istikrarlı hale 
getirmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli 
şartı eğitimdir. Yeni iş yerleri açılıyor. Yeni 
sektörler doğuyor. Yeni iş alanları, iş kol-
ları ortaya çıkıyor. Bütün bu yeniliklere, 
eğitim sistemimizin cevap vermesi gereki-
yor. Yurtdışından makine ithal ediyoruz, 
fabrikayı kuruyoruz, üretime başlayacağız 
ama makinenin, bandın başında duracak 
eğitimli kadromuz yok. İlçelere, illere mes-
lek liseleri kurulmuş, her bir okulda her yıl 
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20 tane, 30 tane torna tesviyeci yetişiyor, 
ama o ilde, ilçede ihtiyaç 10 kişi. Öte yan-
dan elektrik teknisyenine ihtiyaç var, ama 
o bölüm o ilde açılmamış.

Üniversitelere bakıyorsunuz, belli bölüm-
lerde yıllık ihtiyaç belli, ama mezun olan 
öğrenci ihtiyacın 10 katı, 20 katı. Bir yan-
dan kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz, bir 
yandan da iş alanı olmayan, iş bulamaya-
cak meslek erbabı yetiştiriyoruz. Planlama 
eksikliğine bir de ideolojik yaklaşımlar 
eklenince tabii Türkiye ağır bedellerle 
karşı karşıya kalıyor. Bizim, eğitimin her 
kademesinde bu planlamayı yapmamız 
ve hayata geçirmemiz artık kaçınılmaz bir 
hal almıştır. Nitekim mesleki eğitim nok-
tasında da çalışmalarımız devam ediyor 
ve bu konuda da Türkiye’nin şartlarına, 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına, büyüyen eko-
nomimize cevap verecek bir planlamayı 
yapıyoruz. Eğitim noktasında sadece ülke 
içinde değil, küresel anlamda kıyasıya bir 
rekabet sözkonusu. Bilgiye hızlı ulaşan, 
bilgiyi kullanabilen, üretebilen, planlaya-
bilen, bilgiyi insanlığın ihtiyaçlarına göre 
tasarlayabilen ülkeler, kalkınma yarışında, 
rekabette bir adım öne geçiyorlar.

Bizim bugün artık Avrupa gençliğiyle, 
dünyanın diğer kalkınmış ülkelerinin 
gençliğiyle rekabet edebilecek nesiller 
yetiştirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Biz, Japonya’yla, Çin’le, Amerika’yla, Avru-
pa ülkeleriyle yarış halindeyiz. İhracatta, 
doğrudan yatırımlarda, üretimde, yurt dışı 
yatırımlarımızda artık küresel bir oyuncu 
olma iddiamız, hedefimiz var. Bir yandan 
böyle bir iddianın sahibi olacağız, bir yan-

dan da içimize kapanıp sonu gelmez ide-
olojik tartışmalarla vakit kaybedeceğiz… 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Eğitim, Türkiye’nin en ücra köşesine ka-
dar, asgari kaliteden taviz vermeden ula-
şabilmelidir. Kızlarımız da, erkeklerimiz 
de, zorunlu eğitim dışında, okumak iste-
dikleri sürece eğitim fırsatından, eğitim 
eşitliğinden yararlanmalıdır, bunu sağla-
mak zorundayız. Yine eğitim, dünyayla 
rekabet etmemizi sağlayacak ölçüde özgür 
olmalıdır. Milli değerlerimizi, kültürü-
müzü, Cumhuriyetimiz’in temel ilkelerini 
özümsemiş, ama bunun yanında dünyayı 
da takip eden, özgür, kendine güvenen ne-
siller yetiştirmek gibi bir zorunluluğumuz 
var. Bu noktada da engel kabul etmiyoruz, 
edemeyiz ve eğitim sistemini bu ilkelere 
ulaştırmak konusunda da son derece ka-
rarlıyız. Bakın biz, “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyamızı başlattık ve bunda da çok 
şükür büyük başarı elde ettik.

Geçen hafta hükümet programı eylem pla-
nımızda da hedef olarak koyduk: Önümüz-
deki dönemde okullaşma oranını ilköğre-
timde yüzde 100’e çıkaracağız. Hedefimiz, 
okula gitme yaşındaki bütün kız ve erkek 
çocuklarımızı okulla buluşturmak. Yine 
ortaöğretim çağındaki gençlerimizin yüz-
de 90’ının da okullaşmasını hedefliyoruz. 
Ancak şu gerçeği de vurgulamamız gereki-
yor; uzunca bir dönem bu ülkede eğitimi 
dar ideolojik alanlara sıkıştırarak, gereken 
özeni göstermeyerek enerjimizi, gençliği-
mizi, milli servetimizi heba etmişlerdir. 
Şimdi hem yılların açığını kapatmak, hem 
de eğitim alanında yaşanan tahribatı onar-
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mak durumundayız. Artık kronik sorunla-
rı aşarak eğitimi her türlü siyasi polemiğin 
dışına taşımalıyız. Şu soruyu kendimize 
sormak zorundayız: Türkiye, neden Asya 
ve Avrupa’nın bir eğitim üssü olmasın? 
Türkiye neden  Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın, 
Ortadoğu’nun, Orta Asya’nın üniversite ül-
kesi olmasın? Türkiye neden bilimin, eği-
timin, teknolojinin, araştırma ve geliştir-
menin üssü haline gelmesin? Bunun için 
potansiyelimiz de var, imkanımız da var, 
insan gücümüz de var. Yeter ki kendimize 
güvenelim, yeter ki korkular üretip, kendi 
ürettiğimiz korkularla hareket etmeyelim, 
yeter ki gençliğimizi, geleceğimizi içi boş 
tartışmalar’a heba etmeyelim. 

Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum: 
Türkiye küresel bir oyuncu olacaksa,  ki 
olacak; bunu, altını çizerek söylüyorum, 
özgür, yaygın, kaliteli bir eğitim sistemiyle 
bunu başaracaktır.

Değerli katılımcılar…

Eğitimin, uzun yıllara dayanan, kökleş-
miş problemlerini çözmek konusunda 
kararlıyız. Eğitime ayırdığımız bütçe, baş-
lattığımız kampanyalar, ücretsiz ders ki-
tapları, yaptığımız derslikler, eğitim tekno-
lojilerini yaygınlaştırmada elde ettiğimiz 
başarılar, bu kararlılığımızın göstergeleri. 
Öğretmen sayısı ve kalitesi, rehberlik ve 
özellikle de müfredat konusunda da ça-
lışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 
İnanıyorum ki, büyüyen, kalkınan, bölge-
sinde ve dünyada itibarı artan Türkiye’ye 
paralel olarak, eğitim sistemimiz de sorun-
larını tek tek geride bırakacaktır. Eğitime 

ilişkin sorunlar, sadece hükümetin, sadece 
siyasetçilerin sorunu değil, topyekün bu 
milletin sorunudur. Sevinçle ve gururla 
müşahede ediyoruz ki, bu millet, bu mille-
tin kurumları, eğitim sorunlarını sahiplen-
miştir ve çözme konusunda takdire şayan 
bir gayret içindedir. İşte İMKB’nin yaptığı 
çalışmalar bunun en somut örneğidir.

Ben, bu noktada konuşmama son verir-
ken, bir kez daha hem İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’na, hem Milli Eğitim 
Bakanlığımız’a, hem de eğitime destek 
veren tüm kurum ve şahıslara bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Eğitime Fiziksel Katkı 
Projesi’nin 4. etabının ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyor, hepinize  en 
kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

388

Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkın-
ma, gelişme, muasır medeniyet düzeyine 
ulaşma hedefinin temelinde eğitim vardır. 

Hükümet olarak belirlediğimiz dört ana 
hizmet alanının birincisi, en önceliklisi 
eğitimdir. İyi bir eğitim olmadan hiçbir şey 
olmaz, hiçbir gelişme sağlanamaz. Eğitim 
ilerlemenin de, gelişmenin de, çağdaşlığın 
da, demokrasinin de, şehirleşmenin de te-
melidir. Bilindiği gibi ülkemizde ilk nüfus 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
Lisansüstü Öğrenim Görmek 

Üzere Yurtdışına Gönderilecek 
Öğrencileri Uğurlama Töreni

Ankara | 24 Ocak 2008
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sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu tarihte 
13 milyon 648 bin olan nüfusumuza karşı-
lık ilk ve ortaokulda 432 bin, ortaöğretim-
de 12 bin 500, yüksek öğrenimde de 3 bin 
900 evladımız okuyordu. 

Çok partili sisteme geçtiğimiz 1950 yılında 
nüfusumuz 20 milyon 800 bine çıkarken  
yüksek öğrenimde 25 bin öğrenciye ancak 
ulaşılabilmiştir. 2007 yılı itibariyle nüfusu-
muz 70 milyon 586 bine ulaşırken öğrenci 
sayımız önemli ölçüde artmıştır. İlköğre-
timde 10 milyon 847 bin, ortaöğretimde 
3 milyon 387 bin, yüksek öğrenimde 2 
milyon 453 bin öğrencimiz bulunuyor. 57 
yılda yüksek öğrenimde öğrenci sayımız 
100 kat artmıştır. Artan nüfusumuz dik-
kate alındığında eğitimi tüm boyutlarıyla 
değerlendirmek, okullaşmadan fiziksel 
imkanlara ve eğitimci sayısına kadar her 
alanda mesafe almak zorundayız. Okullaş-
ma oranlarında da son dönemde önemli 
gelişmeler kaydettik.

2007 yılında, ilköğretimdeki okullaşma 
oranı yüzde 96,5’e, ortaöğretimdeki okul-
laşma oranı yüzde 86,6’ya, yüksek öğre-
nimdeki okullaşma oranı da yüzde 34,5’e 
çıkmıştır. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda 
ilköğretimdeki okullaşma oranını yüzde 
100’e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı-
nı da, yarısı mesleki eğitim olmak üzere 
yüzde 90’a çıkarmaktır. Bugün ülkemizde 
toplam 460 bin derslik bulunuyor. Dikka-
tinizi çekiyorum, bu 460 bin dersliğin 115 
bini bizim dönemimizde yapılmıştır. Bu 
bir rekordur. 

Bir yandan, yüksek öğrenimdeki okullaş-
ma oranının yükseltilmesinin altyapısını 

oluştururken, buna paralel olarak üni-
versite sayısını da artırıyoruz. Üniversite 
olmayan 9 şehrimiz kaldı. Amacımız tüm 
şehirlerimize üniversite kazandırmaktır. 
Yüksek öğretime  olan talebin karşılan-
ması için vakıf üniversitelerinin artması-
nı da önemsiyoruz. Dünyada özel eğitim 
kurumlarının yükseköğrenim içindeki 
payı yüzde 30’lardadır. Ülkemizde vakıf 
üniversitelerinde öğrenim gören  öğren-
ci oranı  halen yüzde 6 civarındadır. Bu 
oran bir çok gelişmiş ülkede yüzde 50’le-
rin üzerindedir. Amacımız bu oranı  AB  
ortalamasına yaklaştırmaktır. Böylece, 
Cumhuriyetimiz’in eğitim konusundaki 
hedeflerine nicelik olarak büyük ölçüde 
ulaşmasını sağlayıp, nitelik üzerinde yo-
ğunlaşma imkanı elde edeceğimize inanı-
yorum. 

Değerli misafirler…

Türkiye, en sıkıntılı zamanlarında dahi, 
yurt dışına lisans ve lisansüstü eğitim için 
öğrenci göndermeyi bir politika olarak 
benimsemiş ve uygulamıştır. Uzun yıllar 
süren  ekonomik ve sosyal sıkıntılar, yurt 
içindeki eğitim sisteminin, ülkenin ihti-
yacına cevap verecek şekilde geliştirilip 
güçlendirilmesine imkan vermemiştir. 
Nitekim,  Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
aydın ve yöneticilerimizin önemli bölü-
mü, bu politika çerçevesinde yurt dışında 
eğitim görmüş insanlarımızdan oluşu-
yordu. Yurtdışına  ilk öğrenci gönderme 
kararı bizzat Atatürk’ün verdiği talimatla 
1929 yılında çıkarılan kanunla verilmiş-
tir. Bugün ülkemizde, her alanda en ileri 
düzeyde eğitim verebilen kurumlar bulu-
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nuyor. Fakat, dünyanın değişen şartları ve 
küreselleşme olgusu, bilginin sadece elde 
edilmesini değil, asıl olarak üretilmesini 
zorunlu kılıyor. 

Bilgiyi ulaşmak ve kullanmak kolaylaşır-
ken, bilgiyi üretmek giderek zorlaşıyor. 
Dünyadaki rekabet mal üretiminden 
bilgi üretimine doğru kayıyor. Örneğin, 
bir bilgisayar programı geliştirmek, 
milyonlarca araba üretmekten çok daha 
fazla kazanç sağlayan bir iş haline dönüş-
müştür. Bilgi üretimi için ise, gerçekten 
yüksek donanımlı insanlara ihtiyaç var-
dır. Dünyanın bilgi üretiminin merkezi 
konumundaki öğrenim kurumlarında 
bulunmadan, oraların havasını teneffüs 
etmeden bilgi üretimi yapacak insanlar 
yetiştirmek elbette kolay değildir. Bu ba-
kımdan, kamunun yurt dışına öğrenim 
için gönderdiği öğrenciler için dünyanın 
en iyi 500 üniversitesi arasından seçim 
yapılıyor. Özellikle de, bilgi üretiminin 
merkezleri olan Amerika, İngiltere, Al-
manya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, 
İsviçre, İspanya, Finlandiya, Japonya, Ka-
nada gibi 19 ülkedeki üniversiteler tercih 
ediliyor. Ayrıca, hızla büyüyen ve ülkemiz 
için özel öneme sahip Rusya, Çin, Hindis-
tan ve Güney Kore gibi ülkeler de öğrenci 
gönderme programına dahil edilmiştir. 

Değerli misafirler…

Yurtdışına lisans ve lisansüstü eğitim için 
öğrenci gönderme konusunda Milli Eği-
tim Bakanlığımız özel bir çaba gösteriyor. 
Milli Eğitim Bakanlığımız, bir kısmını 
YÖK aracılığıyla üniversiteler, bir kısmını 

TÜBİTAK, bir kısmını çeşitli kamu kuru-
luşları ve bir kısmını da sınavlarda başa-
rılı olanlar arasından seçerek yurtdışına 
lisansüstü eğitim için öğrenci gönderiyor. 
Bu şekilde yurtdışına gönderilen öğrenci 
sayısı uzun zaman yılda ortalama 30-40 
kişi civarında olmuştur. 2006 yılında 
başlattığımız bir proje ile 5 yılda 5000 
öğrenciyi yurtdışına lisansüstü eğitime 
göndermeyi kararlaştırdık. Bu çerçevede, 
2006 yılında 531 öğrenciyi yurtdışına 
gönderdik. Geçtiğimiz yıl da, 659 öğrenci-
nin yurtdışına lisansüstü eğitime gönde-
rilmesi için gerekli işlemler yapıldı. 2008 
yılı kontenjanları da yakında belirlenecek 
ve bu işlem giderek artan sayılarla devam 
edecektir. Görüldüğü gibi, her alanda ger-
çekleştirdiği icraatlarla Türkiye’deki is-
tatistikleri alt-üst eden hükümetimiz, bu 
konuda da devrim niteliğinde bir atılım 
başlatmıştır. Yılda 30-40 öğrenciden yılda 
500’lü, 1000’li rakamlara gelinmiştir. 

Yurtdışına öğrenci gönderme konusunda 
bir diğer yöntem, üniversitelerin kendi 
öğretim elemanlarına lisans üstü eğitim 
ve araştırma faaliyetleri için çeşitli ülke-
lerde imkan sağlamalarıdır. Yurtdışında 
lisans ve lisansüstü eğitim gören vatan-
daşlarımızın sayısının 70 bin civarında 
olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu 
70 bin öğrencinin, yaklaşık yüzde 15’i 
de lisansüstü eğitim için yurtdışında bu-
lunuyor. Bu çerçevede bir diğer önemli 
gelişme de, yurtdışına BEYİN GÖÇÜ diye 
ifade edilen, yetişmiş insanlarımızın ülke 
dışına gitmesi veya oralarda kalıp geri 
dönmemesi sorununun aşılmaya başlan-
mış olmasıdır. Örneğin, 1970’li yıllarda 
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kamu tarafından yurt dışına gönderilen 
öğrencilerimizin ancak yarısı geri dönüp 
ülkemizde hizmet verirken, bugün artık 
bu rakam yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bir 
yandan ülkemizde, genel olarak eğitimde 
ve özellikle de yüksek öğretimde okul-
laşma oranı artarken, diğer taraftan yurt 
dışında öğrenim gören on binlerce çocu-
ğumuzun önümüzdeki yıllarda ülkeye 
dönüp iş hayatına atılmasıyla oluşacak 
sinerji karşısında heyecanlanmamak 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizler, milyonlarca insanımızın hayali 
olan bir fırsatı elde etmiş bulunuyorsu-
nuz. Gideceğiniz ülkelerde ve kurumlar-
da lisansüstü öğreniminizi en iyi şekilde 
yapacağınızdan şüphem yok. Sizler için 
tahsis edilen kaynak, bu ülkenin on mil-
yonlarca insanının dişinden tırnağından 
artırdığı birikimlerinden ayrılmıştır. Bu 
milletin sizden büyük beklentileri var. 
Koskoca bir ülkenin geleceğine ilişkin 
hedef lerinin oluşturulmasında sizlere 
önemli görevler düşüyor. Gayretinizle, 
çalışmalarınızla ve sonrasındaki perfor-
mansınızla bu beklentileri boşa çıkarma-
yacağınıza inanıyorum. 

Bir hususu özellikle vurgulamak istiyo-
rum, öğrenim için gittiğiniz yerlerde aynı 
zamanda Türkiye’yi de temsil edeceksiniz. 
Bunun da çok önemli bir vazife olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Sizlerin, gidece-
ğiniz ülkelerde, yaşayacağınız şehirlerde, 
öğrenim göreceğiniz okullarda ülkemi-
zin tanıtım elçisi gibi görev yapmanız 

gerekiyor. Sizlere inanıyoruz, sizlere gü-
veniyoruz. Bu düşüncelerle, lisansüstü 
öğreniminizin başarılı geçmesini diliyor, 
hepinize sevgilerimi sunuyorum. 
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Sevgili İstanbullu kardeşlerim, değerli mi-
safirler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

İstanbul İl Özel İdaresi’nin öncülüğünde, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Ti-
caret Odası işbirliği ile yürütülen Mesleki 
ve Teknik Eğitim Kursları’nı başarıyla ta-
mamlayarak sertifika almaya hak kazanan 

tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Kursi-
yerlerimizin buradaki başarılarını iş ha-
yatında da devam ettirmelerini diliyorum. 

Türkiye olarak, geleceğe ilişkin büyük 
hedeflerimiz var. Bugün dünyanın 17’nci, 
Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisine sa-
hibiz. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en 
gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline ge-

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Kursları Sertifika Töreni

İstanbul | 2 Şubat 2008
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tirmek. Bu, önemli bir hedeftir, bu hedefi 
yakalayacağımıza inanıyorum. Bu hedefe 
ulaşabilmek için yapmamız gereken en 
önemli işlerden biri de, vasıflı insan gü-
cümüzü artırmaktır. Ülkemizin en büyük 
zenginliklerinden birisi genç ve dinamik 
nüfusumuzdur. Sahip olduğumuz genç 
nüfusa gerekli eğitimi verip, insanlarımı-
zı nitelikli hale getirebildiğimiz oranda 
hedefimize yaklaşacağımız açıktır. Aksi 
takdirde, her vesileyle dile getirip haklı 
olarak övündüğümüz genç nüfusumuz, iş-
siz, vasıfsız, hedefsiz bir kitle olarak kalır; 
ülkemizin zenginliği değil, sorunu haline 
dönüşür. 

Bugün, pek çok sektörde yetişmiş eleman 
sıkıntısı çekilirken, diğer tarafta da iş bu-
lamayan bir çok gencimiz var. Bir yanda 
nitelikli işgücü arayanlar, diğer yanda ken-
disine uygun iş arayanlar… Birçok sektör-
de, yetişmiş personel eksiği, yurtdışından 
eleman getirtilerek çözülmeye çalışılıyor. 
Öte yandan, İstanbul Ticaret Odamız 
tarafından yaptırılan “İş Dünyasının Mes-
leki Eğitime Bakışı Araştırması”nda, iş 
adamlarımızın yüzde 43’ü, istediği sayı ve 
nitelikte eleman bulabilmesi halinde işini 
genişletmeyi düşündüğünü ifade ediyor. O 
halde sorunun önemli bir boyutu mesleki 
eğitim sorunudur, ara eleman ihtiyacı-
dır. Mesleki eğitim sorunu, Türkiye’nin 
potansiyelini sınırlayan, gelişmesini, kal-
kınmasını engelleyen önemli sorunlardan 
biridir. Türk ekonomisinde son yıllarda 
gerçekleştirdiğimiz büyük atılımların 
sürmesi ve daha ileriye taşınabilmesi için 
mesleki eğitimde mesafe almamız şarttır.

Değerli misafirler…

Mesleki eğitim sorununun pek çok boyutu 
ve unsuru bulunmakla birlikte, temel sı-
kıntı eğitim sistemimizde geçmiş dönem-
de ortaya çıkan bazı yanlış uygulama ve 
düzenlemelerdir. Sorunu açık yüreklilikle 
ortaya koymak ve tartışmak zorundayız. 
Türkiye’de, 10 yıl öncesine kadar, her ne 
kadar yeterli olmasa da, geliştirilmeye ve 
ihtiyacı karşılamaya uygun bir mesleki 
eğitim sistemi vardı. Bir kısım meslek 
liselerinden mezun olanlarının önünü kes-
mek amacıyla yapılan bazı düzenlemeler, 
sadece bu okulları değil, bütün mesleki 
eğitim sistemini felç etmiştir. Bir yandan 
çıraklık sistemi çökme noktasına gelir-
ken, diğer taraftan mesleki eğitim veren 
okullardan üniversiteye geçiş zorlaştırı-
larak, bu kurumlarının insan kaynağı da 
kurutulmuştur. Sınavla girilen ve seçme 
öğrencilerin alındığı bir mesleki eğitim 
kurumları yapısından, sistemin en altın-
dakilerin dahi nazlanarak itibar ettikleri 
kısır bir yapıya gelinmiştir. Tabiri caizse, 
bazı bölümlerin cazibesini ortadan kaldır-
mak için atılan taş, bütün mesleki eğitim 
sisteminin başını yarmıştır. Olan da hem 
gençlerimize, hem istihdam alanına, hem 
de ekonomimize olmuştur. Halbuki İmam-
Hatip Liseleri’nin mesleki eğitim içindeki 
payı yüzde 10’un altındadır. Yani, yüzde 
10 nazara alınarak yapılan düzenleme, 
kalan yüzde 90’lık kesimi de ciddi şekilde 
sarsmıştır.

Sonuçta, meslek liselerinin orta öğretim 
öğrencileri içindeki payı yüzde 28’e kadar 
gerilemiştir. 2003 yılından beri gerçek-
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leştirdiğimiz çalışmalarla, mesleki eğitim 
öğrencilerinin orta öğretim içindeki payı-
nı yeniden yüzde 35’in üzerine çıkarmayı 
başardık. Elde ettiğimiz sonuç, en azından 
oransal olarak kayıpları telafi etmeye ye-
terlidir ama sorunu henüz kökten çözmüş 
değiliz. Bu konudaki çalışmalarımız de-
vam ediyor. Şunu açıklıkla söylemeliyim, 
biz eğitim sistemine bir bütün olarak ve 
rasyonel kriterlerle bakıyoruz. İdeolojik 
yaklaşımlarla, siyasi mülahazalarla eğitim 
sistemimizi dar alanlara sıkıştırmanın 
yanlış olduğuna inanıyoruz. Maalesef 
geçmişte böyle davrananlar eğitim siste-
mimize büyük zarar verdiler. Hedefimiz, 
önümüzdeki yıllarda, altyapı, öğretmen ve 
en önemlisi öğrenci kalitesi bakımından 
gerekli iyileştirmeleri yaparak, bu okulla-
rın orta öğretim içindekini payını yüzde 
50’ye çıkarmaktır. 

Mesleki eğitim veren okulların cazibesini 
artırmak için, bu okulları bitirenlerin, 
hem mezuniyet sonrası endüstride kolayca 
istihdam edilebilmelerini sağlamak, hem 
de yüksek öğretime geçiş yolunu genişlet-
mek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, 
ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, yeni 
okullar ve yeni bölümler açmış, müfredatı 
gözden geçirmiştir. Son beş yılda 750 yeni 
meslek eğitim okulu ile 2.690 yeni bölüm 
açılmıştır. Farklı kurumlara bağlı mesleki 
eğitim okullarını, Milli Eğitim Bakanlığı 
çatısı altında toplayarak, bu alandaki 
dağınıklığa son verdik. Pansiyonları, ye-
mek ücretlerini, burslu öğrenci sayısını 
artırarak, ders kitaplarını ücretsiz vere-
rek, bilgisayar altyapısını güçlendirerek, 
mesleki eğitimi yeniden cazip bir alan 

haline dönüştürmeye başladık. Bir yandan 
mesleki eğitim sistemimizi Avrupa Birliği 
standartlarına ulaştırmayı, diğer yandan 
da 12 yıllık zorunlu eğitimin hazırlıklarını 
yürütmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi’ni 
uygulamaya koyduk. Pek çok ulusal ve 
uluslararası projeyle desteklenen mesleki 
eğitimi güçlendirme çalışmalarımız çok 
yönlü olarak sürüyor.

Değerli misafirler…

Bu süreçte, sivil toplum kuruluşlarımızın 
mesleki eğitime gösterdikleri ilginin art-
ması da sevindirici bir gelişmedir. Mesleki 
eğitimin öneminin anlaşılmasında sivil 
toplum kuruluşlarının katkıları ve gay-
retlerinin payı büyüktür. Artık, mesleki 
eğitimin Türkiye için ne anlama geldiği 
ve bu alandaki sorunların çözümünün 
gerekliliği konusunda kapsamlı bir uzlaş-
ma ikliminin oluştuğunu düşünüyoruz. 
Bu çerçevede, katsayı konusunun objektif 
ve adil kriterlere kavuşturulması, mesleki 
eğitim sorununun aşılması için önem ta-
şıyor. Mesleki eğitim veren orta öğretim 
kurumlarının insan altyapısında niteliği 
yükseltmek için, bu meseleyi makul bir 
şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız. 
Bu durum, meslek yüksek okulları ile 
mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde 
yaşanan öğrenci kalitesi sorununu da ken-
diliğinden çözecektir. Çünkü, Türkiye’nin 
mesleki eğitim sorununun bir boyutunu 
da, meslek yüksek okulları ile mesleki ve 
teknik eğitim fakültelerinin durumları 
oluşturuyor.
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Meslek yüksek okulları, mesleki eğitim 
veren orta öğretim kurumlarının bir 
izdüşümü durumuna gelmiştir. Alttaki 
sorunların tamamı, bu yüksek okullara da 
taşınıyor. Bunlara bir de, yüksek okulların 
kendi yapılarından kaynaklanan sorunlar 
ilave olunca olumsuzluk daha da artıyor. 
Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, mes-
leki orta öğretim kurumlarına öğretmen 
yetiştirme işlevinden büyük ölçüde uzak-
laşmış durumda. Yakında eğitime başla-
yacaklarla birlikte sayıları 23’e çıkacak, 
öğrenci mevcutları 30 bini aşacak olan bu 
okulların yeni bir statüye kavuşturulması 
da değerlendirilmesi gereken bir konudur. 
Gelişmiş ülkelerdeki modellere baktığı-
mızda, uygulamanın ağırlıklı mühendisler 
yetiştiren Teknoloji Fakülteleri olduğunu 
görüyoruz. Mevcut mühendislik fakülte-
leri teorik ve araştırma-geliştirme ağırlıklı 
mühendisler yetiştirmeyi sürdürürken, bu 
okullar, uygulamaya dönük mühendisler 
mezun ediyorlar. Böylece, endüstrinin 
uygulama alanındaki orta düzey yönetici 
personel ihtiyacı da karşılanmış oluyor. 
Ülkemizde de bu konuda ilgili kurumlar 
tarafından yürütülen çalışmaların kısa 
zamanda sonuçlanacağını ümit ediyorum. 

Değerli misafirler…

Son günlerdeki tartışmaları sizler de izli-
yorsunuz. Meclis çatısı altında on yıllardır 
üniversitelerimizde devam eden bir ger-
ginlik ve sorun alanını ortadan kaldırmak 
için bir uzlaşma ortaya çıktı. AK Parti ve 
MHP, bir temel hak ve özgürlük olan eği-
tim hakkının önündeki fiili yasağı üniver-
sitelerimizde sona erdirmek üzere ortak 

bir adım attı. Konu artık millet iradesinin 
tecelligahı olan yüce Meclis’tedir. Bu süreç-
te konunun siyasi ve toplumsal platform-
larda tartışılmasını, hem demokrasinin 
gereği, hem de çözüm arayışımıza önemli 
bir katkı olarak değerlendiriyorum. Elbet-
te herkes görüşlerini, kanaatlerini söyle-
yecek, varsa eleştiri ve kaygılarını ortaya 
koyacaktır. Biz iyi niyetli her eleştiriyi, 
ortak akla ve çözüme katkı yapan her kay-
gıyı dikkate alırız. Bunu da MHP ile ortak 
çözüm teklifimizi olgunlaştırırken uygula-
mayla ortaya koyduğumuza inanıyorum. 
Önerdiğimiz yasa ve anayasa değişikliği 
bir kez daha söylüyorum metinde de açık-
ça yer aldığı gibi sadece yüksek öğretim-
de, yani üniversitelerimizde kılık kıyafet 
serbestîsi ile sınırlıdır. Bunun haricinde 
kamu çalışanları ya da ilköğretim ve liseler 
için yeni bir düzenleme getirilmemekte-
dir. Bizim AK Parti olarak böyle bir amaç, 
hedef ya da niyetimizin olmadığını açıkça 
söyledik, söylüyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Siyaset, çözüm üretmek demektir. Yok 
demekle sorunlar yok olmuyor. Haliyle 
sorumluluk mevkiinde bulunan bizler, 
bazı rektörler gibi eğitim hakkının fii-
len engellendiği gerçeğini yok farzetme 
lüksüne sahip değiliz. Biz sorunlardan 
değil, çözümlerden yanayız. Konumları-
nı sorunlara borçlu olanlar, sorunlardan 
beslenenler, kendilerinden beklendiği gibi 
çözümlere katkı yapmak yerine yeni sorun 
alanları icat etmeye, sorunu başka alanlara 
yaymaya çalışıyorlar. Hem de türlü tahrik 
ve kışkırtmalarla, izan ve insaftan uzak 
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suçlamalarla bunu yaptıklarını görüyo-
ruz. Bizim bu korku siyasetlerine karşılık 
vermemizi, bu gerilim üretme çabalarına 
katkı yapmamızı kimse beklemesin. Tek 
bir derdimiz var; o da, bu sorunu artık ge-
ride bırakmak, Türkiye’nin gündeminden 
düşürmek, üniversitelerimizde özgür bir 
bilimsel ortamın önünü açmaktır. Yanlış 
yorumlara ve her türlü istismara set çek-
mek için, ortak hassasiyetleri gözeten, ge-
nel kabul görecek bir formül geliştirmeye 
özen gösterdik.

Buna rağmen üniversitelerde fiili kılık kı-
yafet yasağının, sınırları tarif edilmiş bir 
şekilde kaldırılmasıyla laikliğin ortadan 
kalkacağını, Türkiye’nin bir din devleti ola-
cağını, Cumhuriyet rejiminin temellerinin 
yıkılacağını, başı açıkların baskı görece-
ğini, toplumun bölüneceğini söyleyenlere 
bir çift sözüm var: Bu görüşlerinizde sami-
miyseniz, ellerinizi başınızın arasına alıp 
düşünün. Sizin gibi düşünmeyen ya da 
sizin gibi giyinmeyen herkesi laiklik ve re-
jim düşmanı olmakla suçlayarak toplumu 
asıl siz bölmüş olmuyor musunuz? Muasır 
medeniyetin üzerinde yükseldiği evrensel 
değerlerin aksine, hak ve özgürlüklerin 
sadece sizin için geçerli olduğuna inana-
rak, Atatürk’ün çağdaşlaşma hedeflerine, 
Cumhuriyetimiz’in temel felsefesine asıl 
siz ters düşmüş olmuyor musunuz? İkti-
darlara muhalefet etmek adına her sıkıştı-
ğınızda Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk gibi 
birleştirici ortak değerlerimizi siyasi ihti-
raslarınıza, ideolojik kavgalarınıza maske 
yaparak rejimin temellerine asıl zararı 
siz vermiş olmuyor musunuz? Eğer sami-
miyseniz, bir de aynada kendinizi görün, 

kendi gerçeğinizle yüzleşin; meselelere bu 
açıdan bakmayı deneyin. Şunu da unutma-
yın, istismar çift yönlüdür. O zaman başı 
açık ya da kapalı, dindar ya da ateist, hoca 
ya da öğrenci, şu siyasi partiden ya da bu 
siyasi partiden hepimizin aynı tarafta ol-
duğunu siz de fark edeceksiniz. Ben buna 
inanıyorum.

Başı örtülü ya da dindar insanlar da en az 
böyle olmayanlar kadar laiklikten yanadır, 
en az bugün Anıtkabir’e yürüyenler kadar 
Atatürk’ün çağdaşlaşma hedeflerine, Cum-
huriyet değerlerine sahiptir. Kimsenin, 
hiç kimsenin de Atatürk’ü, Anıtkabir’i, 
Cumhuriyetimiz’i ve onun değerlerini belli 
bir siyasi görüşün tekelinde göstermeye 
hakkı yoktur, olamaz. Bu konuda son ola-
rak şunu da söylemek istiyorum. Benim 
başı açık kardeşlerimle başı kapalı kardeş-
lerimin arasına bugüne kadar kimse nifak 
sokamadı, bundan sonra da sokamayacak-
tır. Ben ihtimal vermiyorum ama yine de 
ister erkek, ister kadın olsun, bütün vatan-
daşlarıma sesleniyorum; yaşam biçiminizi 
tehdit altında, kendinizi sosyal baskı altın-
da hissederseniz biliniz ki, güvenceniz la-
ikliktir, biliniz ki, güvenceniz laik sistemin 
savunucuları olarak bizleriz. Birbirimizin 
hakkına, hukukuna, yaşam biçimine saygı 
göstererek, Cumhuriyet değerlerimiz etra-
fında kenetlenerek muasır medeniyet se-
viyesini aşma hedefine ulaşmak için gece 
demeden, gündüz demeden hep birlikte el 
ele çalışacağız.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir 
ve her şey hukuk sisteminin özüne uygun 
olarak işlemektedir. Yasama organı millet-
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ten aldığı meşru yetkiyi kullanacak, mil-
letin karşı karşıya kaldığı sorunları aşmak 
için samimi gayretini ortaya koyacaktır. 
Kimsenin ‘ben yasama organını tanımam, 
çıkardığı yasaya uymam’ deme lüksü yok-
tur, olamaz. Milletin çektiği dertlerle dert-
lenemeyenler, kendi fildişi kulelerinde 
yaşam sürenler bu gayretimizi anlamakta 
zorluk çekebilirler. Onlara tavsiyem mil-
letin arasına karışmaları, milletin duygu 
atmosferini teneffüs etmeleri, toplumsal 
sorunlara kafa yormalarıdır. Hiç kimsenin 
endişesi olmasın; kurum ve kurallar rejimi 
olan demokratik sistemimiz sağlıklı şekil-
de işlemektedir.

Değerli arkadaşlar…

İstanbul, çevresindeki endüstri mer-
kezleriyle birlikte değerlendirildiğinde, 
istihdam, dolayısıyla mesleki eğitim bakı-
mından büyük bir potansiyeli bünyesinde 
barındırıyor. İl Özel İdaremiz’in sağladığı 
kaynakla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
ve Ticaret Odamız’ın işbirliğiyle düzenle-
nen mesleki ve teknik eğitim kurslarından 
yararlananların sayısı 7500’e, mezunların 
sayısı 2100’e ulaşmış durumda. Bu kurs-
lardan mezun olanların Avrupa Birliği’nde 
akredite belge sahibi olabilmeleri de, 
önemli bir husustur. Mesleki ve teknik eği-
tim kursları, kamu ile özel sektör temsilci-
lerinin birlikte çalışmalarından en yüksek 
verimin elde edileceği bir alandır. Bir 
tarafta, mesleki eğitim birikimine ve altya-
pısına sahip kamu, diğer tarafta istihdam 
edeceği personelin niteliğini ve sayısını 
bilen özel sektör temsilcisi kurum vardır. 

Bu ülkenin ne boşa geçirecek bir tek günü, 
ne de boşa harcayacak bir tek kuruşu yok-
tur. Yapılan her işin gerçek hayatta karşılı-
ğının olması şarttır. İş-Kur Müdürlüğü’nün 
de katılmasıyla, bu projenin çok daha 
verimli bir hale geleceğine inanıyorum. 
Türkiye’nin ihtiyacı olan anlayış, işte bu-
dur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli konuklar, değerli katılımcı-
lar… Hepinizi en kalbi duygularla selam-
lıyorum. Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik 
Projesi’nin hazırlanmasında ve yürütül-
mesinde emeği olan, katkı veren herkese 
teşekkür ediyor, bu projenin, ülkemize, 
milletimize hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum.

Şunu hepimiz biliyoruz ki, yolsuzluk, kökü 
insanlık tarihi kadar eski olan bir sorun-
dur; tarih içinde, zamana ve zemine bağlı 
olarak artmış veya azalmıştır. Ancak tari-
hin hiç bir döneminde ve hiç bir devlette 
yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırıla-
madığını da biliyoruz. Küreselleşmenin, 
özellikle de sermayenin küreselleşmesi-
nin, dünyadaki ekonomik yapıları köklü 

Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik 
Projesi Başlangıç Konferansı

Ankara | 7 Şubat 2008
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şekilde değiştirdiği günümüzde, yolsuzlu-
ğun da küresel bir boyut kazandığına şahit 
oluyoruz. İnternet aracılığıyla yapılan 
yolsuzluklar, ya da geçtiğimiz günlerde 
Fransa’da şahit olduğumuz türden devasa 
boyutlu bankacılık yolsuzluğu, çağımızda 
da bu sorunun güncelliğini koruduğunun 
somut örnekleri. Hiç kuşkusuz, küresel bo-
yut kazanan bu soruna karşı küresel çapta 
da bir mücadelenin yürütülmesi gereki-
yor. Bu noktada, gerek Birleşmiş Milletler, 
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 
kuruluşların, gerek Avrupa Birliği gibi ör-
gütlerin çeşitli mücadele yöntemleri geliş-
tirdiğini biliyoruz. Uluslararası bir müca-
delenin yanısıra, uluslararası dayanışmayı 
da zorunlu kılan yolsuzluk konusunda, 
Avrupa Birliği’nin verdiği desteği takdirle 
karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.

Değerli katılımcılar…

Esasen, yolsuzluk probleminin, ekono-
minin genel durumuyla bire bir alakalı 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Konuya 
Türkiye örneğinden bakıldığında, ekono-
minin dengelerinin bozulduğu, sarsıldığı 
dönemlerde, yolsuzluk iddialarının da en 
üst seviyeye çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Ancak yolsuzluk sadece geri kalmış ülke-
lerin, sadece ekonomik kriz yaşayan bölge-
lerin bir sorunu da değildir. Yolsuzluk ile 
toplumsal ve kültürel yozlaşma arasında 
da doğrudan bir ilişki vardır. Ahlaki de-
ğerlerin erozyona uğradığı, maddi çıkar ve 
menfaatin her şeyin üzerinde tutulduğu 
toplumlarda yolsuzluk ahlaki bir sapma 
olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Yolsuzluğun hayatın her alanından tasfiye 
edilebilmesinin yolu, yolsuzluğa kapı ara-
layan anlayışların toplumsal hayatımızdan 
çıkmasından, gerekli tedbirlerin eğitim, 
kültür, hukuk gibi alanlarda çok boyutlu 
olarak geliştirilmesinden geçmektedir. 
Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: 
Ekonomik kalkınma, demokratikleşmeyle, 
insan hak ve özgürlüklerinin genişletilme-
siyle, diplomasiyle ve sosyal ilerlemeyle 
tamamen paralel bir süreç izlemektedir. 
Demokrasinin yara aldığı, yasakların yay-
gınlaştığı, insan hak ve özgürlüklerinin 
kısıtlandığı, iç ve dış politikada başarı-
sızlıkların yaşandığı bir ortamda, sosyal 
yapı da yozlaşmakta, bu da daha fazla 
yolsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun tersine, demokrasinin tüm kurum 
ve kurallarıyla işlediği, ekonominin göster-
gelerinin iyi seyrettiği, yasakların kalktığı, 
iç ve dış politikada güvenin tesis edildiği, 
toplumumuzu ayakta tutan değerlerin 
güçlendirildiği bir ortamda da yolsuzlu-
ğun azaldığını, ülkenin gündeminde en alt 
sıralara kaydığını görüyoruz. Bakınız, biz, 
“güven ve istikrar” derken, bunun birçok 
farklı anlamını kastederek ifade ediyoruz.

Devletin vatandaşına güven duymadığı, 
vatandaşın devletine, hükümetine, siyase-
te ve siyasetçiye güven duymadığı, kurum-
larla vatandaşlar arasında güven bunalı-
mının oluştuğu bir ortamda, yozlaşma ve 
yolsuzluk da kaçınılmaz olacaktır. Şimdi, 
vergi mükellefi, vergisinin nereye harcan-
dığı, nasıl harcandığı konusunda tereddüt 
içinde olursa, bu ortamda vergi toplamak 
mümkün olabilir mi? Üretimin, yatırımın, 
istihdamın üzerine çok ağır yükler yüklü-
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yorsunuz, kestiğiniz bu vergileri yeniden 
hizmet olarak çalışana, işverene döndür-
müyorsunuz. Böyle bir ortamda üretimin, 
yatırımın, istihdamın artmasından söz 
edebilir misiniz? Çalışanlarınızdan zorun-
lu kesintiler yapıyor, ancak bu kesintileri 
amacı dışında kullanıyor ve çalışanların 
bu haklarını geri ödemiyorsunuz. Böyle 
bir ortamda verimlilikten, iş barışından, 
çalışma barışından bahsedebilir misiniz? 
Çiftçiyi desteklemek için banka kuru-
yorsunuz, esnafı desteklemek için banka 
kuruyorsunuz, ancak bu bankaların tasar-
ruflarını amacı dışında kullanıp bankaları 
zarara sokuyor, devlete büyük yükler yük-
lüyorsunuz. Böyle bir ekonomik ortamda 
esnafın, çiftçinin mutlu olmasını, üretken 
olmasını bekleyebilir misiniz? Ya da biri-
leri banka kuruyor, milletin tasarrufunu 
topluyor, olmayan hisse senetlerini satıyor, 
sonra da biriken tasarrufu kişisel servetini 
artırmak için keyfice kullanıyor. Bununla 
da kalmıyor, içi boşalan bankanın tüm 
yükü devletin hazinesine yük oluyor. 
Böyle bir iktisadi ortamda ilerlemeden, 
kalkınmadan söz edebilir misiniz? Ede-
mezsiniz. Nitekim yakın geçmişimize ba-
kın, ekonomideki kötü gidişin yozlaşmayı, 
yozlaşmanın da ekonomideki kötü gidişi 
ateşlediğini bizzat yaşadık, gördük, acı bir 
şekilde tecrübe ettik.

Son 5 yıldır Türkiye’de hiç bir banka fona 
devredilmedi. Çok şükür finans sistemi-
miz köklü bir dönüşümden geçti ve bugün 
bankalarımız çok sağlam bir yapıya kavuş-
tu. Neden? Çünkü buna ilişkin ekonomik 
şartları oluşturduk. Enflasyonla mücade-
le ederek, faizleri düşürerek, Türkiye’yi 

büyüterek, üretimi, istihdamı, ihracatı 
artırarak bu güven ortamını oluşturduk. 
Ziraat Bankası, Halk Bankası denildiğinde 
ilk akla gelen yolsuzluktu, batık kredilerdi, 
görev zararıydı. Bugün her iki bankamız 
da kar ediyor, devletin hazinesine katkı 
sağlıyor, asli görevleri olan esnafı, çiftçiyi 
fonluyor. Vergi gelirlerimize bakın, yine 
orada da artış olduğunu görüyorsunuz. 
Buna paralel olarak da vergileri düşürü-
yor, üretimin, yatırımın üzerindeki yükleri 
kademe kademe azaltıyor, böylece her ge-
çen yıl vergi gelirlerimizi daha da artırıyo-
ruz. Şimdi bakınız, Türkiye uzun yıllardır 
özelleştirmeyi konuşuyor. Özelleştirmele-
rin başladığı 1984 yılından 2002 yılına ka-
dar toplam 8 milyar dolarlık özelleştirme 
geliri elde edilmiş. Bundan sonraki 5 yıl 
içinde, yani bizim dönemimizde, 25 bu-
çuk milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. 
TMSF ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı 
özelleştirmeleri de dahil ettiğiniz zaman, 
miktar 40 milyar dolara ulaşıyor. 18 yılda 
8 milyar dolar, 5 yılda 40 milyar dolar. 
Şimdi bugün bile, ilgili ilgisiz, bilen ya da 
bilmeyen kalkıyor, özelleştirme uygulama-
larını eleştiriyor.

Ömrünü tamamlayan, devlete katkı sağla-
maktan çok yük olmaya başlayan, ekono-
mideki değişime artık ayak uyduramayan 
bu kuruluşların devlete bugüne kadar na-
sıl bir yük getirdiğini sorgulayan yok. Va-
tandaş Ankara’ya geliyor, bir bakandan, bir 
milletvekilinden “hamili kart yakınımdır” 
yazan bir kartvizit alıyor, gidiyor, kendisi, 
oğlu, eşi dostu devletin o kuruluşlarında 
sorgusuz sualsiz işe başlıyor. Eğitimine, 
birikimine, tecrübesine, yeteneğine bakıl-
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mıyor. Sonra istihdam şişiyor, gelir gideri 
karşılamıyor, zarar üstüne zarar ediliyor. 
Buna bir de kötü yönetimi, usulsüzlükleri, 
suistimali, yolsuzlukları eklediğiniz za-
man, düşünün devletin hazinesi nasıl bir 
yükün altına giriyor. Şimdi biz bu hortum-
ları kestik, “arpalık” kavramını lügatten 
çıkardık, iltimas ve kayırmacılığı ortadan 
kaldırdık diye feryad ediyorlar. 

Bakınız, şunu her zaman tekrar ediyorum, 
burada bir kez daha altını çizerek vurgula-
mak istiyorum: Bizim, hükümet olarak, ne 
kamuda, ne de özel sektörde en küçük bir 
yolsuzluğa dahi müsamaha göstermemiz, 
tolerans göstermemiz, hoşgörü gösterme-
miz asla sözkonusu olmamıştır, olamaz da. 
Kim hukuksuzluğa, yolsuzluğa tevessül 
ederse kendini yargı karşısına bulur, ce-
zasını çeker. Kimsenin yaptığı yanına kar 
kalmaz. Çünkü yolsuzluk, nitelikli dolan-
dırıcılık, nitelikli hırsızlık demektir. 

Bir tavuk çalan ile bir banka hortumlayan 
aslında aynı işi yapmış olur, ama yolsuzluk 
yapan daha büyük, daha ağır bir suç işle-
miştir. Yıllardır hep kamu görevlilerinin 
yaptıkları yolsuzluk konuşulur. Peki ka-
yıtdışı ekonomi, kayıt dışı istihdam bir tür 
yolsuzluk değil midir? Kamunun, milletin 
hakkını, millete hizmet olarak dönecek 
vergiyi milletten esirgemek değil midir? 
Yolsuzlukla mücadele bu yüzden kamuyla, 
özel sektörle, toplumla, bireyle topyekun 
olarak gündemimize almamız gereken bir 
konudur. Biz iktidara gelirken, yetimin, ga-
ribin, gurebanın hakkını korumak temina-
tıyla geldik ve çok şükür bu teminatımızı 
da gerçekleştirdik.

Devletin maliyesine, hazinesine giren 
tek bir kuruş bile bizim için kutsaldır 
ve milletin emanetidir. Tek bir kuruşun 
bile, amacı dışında sarfedilmesine razı 
olamayız, göz yumamayız. Biz, böyle bir 
hassasiyet, böyle bir duyarlılık içinde 
hareket ediyoruz. Milletimiz de bizim bu 
hassasiyetimizi görüyor ve yolsuzluklar 
konusunda o da hassasiyetini muhafaza 
ediyor, bize destek oluyor. Başta da belirt-
tim, dünyanın hiç bir ülkesinde, tarihin 
hiç bir döneminde devletlerde yolsuzluk 
sıfır noktasına çekilememiştir. Bu dö-
nemde de buna tevessül edenler olabilir, 
olacaktır da. Ancak şunu samimiyetle ifa-
de ediyorum, buna tevessül eden her kim 
olursa olsun, asla müsamaha görmeyecek 
ve gereken cezaya da çarptırılacaktır. Bize 
düşen, bu hassasiyetle mücadeleyi sür-
dürmektir.

Biz, yolsuzluğa zemin hazırlayan her türlü 
unsuru ortadan kaldırmakla mükellefiz. 
Denetleyerek, yoklayarak, hukuk çerçe-
vesinde müeyyideler koyarak bu noktada 
mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye 
kararlıyız. Allah’ın izniyle, 5 yıldır bu ko-
nuda nasıl bir mesafe katettiysek, bundan 
sonra da bu uzun yolda yılmadan, usan-
madan yolumuza devam edecek temiz 
toplum hedefimize de ulaşacağız. Bu he-
defe yönelik olarak önemli düzenlemeleri 
biliyorsunuz hayata geçirdik. Kamu ihale 
yasasını çıkardık. 2004 yılında Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu’nu kurarak etkin, 
verimli bir şekilde çalışmasını sağladık. 
Başta finans sisteminde olmak üzere, yol-
suzluğa zemin hazırlayan kara delikleri 
bulduk ve çağdaş düzenlemelerle bura-
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larda denetimleri artırdık. Benzeri birçok 
uygulamayı gerçekleştirdik ve gerçekleş-
tirmeye de devam ediyoruz. 

Şimdi, başta da belirttiğim gibi, bu mü-
cadele uzun soluklu bir mücadele ve 
uluslararası dayanışma gerektiren bir 
mücadele. Türkiye, biliyorsunuz Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecini büyük bir karar-
lılıkla sürdürüyor. Önümüze çıkarılan tüm 
engellere rağmen, biz, toplumumuzun 
standartlarını yükseltecek düzenlemeleri 
müzakere sürecinden bağımsız olarak 
yapıyoruz, yapacağız. Yolsuzluğun önlen-
mesine yönelik, fasıllarda yer alan düzen-
lemeleri de adım adım gerçekleştireceğiz. 
Bu noktada, tek tek Avrupa ülkelerinin ve 
Avrupa Birliği’nin birikimlerinden, tecrü-
belerinden de faydalanmaya hazırız. İşte 
bu nedenle, bugün başlattığımız bu projeyi 
ve benzeri çabaları takdirle karşılıyorum.

Tecrübelerimizi paylaştıkça, dayanışmayı 
artırdıkça, birbirimizin birikimlerinden 
daha fazla yararlandıkça, inanıyorum ki 
yolsuzluklar da asgariye inecek, gündem-
lerimizden çıkacaktır. Ben, bu noktada 
sözlerime son verirken, Avrupa Birliği’ne 
katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Yine Türkiye’de projenin hazır-
lanmasına, uygulanmasına katkı sağlayan 
tüm arkadaşlarıma, değerli bilim adamla-
rımıza, bürokratlarımıza da teşekkür edi-
yorum. Projeye başarılar diliyor, ülkemize, 
milletimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen “Her Yönüyle Trabzon 
Etkinlikleri” ne başarılar diliyor, emeği 
geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum. Yine sizlerin şahsında, tüm 
Trabzon’lu hemşerilerimi kucaklıyor, sev-
gilerimi, saygılarımı iletiyorum. Beş gün 
sürecek bu etkinliğin, Trabzon’un bütün 

yönleriyle, bütün renkleriyle ve bütün zen-
ginliğiyle daha fazla tanıtılmasına katkı 
sağlamasını diliyorum.

Trabzon Karadeniz’in incisidir. Trab-
zon, tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla, 
potansiyeliyle Türkiye’nin de incisidir. 
Konuşmamın hemen başında şunu ifade 
etmek istiyorum: Trabzon, ne zaman gü-

Ankara | 20 Şubat 2008

“Her Yönüyle Trabzon” 
Etkinlikleri
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leceğini, ne zaman gürleyeceğini çok iyi 
bilen bir şehirdir. Bakınız, 2001 yılında, 
partimizin teşkilatını kurarken, Kasım 
ayında Trabzon’a giderek hemşerilerime 
hitap etme fırsatı buldum. Bu mitingin 
benim için ayrı bir anlamı, ayrı bir önemi 
var. Meydan’da, belediye binasının balko-
nundan, rahmetli Adnan Menderes halka 
hitap etmiş ve “Yeter, Söz Milletindir.” 
demişti. Yıllar sonra, Türkiye’de yeni bir 
demokratikleşme hamlesinin arefesinde, 
aynı balkondan Trabzonlular’a seslenme 
bahtiyarlığına eriştim. O gün, Trabzon 
meydanında,  adeta gürleyen,  tarihi 
kalabalığa, “Yeter, söz de, karar da mil-
letindir.” demiştim. Yine o gün, “Biz ba-
rışın, sevginin temsilcileriyiz. Dürüst ve 
inanılır olmanın mücadelesindeyiz. Bir 
rahmet rüzgârı esiyor. Ben bunu sizin gö-
nüllerinizde görüyorum; bakışlarınızda 
okuyorum.” şeklinde duygularımı ifade 
etmiştim.

2001 yılında Trabzon başta olmak üzere 
ülkemizin her şehrinden yayılan de-
mokrasi ve ekonomik refah talebi, çok 
şükür Türkiye’yi bugünlere taşıdı. Bugün, 
Türkiye’nin her şehri, hatta her ilçesi, her 
beldesi, her köyü bu yeni süreçten nasi-
bini almıştır ve almaya da devam etmek-
tedir. Trabzon, bütün Karadeniz havza-
sının en büyük, en köklü şehridir. Ticari 
açıdan, kültürel açıdan, tarihi açıdan çok 
büyük bir potansiyeli barındırıyor. Nere-
deyse bütün Karadeniz’in yükünü omuz-
larında taşıyor. Ama gelin görün ki, biz 
göreve geldiğimizde yıllar boyunca ihmal 
edilmiş olmanın da izlerini taşıyordu.

Çok şükür 2002’den sonra Türkiye’nin 
geneli gibi, Trabzon’u da çok farklı bir şe-
kilde ele almaya başladık ve Karadeniz’de 
hak ettiği yeri alması için yoğun çaba 
harcadık. Şu son 5 yıl içinde Trabzon için 
yaptıklarımızın sadece bir kaçını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bakınız, Karadeniz 
sahil yolunun 2002 yılına kadar sadece 
yüzde 35’i tamamlanmıştı. Geldik, duru-
mu inceledik ve bu yolun acilen bitirilme-
sine karar verdik. 4 yıl içinde de bu yolu 
tamamladık ve hizmete açtık. Samsun’dan 
ta Sarp’a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak mer-
kezi, 9 liman, 2 havaalanı ve bir çok yerle-
şim birimine bu yolla hayat geldi. Trabzon 
şehir geçişinin 12 kilometrelik etabını da 
yine bu kapsamda tamamladık ve hizmete 
açtık. Şehir içindeki eksiklikleri tamamlı-
yoruz ve en kısa zamanda bunları da bitir-
miş olacağız. Trabzon’a, bugüne kadar 1.5 
milyar YTL’lik, yani 1.5 katrilyon liralık 
yatırım yaptık ve Trabzon’u yatırımda 6. 
kent seviyesine yükselttik.

Yine Toplu Konut İdaremiz’in gerçekleştir-
diği projelere de burada değinmek istiyo-
rum. Bakınız, Trabzon’un tarihinde böyle 
bir gelişme ivmesi yok. 5 yıllık süre içinde, 
Trabzon’da tam 1.700 konutu tamamladık 
ve hak sahiplerine dağıttık. İlköğretim 
okullarını, ticaret merkezlerini, cami ve 
spor salonlarını da yine bu inşaatlara ek 
olarak tamamladık ve hizmete açtık. Şu 
anda, 442 konutun inşaatı da devam edi-
yor ve bunları da en kısa zamanda bitirip 
teslim edeceğiz. Tam 2 bin 120 konut için 
de proje ve ihale çalışmalarımız devam 
ediyor. Trabzon’da, tüm bu projelerimiz de 
tamamlandığında, dikkat ediniz, 4 bin 262 
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konut, 400 yataklı ve 200 yataklı olmak 
üzere 2 hastane, sağlık tesisi, sevgi evleri, 
ilkokul, 2 ticaret merkezi, 2 cami ve 1 spor 
salonunu şehre kazandırmış olacağız. Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi’ne 2003 yılın-
da, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakül-
tesi ve Eczacılık Fakültesi’ni kazandırdık. 
2004 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Yabancı Diller Eğitim Fakültesi’ni kazan-
dırdık. 2005 yılında Mimarlık Fakültesi 
ile Mühendislik Fakültesi’ni kazandırdık. 
2006 yılında ise Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu kazandırdık. Hukuk Fakül-
tesi kurulmasının kararını da aldık. Of 
Teknik Eğitim Fakültesi’ni birkaç gün önce 
hizmete açtık. Yine ortaöğretimde büyük 
bir seferberlik başlattık. 79 yılda yapılmış 
derslik sayısı 5 Bin 336 idi, biz 5 yıllık ik-
tidarımız döneminde 1.200 derslik yaptık. 
2 tane Genel Lise, 8 tane Anadolu Lisesi, 
2 tane Çok Programlı Lise’yi Trabzon’a 
kazandırdık. 50 yataklı Köprübaşı Devlet 
Hastanesi, 25 yataklı Şalpazarı Devlet Has-
tanesi, 25 yataklı Çaykara Devlet Hastane-
si, 22 yataklı Of Devlet Hastanesi Ek Binası 
ile Sürmene Devlet Hastanesi Ek Binası 
olmak üzere 5 hastane, Tonya, Beşikdüzü 
ve Vakfıkebir’de toplam 3 tane Sağlık Mes-
lek Lisesi ile 15 sağlık ocağını tamamladık. 
Kardiyoloji Kalp-Damar Hastanesi’ni önü-
müzdeki günlerde hizmete açıyoruz. 

Trabzon’da, 2002 yılında 118 tane Sağ-
lık Ocağı Muayene Odası bulunuyordu. 
Bugün bu sayı 250’nin üzerine çıkmıştır. 
KÖYDES ve BELDES kapsamındaki çalış-
malarımız sayesinde bugün Trabzon’da 
içme suyu, yolu olmayan köy kalmadı. Yok-
sulların, kimsesizlerin yanında, yanıbaşın-

da olmaya azami önem gösterdik. Sadece 
Trabzon’da, 5 yıl içinde 30 bin tonun üze-
rinde kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıttık. 
Açık söylüyorum, hükümetin bu hizme-
tini eleştirenler, Türkiye’den, Türkiye 
gerçeğinden uzak kişilerdir. İstanbul’un, 
Ankara’nın elit semtlerinde oturarak, 
masa başında sosyolojik analizler yaparak 
bu hizmeti anlayamazlar. Televizyon tele-
vizyon koşuşturup, fakirin kapısına gelen 
yardımı aşağılayarak, tahkir ederek bu 
ülkeye bir katkı sağlayamazlar. O kömü-
rün, o nakdi yardımların, ayni yardımların 
hangi yaralara merhem olduğunu gelip 
yerinde görecekler. Trabzon’un Pelitlisi’ne, 
Toklu’suna gidecek, o kömürün hangi 
dertlere şifa olduğunu yerinde görecekler. 

Biz yılların ihmallerinin doğurduğu sos-
yal sorunlara sosyal devlet anlayışıyla el 
atıyoruz. Bu bizim hem anayasal bir göre-
vimiz, hem de insaniyetin bir gereğidir. Bir 
garibin, bir yoksulun, bir fakirin sofrasına 
oturup, o sofradaki üç tane zeytini, bir 
dilim peyniri, yokluğu, yoksulluğu görme-
den, hissetmeden ahkam keserseniz, afe-
dersiniz, yaptığınız yorumlarla kargaları 
bile güldürürsünüz. Yoksullukla kökten 
mücadele mi? Hamdolsun bunu yapıyoruz 
ve büyük mesafe de katettik. Yoksullukla 
mücadeleye başlarken aynı zamanda yol-
suzlukla mücadeleye de başladık. Çünkü 
bu iki sorunu birbirinden ayıramazsınız. 
Yine, yatırım, üretim, istihdam noktasın-
da Türkiye çok farklı bir noktaya geldi. 
Ancak daha katedecek uzun bir yolumuz 
var. Düşünün, bu yoksulluk, bu gelir dağı-
lımı adaletsizliği öyle birkaç günde, birkaç 
yılda oluşmuş değil. On yıllar boyunca 



Recep Tayyip ERDOĞAN

406

Türkiye’de yoksulluk, işsizlik, gelir adalet-
sizliği çığ gibi büyümüş, katmerleşmiş. İşte 
biz bu devasa çığı eritmeye çalışıyoruz. Bu 
da hiç şüphesiz vakit alacaktır ve bu süreç-
te de biz yoksullarımızı kendi kaderlerine 
terk edecek değiliz.

Bakın, Türkiye’de hükümeti devraldığı-
mızda kişi başına düşen milli gelir 2 bin 
500 dolar seviyesindeydi. Bugün 7 bin 
dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Tür-
kiye ilerliyor, Türkiye kalkınıyor, Türkiye 
büyük ölçekli bir ekonomi oluyor. Bizim 
de tek gayemiz, bu büyümeyi milletimizin 
her ferdine, her şehrimize eşit şekilde ulaş-
tırabilmek. İşte bu anlayışla, Trabzon’a bir 
yandan dev yatırımları kazandırırken, bir 
yandan da doğrudan yoksulluğun üzerine 
gidiyoruz.

Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim…

Hem spor noktasında, hem de uluslararası 
organizasyonlar noktasında da Trabzon 
haklı konumunu gün be gün yeniden kaza-
nıyor. Biliyorsunuz Karadeniz Oyunları’nı 
başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi, 2011 
Gençlik Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz. 
Bununla ilgili dev yatırımları da başlattık 
ve Trabzon’a çok değerli spor tesislerini ka-
zandırıyoruz. Trabzon’un adeta kalbi olan 
Trabzonspor’a desteğimizi de sürdürüyo-
ruz. Bakın bu destek bugün başlamış değil, 
buraya dikkatinizi çekiyorum. Ben, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığım dö-
neminde Trabzonspor’a her türlü desteği 
vermeye çalıştım, bunu bugün de imkan-
lar ölçüsünde sürdürüyorum. Akyazı Te-
sisleri Projesi’ni yakından takip ediyorum 

ve bununla ilgili de imkanlar ölçüsünde 
desteğimizi sürdüreceğiz. Trabzonspor’un 
güç kazanması, başarılı olması Türk fut-
bolunun güç kazanması, başarılı olması 
demektir. Trabzonspor, hem Türkiye’de, 
hem de Avrupa’da büyük başarılar elde 
edebilecek tecrübeye ve ruha sahiptir. 
Bu vesileyle, Trabzonspor’un yeni yöne-
timine başarılar diliyor ve son üç maçtır 
galip gelen takımımızdan bunun devamını 
beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ben, 
bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha bu etkinliğe başarı-
lar diliyorum. Şahsınızda tüm Trabzonlu 
hemşerilerimi selamlıyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinize sevgilerimi, en 
kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Teşek-
kür ederim.
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Değerli misafirler, sevgili Bayburtlular… 
Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Bayburtumuz’un düşman işga-
linden kurtuluşunun 90. yılı vesilesiyle 
tertip ettiğiniz bu anlamlı gecede sizlerle 
bir arada bulunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Biliyorsunuz, bu ülkenin hemen her karış 
toprağı, çok zor şartlar altında düşman iş-
galinden kurtarılmış, her şehrimiz büyük 
kahramanlıklara sahne olmuştur. Bayburt 

da düşman işgaline uğramış, askerlerimi-
zin, milletimizin aziz kanlarıyla istiklaline 
kavuşmuş bir şehrimizdir. Destansı Kur-
tuluş Savaşı’nın bize öğrettiği en önemli 
husus, milli birlik ve beraberlik şuurudur. 
Bu şuuru canlı tutmak, bu şuuru bütün 
evlatlarımıza intikal ettirmek en büyük 
borcumuzdur. Dolayısıyla şehirlerimizin 
istiklaline kavuştuğu tarihleri asla unut-
mamalı, verilen mücadeleleri aklımızdan 
çıkarmamalıyız. İşte Türkiye’nin yeniden 
özgüvenine kavuştuğu şu günlerde bi-

İstanbul | 1 Mart 2008

Bayburtlular Gecesi
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zim de en büyük ilham kaynağımız bu 
şuuru diri tutmaktır. Bunun için burada-
yız, bunun için bugün burada Bayburt’u 
konuşuyoruz. Şahadeti bütün dünyevi 
mertebelerin, bütün makamların üstünde 
gören, gaziliği payelerin en şereflisi gören 
milletimiz yüzyıllar boyunca bu topraklar-
da istiklalin izzetini yaşamıştır. Bu manayı 
özenle korumak bugün de yarın da en bü-
yük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hemen bütün şehirleri, bütün ilçeleri, bü-
tün köyleri gazilik ünvanını hak etmiştir. 
Bayburt da gazidir, Kars da gazidir, Van da 
gazidir, İzmir de gazidir, Edirne de gazidir. 

Değerli dostlarım, sevgili Bayburtlular… 

Bu topraklarda yaşayan her aziz hatıraya 
hürmet etmek, vefa göstermek hepimizin 
asli görevidir. Şehitlerimizi, gazilerimizi 
asla unutmayacağız. Bu yüzden, ben ül-
kemizde devam edegelen bu tür anma et-
kinliklerini çok önemsiyorum. Burada bir 
tarih şuuru, burada bir millet şuuru ateşi 
alevlenir ve bu güçlü iman nesilden nesi-
le aktarılır. İste sizler, memleketinizden 
uzakta, İstanbul’da dahi bu kadirşinaslığı 
gösteriyorsunuz, o aziz hatırayı yad edi-
yorsunuz. Fakat, şüphesiz işimiz sadece 
anma törenleri düzenlemekle bitmiyor. 
Bu vesileyle yapılan törenlerden bugün 
ve yarınlarımız için mutlaka mesajlar 
çıkarmak zorundayız. Aksi takdirde hem-
şeri gruplarının bir araya gelmesi, hatı-
ralarını tazelemesi yetmez. O zaman bir 
istiklal savaşı vardı, savunulması gereken 
vatan topraklarıydı. Çok şükür ecdadımız 
bunu başardı.

Ama bugün başka bir mücadelenin için-
deyiz. Bu mücadele, milletimize hizmet 
mücadelesidir, hayırda yarışma mücade-
lesidir, toplumsal dayanışma mücadele-
sidir. Bu mücadelede birbirimize omuz 
vermemiz büyük önem taşıyor. Bu mü-
cadelede yüreklerimizin birlikte atması 
büyük önem taşıyor. Ülkemizi düşman 
işgalinden kurtaran mananın özüne sahip 
çıkmamız büyük önem taşıyor. Bugünkü 
mücadelemiz, muasır medeniyetler sevi-
yesinin üzerine çıkmak, bu ülkenin her 
karışına adalet ve kalkınmayı taşımaktır. 
Bugünkü mücadelemiz, cehalete, geri 
kalmışlığa, adaletsizliğe karşı bir müca-
deledir. Bunu da bütün milletimizle el ele, 
gönül gönüle vererek başarabiliriz. Şimdi-
ye kadar hep birlikte büyük başarılar elde 
ettik. Çökmüş bir ekonomiyi doğrultup 
ayağa kaldırdık, güven ve istikrarı haya-
ta hakim kıldık. Bu başarı sadece bizim 
değil, bu başarı sizlerle birlikte elde ettiği-
miz bir başarıdır. Bizler, size layık olmak 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 

181 milyar dolardan aldığımız milli geliri, 
5 yıllık dönem içinde yaklaşık 489 milyar 
dolara çıkardık. Kişi başı milli gelir 2500 
dolardan 7 bin seviyesine yükseldi. Yıllar 
yılı vatandaşımızı, üreticilerimizi inim 
inim inleten enflasyon canavarının hızını 
kestik, kademeli olarak tek hanelere ka-
dar indirdik. 2002 yılında ihracatımız 36 
milyar dolardı. 2007’de 107 milyar dolara 
ulaştı. Yüzde 78 olan kamu net borç stoku-
nun gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 
39 seviyelerine kadar indirdik. IMF’ye 
olan borcumuz, 23 buçuk milyar dolar-
dan, bugün 6,9 milyar dolara düşmüştür. 
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Türkiye etap etap özgüvenine kavuştu, 
Türkiye adım adım gücünü yakaladı. Tür-
kiye artık bir güven ve istikrar ülkesidir. 
Türkiye artık bir fırsatlar ülkesidir.

Türkiye’nin 2002 öncesinde uluslararası 
yatırımlardan aldığı pay, yıllık sadece 
1 milyar dolardı. Peki 2007 yılında bu 
rakam kaça çıktı? 21 milyar 873 milyon 
dolar. Bütün bunları milletimizle, sizlerle 
beraber yaptık. Milli birlik ve beraberlik 
şuuruyla yaptık. İstiklal ruhuna sadık 
kalarak yaptık. Cumhuriyetimize sadık 
kalarak, demokrasiye sadık kalarak, 
millet iradesine sadık kalarak yaptık. Bu 
dönemde demokrasimiz de, ekonomimiz 
de, cumhuriyetimiz de güç kazandı. Mille-
timiz bize güvendi, biz de milletimize gü-
vendik. Peki geldiğimiz seviye bizim için 
yeterli mi? Elbette değil. Biz, milletimize, 
ülkemize, vatanımıza sevdalıyız. Sevdalı 
olmayanlar, dertli olmayanlar bunu anla-
yamazlar… 

Değerli dostlarım…

Yaptıklarımızdan çok yapacaklarımızı 
düşünüyoruz. Dünden çok yarınlara 
bakıyoruz. Umutsuzluk, karamsarlık 
zırhlarını parçalayarak bugünlere geldik, 
umudu büyüterek geleceğe yürüyeceğiz. 
Bu ülkeyi geleceğin en güçlü, en müref-
feh, en medeni ülkelerinden biri haline 
getireceğiz. Bu ülkeyi dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden birisi yapacağız. 
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde 
dünyanın yıldızı en parlak ülkelerinden 
biri Türkiye olacak. Allah’ın izniyle, mil-
letimizin duasıyla o günleri göreceğiz. 

Bu gelişme, sadece belli bölgeler için 
olmayacak. Yağmur, toprağın bir kısmını 
sulayıp, bir kısmından bereketini esirge-
meyecek. Biz, Türkiye’nin her bir köşesini 
aynı aşkla, aynı heyecanla kucaklıyoruz. 
Biz, Bayburt’u nasıl seviyorsak, Antalya’yı 
da öyle seviyoruz. Kop dağını nasıl se-
viyorsak Erciyes’i de, Bey dağlarını da, 
Torosları da öyle seviyoruz. Çoruh nehri, 
Aras nehri bizim için ne anlam taşıyorsa, 
Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat ve Dicle de 
aynı anlamı taşıyor. Çok şükür, AK Parti 
iktidarıyla başlattığımız adalet ve kalkın-
ma hamlemizden bütün illerimiz nasibini 
alıyor. Bunun için yüzümüzün akıyla 
Türkiye’nin her köşesinde ülkemize ka-
zandırdığımız eserleri bir bir anlatabili-
yoruz. Bunun için, İstanbul’da Bayburt’u 
rahatça konuşabiliyoruz. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi 81 vilayette 290 bin 
konut inşa ediyor. Türkiye’nin bütün şe-
hirleri duble yollarla birbirine bağlanıyor. 
Eminim ki sizler de Bayburt’ta yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. 
İşte Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
kırsal kalkınma hamlesi olan KÖYDES 
Projemiz. Hükümetimizin bu projesiyle 
Bayburtumuz’un 180 köyünün tamamı-
nın yol ve su çalışmaları tamamlandı. 
Görüyorsunuz, sadece şehir merkezlerine 
değil, köylerimize dahi medeniyetin gere-
ği olan hizmetleri götürüyoruz.

Dün ile bugün arasında ne fark var? Eski 
hükümetler ile AK Parti hükümeti arasın-
da ne fark var? Eskiden şehirlere, illere 
bile gitmeyen hizmetler, artık köyleri-
mize gidiyor. İşte bizim farkımız budur. 
Çünkü bu işleri Ankara’da, masa başında 
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yürütmüyoruz. Çünkü fildişi kulelerden 
Anadolu’ya bakmıyoruz. Projeler için 
ayırdığımız bütçeler, bizzat işin başın-
daki kaymakamlarımıza gidiyor. İşte bu 
yüzden projeler hızla tamamlanıyor, işte 
bu yüzden Türkiye’de yolu olmayan köy 
kalmadı. Eğitimde yaptıklarımız ortada, 
Türkiye’nin geleceği gençlerimiz için 
yaptıklarımız ortada. Bakın Bayburt’ta 5 
tane yeni okul hizmet vermeye başlamış. 
Sizler de biliyorsunuz, Bayburt 2007 OKS 
sınavında en başarılı 10 il arasında yer 
aldı. 39 yeni üniversite açtık. Türkiye’de 
üniversitesi olmayan sadece 9 ilimiz kal-
dı. Amacımız bütün illerimizde en az bir 
üniversite olmasıdır. Bu illerimizde de en 
kısa zamanda üniversite açacağız, böylece 
Bayburt’un da bir üniversitesi olacak.

Her şehrimize doğalgaz götürüyoruz. 
Bayburt’un ihalesi de yapıldı. Bu yıl 
içinde, tahmin ediyorum Nisan ayı gibi 
doğalgaz altyapısı yapım çalışmaları 
başlayacak, Bayburt da en kısa zamanda 
doğalgaza kavuşacak. Bizden önce duble 
yolu olmayan Bayburt’un şimdi 15 km. 
duble yolu var. 60 Milyon YTL değerinde-
ki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 
TOKİ tarafından yapılan 150 tane konut 
sahiplerine verildi. 150 konut daha ta-
mamlanmak üzere. Modern Terminal 
Kompleksi, Sebze Hali, Zahire Pazarı 
iktidarımız döneminde tamamlandı ve 
Bayburtlu’nun hizmetine sunuldu. Bay-
burt Kalesi onarım ve kazı çalışmaları dö-
nemimizde başladı. Kavalılar evi inşaatı 
bizim dönemimizde tamamlandı. Bu iki 
proje için toplam 2,5 milyon YTL ödenek 
gönderdik.

Değerli arkadaşlarım…

Konuşmamın en başında ifade ettim. Ata-
larımızın mirasına sahip çıkmak lafla ol-
muyor. Hizmetle, projeyle oluyor. Türkiye 
yükseliyor. Bayburt da Türkiye ile beraber 
yükseliyor. Hepimiz el ele vererek, omuz 
omuza vererek ülkemizi daha iyi noktala-
ra taşıyacağız. Her zaman ifade ediyorum. 
Hepimiz ailemizden, şehrimizden sorum-
luyuz. Yaşadığımız şehre de, doğduğumuz, 
büyüdüğümüz şehre de sahip çıkmalıyız. 
Böyle olursa, her evden, her şehirden 
başlayan esinti, ülkemizde büyük bir me-
deniyet rüzgarı olacaktır. Ben bu anlamlı 
geceyi tertip ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Çalışmalarınızın, başarılarını-
zın devamını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli hanımefendiler, beyefendiler, 
sevgili Uşaklılar… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Başta Uşaklı hanım-
lar olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın 
tüm kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü bugünden kutluyor, eşitliğe, 
adalete, barışa ve huzura vesile olmasını 
temenni ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, milletçe kendilerine büyük saygı 
duyduğumuz şehit annelerini de buradan 
hürmetle selamlamak istiyorum.

Biz, “Cennet annelerin ayakları altındadır” 
buyruğuna yürekten inanan bir milletiz. 
Biz, kadını her zamanda ve her zeminde 
baş tacı edinen bir medeniyetin mensupla-
rıyız. Biz, kadınlarımıza yönelik her türlü 
ayrımcılığı reddeden, her türlü istismarı 
elinin tersiyle iten, kadın ve erkeği bir-
beraber gören bir geleneğin temsilcileri-
yiz. Bakınız; bizim tarihimizde ayrımcılık 
yoktur. Bizim medeniyetimizde de ayrım-
cılık yoktur. Bizim kültürümüzde, bizim 
inancımızda ayrı-gayrı yoktur. Biz millet 

Uşak | 7 Mart 2008

Dünya Kadınlar Günü
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olarak, hiçbir zaman ayrımcılığa tenezzül 
etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 
Ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduk. 
Dinsel, etnik, mezhepsel, cinsel hangi 
konuda olursa olsun insanların hor görül-
mesine, dışlanmasına, kötü muameleye 
maruz bırakılmasına karşı olduk. Biz, tüm 
farklılıklarıyla insanı, sadece insan oldu-
ğu için önemsedik, değer verdik, sevgiyle 
kucakladık. Şuraya dikkatinizi çekiyorum: 
Bu ülke çok 8 Mart kutlamaları gördü. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ya da o 
hafta içinde, çok nutuklar söylendi, çok 
sloganlar atıldı. Ama ne bu nutukların, 
ne de sloganların içini doldurmadılar, 
dolduramadılar. Kadınlarımızın sorunları 
mevzu bahis olduğunda güzel sözleri, ata 
sözlerini alt alta sıraladılar. Ama iş somut 
adımlar atmaya gelince, iş sorunları çöz-
meye gelince, orada bir arpa boyu bile yol 
alamadılar.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum: 
Türkiye’de, 5 buçuk yılda ne yaptıysak, 
hangi adımı attıysak, toplumumuzu bir 
bütün olarak düşünerek, kadını-erkeğiy-
le, genci-yaşlısıyla, doğulu-batılısıyla bir 
bütün olarak sahiplenerek attık. Bakın, 
ekonomide bir kötüye gidiş olduğunda, 
bundan en önce ve en çok kadınlarımız 
etkilenir. Çalışıyorsa, işten en önce o çı-
karılır. Bunu yaşadık, gördük. Ücrette 
kısıntıya gidilecekse önce onun ücreti ke-
silir. Bazı haklar kısıtlanacaksa, önce onun 
hakları kısıtlanır. Yoksulluk, işsizlik, gelir 
dağılımında eşitsizlik artıyorsa, bunu önce 
kadınlarımız hisseder. 2002 ve öncesini 
lütfen şöyle bir hatırlayın. Enflasyon yüzde 
50’lerde, hatta kimi zaman yüzde 100’leri 
aşmış. Bu ne demekti biliyor musunuz? 
Bu, mutfakta yangın var demekti. Bir ay 2 

kuruşa aldığınız ekmek, ertesi ay 4 kuruşa, 
5 kuruşa çıkıyordu, sonraki ay 10 kuruş, 
12 kuruş oluyordu. Fiyatlar yerinde dur-
muyor, etiketler sürekli değişiyordu. Biz 
geldik, hamdolsun bu yangını söndürdük. 
Burada bulunan hanım kardeşlerimin bel-
ki tamamı, ömründe ilk kez bu son yıllarda 
tek haneli enflasyona şahit oluyor. İnşallah 
daha da düştüğünü görecekler. 

Bakın, çarşının, pazarın, marketin, bak-
kalın, kasabın, manavın havasını en çok 
siz soluyorsunuz. 2002 öncesinde alım 
gücünüz neydi, şimdi ne? Lütfen bunun 
muhasebesini yapın. 2002 öncesinde mut-
fağınıza ne giriyordu, tencerede ne kay-
nıyordu, bugün ne giriyor, tencerede ne 
kaynıyor, lütfen bunun kıyaslamasını ya-
pın. Çok şükür Türkiye, bu kriz günlerini 
geride bırakmıştır. On yıllar boyunca üst 
üste biriken sorunları tek tek çözüyoruz. 
Dikkat ediniz, bugün Türkiye, dünyanın 
17’inci, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi 
konumuna yükselmiştir. Tam 23 çeyrektir 
üst üste büyüyoruz, kişi başına düşen milli 
gelirimizi kat be kat artırıyoruz. Bunu bu 
şekilde muhafaza etmeye de kararlılıkla 
devam edeceğiz. Bunu kadınlarımız için 
yapacağız. Bunu gençlerimiz için yapaca-
ğız. Bunu, ayırt etmeksizin tüm insanımız 
için yapacağız. İşsizlerin iş bulması için, 
daha fazla kadının iş hayatına atılması 
için, her bir kadın çalışanın, eşit işe eşit 
ücret alması için bunu yaptık, yapacağız.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefen-
diler…

Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal ha-
yatta şiddete maruz bırakılması, hukuken, 
vicdanen, ahlaken asla kabul edilemez. 
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Burada bir kez daha tekrar etmek istiyo-
rum: Şiddetin her türlüsü cehaletle eş an-
lamlıdır. Cehaletin ise bizim evlerimizde, 
kurumlarımızda, ülkemizde yeri olamaz, 
olmamalıdır. Kadınlarımızın, kız çocukla-
rımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onla-
rın sosyal hayata daha aktif olarak katıl-
malarını sağlamak için gereken her adımı 
atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kadınla-
rın siyasal hayata katılması, yönetime ka-
tılması, demokratik mekanizmalara dahil 
olmaları da onların en temel vatandaşlık 
haklarıdır. Kadınlarımızın, her ne şekilde 
olursa olsun istismarına karşıyız ve bunu 
önlemek için de ne gerekiyorsa onu yap-
maya devam edeceğiz.

Bakınız, önce eğitim. Hiç bir anlayış, hiç 
bir yasakçı zihniyet kızlarımızı eğitimden 
mahrum bırakamaz, onları okullardan 
uzak tutamaz, en temel haklarından mah-
rum edemez. 5 buçuk yıllık iktidarımız 
süresince bu anlayışa karşı çok başarılı 
bir mücadele verdik. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyamızı başlattık ve 220 binden faz-
la kızımızı okulla buluşturduk. Hedefimiz, 
bütün kızlarımızı okulla buluşturmak, 
yüzde 100’ü yakalamak. Yine üniversite 
kapılarından kızlarımızı başları öne eğik 
geri çeviren çağ dışı uygulamayla mü-
cadele ettik ve toplumun çok büyük bir 
kesiminin mutabakatıyla bu haksız uygu-
lamaya da son veriyoruz. Ben, bütün siyasi 
hayatım boyunca kadınların sosyal hayata, 
siyasal hayata aktif olarak katılmalarını 
savundum. Bundan sonra da bunu savun-
maya, kadınlarımızın ekonomik hayata, 
siyasete, yerel yönetimlere, bürokrasiye, 
iş hayatına en etkin şekilde katılımlarını 
sağlamaya, bunun mücadelesini vermeye 
devam edeceğim.

Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçimde 
kadın kardeşlerimiz daha etkin pozisyon-
larda yer almalı. Kadın belediye başkanı 
ve meclis üyesi sayısında ciddi bir artış 
bekliyorum. Nasıl son seçimde meclise 
giren bayan milletvekili sayısında önceki 
döneme göre artış olduysa, bu yerel seçim-
de de kadın kardeşlerim yerel yönetimdeki 
sayılarını arttırmalı. Kadınlarımızın şehir 
yönetimine, şehir mimarisine, şehir este-
tiğine, sosyal-kültürel hayata katacağı çok 
şeyler var. Şehirlerimize artık kadın eli 
daha fazla değmeli. Ben, bunun çok önem-
li bir kazanım olacağına inanıyorum.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefen-
diler…

İktidarımız süresince, kadın-erkek eşitliği, 
kadın haklarının korunması, kadına karşı 
şiddetin önlenmesi ve kadınların istihda-
mıyla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler 
yaptık. Hatta bu amaca yönelik olarak 
Anayasa’da bile değişiklik gerçekleştirdik. 
Anayasanın 10. maddesine, “Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür” maddesini ekledik. Yine 41. ve 
60. maddeleri değiştirdik ve eşitsizlik içe-
ren hükümleri Anayasa’dan çıkarttık. “Bir-
leşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni, 
ulusal düzenlemeler karşısında üstün 
konuma getirdik. Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün Teşkilat Yasası’nı 2004 
yılında çıkartarak yürürlüğe koyduk. Me-
deni Kanun’da tarihi nitelikte değişiklikler 
yaptık. Yeni İş Kanunu’nda işçi-işveren iliş-
kisinde, özellikle cinsiyet bakımından ay-
rımcılık yapılmasını engelledik. Yine bura-
da da sadece bir örnek vermek gerekirse, 
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bayan çalışanların doğum iznini uzattık. 
Türk Ceza Kanunu’nda köklü değişiklikler 
yaptık, ayrımcılığın, şiddetin, istismarın 
önüne geçmek için Avrupa standartla-
rında müeyyideler getirdik. Gelir Vergisi 
Kanunu’nu değiştirdik, kadınlarımızın ev-
lerinde yaptıkları üretimi vergiden muaf 
hale getirdik. Yine bu ürünlerin pazarlan-
ması, satışı konusunda da kolaylıklar sağ-
ladık. Bir başka çok önemli uygulamayı, 
Başbakanlık olarak 2006 yılında çıkarttığı-
mız genelge ile başlattık.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
koordinatörlüğünde, her türlü ayrımcılığı, 
aile içi şiddeti, kadınlara ve çocuklara yö-
nelik şiddeti, töre cinayetlerini tamemen 
ülke gündeminden çıkarmak için yoğun 
çalışmalar yapılıyor. Bütün kurumlarımız, 
tam bir koordinasyon halinde şiddeti, ay-
rımcılığı, eşitsizliği, adaletsizliği önlemek 
için çalıştılar, çalışmaya da devam ediyor-
lar. Kadınlarımızın sorunlarının çözümü 
için ilgili her kesimle işbirliği içindeyiz. 
Medyayla, sendikalarla, ilgili sivil toplum 
örgütleriyle tam bir işbirliği halindeyiz. 
Ulusal projelerle, uluslararası projelerle 
sorunların üzerine gidiyoruz, samimiyet-
le, kararlılıkla gitmeye de devam edeceğiz.

Bakınız, şunu özellikle ifade etmek istiyo-
rum: Kadın sorunları noktasında asla slo-
gan peşinde değiliz, asla içi boş nutuklarla 
yetinecek, kadın sorunlarını yılda bir ha-
tırlayıp 364 gün unutacak değiliz. Türkiye, 
bu konuda zaten yeterince geç kalmış, ye-
terince vakit kaybetmiş. 5 buçuk yıl boyun-
ca bunu telafi etmenin çabası içinde olduk, 
bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Bu noktada, bu kürsüden ülkemin tüm 
kadınlarına da bir çağrı yapmak istiyo-

rum. Bakınız, kadınlarımızın sorunlarının 
çözümünde, yine bizzat kadınlarımız daha 
aktif rol üstlenmelidir. Hiç kimse, sabah 
akşam sorunlardan yakınıp, sonra da so-
runlarının erkekler tarafından çözümünü 
beklememeli. Biz ‘kadınlar, kendi sorunla-
rını kendileri çözsün’ demiyoruz. Erkekler 
de bu işin bir parçasıdır, bu süreçte elbir-
liğiyle çaba göstermeli, hep birlikte müca-
dele vermeliyiz diyorum. Herkes inisiyatif 
almak zorunda. Herkes elini taşın altına 
koymak zorunda. Her bir hanım kardeşim, 
gücü nispetinde, imkanları nispetinde, 
sorunun çözümü için çaba harcamak 
zorunda. Siyasette kadının rolü az deme-
yeceksiniz, siyaseti zorlayacaksınız. Yerel 
yönetimlerde, idari makamlarda, çalışma 
hayatında kadının adı yok demeyeceksi-
niz, bütün bu kapıları zorlayacaksınız. De-
mokrasi içinde gayretinizi arttırarak bunu 
yapacaksınız. Bu duyarlılığı, bu bilinci, bu 
inisiyatifi geliştirdiğimiz zaman, görecek-
siniz, Türkiye’nin bu sorunları da çözüme 
kavuşmuş olacaktır.

Değerli hanımefendiler, değerli kardeş-
lerim…

Sözlerimi bitirirken 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nüzü tekrar kutluyorum. Ülke-
min, vefakar, cefakar bütün kadınlarını en 
samimi duygularımla selamlıyorum. Dün-
ya Kadınlar Günü barışın, adaletin, sevgi-
nin çoğalmasına vesile olsun diyor, sizlere 
saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli hanımefen-
diler, beyefendiler… Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. Genel Merkez 
Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen 
bu anlamlı programın başarılı geçmesini 
diliyorum. Bu toplantı vesilesiyle çeşitli 
ülkelerden gelen belediye başkanı hanıme-
fendilere ve tüm katılımcılara birikimleri-
ni bizimle paylaştıkları için teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Siyasette kadının yerine ilişkin tartışma-
lar, sadece ülkemize özgü değil. Esasen 
Türkiye, kadınlara siyasi halklarını verme 
konusunda, dünyada ilk adım atan ülke-
lerden biri. Türkiye’de kadınlar, seçme ve 
seçilme hakına, 1930’da belediyelerde, 
1934 yılında da milletvekilliğinde, pek 
çok ülkedeki hemcinslerinden önce sahip 
oldular. Ancak, yasal zeminde kadınlara 
siyasi hakları verilmesine rağmen, bu 

Ankara | 8 Mart 2008

4. Uluslararası Yerel 
Yönetimlerde Kadın Şurası
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hakkın kullanımı, maalesef istenilen dü-
zeyde gerçekleşememiştir. Kadınlarımızın 
nüfus içindeki oranlarını bir kenara bıra-
kıyorum, en azından makul sayılabilecek 
düzeyde siyasette etkin konuma gelebil-
melerini bugün için istediğimiz düzeyde 
sağlayabilmiş değiliz. Bununla birlikte, 
son yıllarda uluslararası sözleşme ve ka-
rarlar ile Avrupa Birliği müktesebatına 
paralel olarak, bu alanda yeni açılımlar 
gerçekleştirildiği bir gerçek. Anayasa 
değişiklikleri ve yeni medeni kanun gibi 
düzenlemelerle, kadınların sosyal hayatta 
karşılaştıkları sorunların çözümü konu-
sunda önemli ilerlemeler sağlandı. Bugün 
siyasi haklar bakımından Türk kadınının 
önünde hiçbir hukuki engel bulunmuyor. 

Dikkat edin, kadına karşı adaletsizliğin 
olduğu her yerde sorun vardır. Meselenin 
özünü, adalet, eşitlik ve temel haklara 
saygı oluşturuyor. Toplumun en üretken 
kesimini oluşturan kadınların, karar alma 
ve yönetim mekanizmalarına katılma ko-
nusunda dışlanmasına, ayrımcılığa maruz 
kalmasına izin veremeyiz. Biz, partimizi 
kurduğumuz ilk günden bu yana ayrımcı-
lığın her türlüsüne karşı olduk, her türlü 
ayrımcılıkla etkin bir mücadele yürüttük. 
Dinsel, etnik, mezhepsel, cinsel hangi 
konuda olursa olsun insanların hor görül-
mesine, dışlanmasına, kötü muameleye 
maruz bırakılmasına karşı olduk. Biz, tüm 
farklılıklarıyla insanı, sadece insan olduğu 
için önemsedik, değer verdik, sevgiyle ku-
cakladık, demokratik katılımcılığa büyük 
önem verdik. Adalet ve Kalkınma Partisi 
olarak, kadınlarımızın siyasette ve yöne-
timde hak ettikleri konuma ulaşmaları 
için samimi bir gayretin içindeyiz. Elbette 
bu, sadece hukuki düzenlemelerle ve ni-

yet beyanlarıyla ulaşılabilecek bir hedef 
değildir. Öncelikle, kadınların zaten sahip 
oldukları siyasi haklarını kullanmalarına 
engel olan, bilinçli-bilinçsiz zihni engelleri 
aşmak zorundayız. Bu, temelde bir zihni-
yet sorunudur. 

Bizim asıl aşmamız gereken, kadına karşı 
önyargıları besleyen, ayrımcılığı üreten 
zihni engellerdir. Günümüzde, hiçbir 
töre, hiçbir gelenek cinsiyet ayrımcılığını 
meşru kılamaz. Bu, zihni dönüşümün ger-
çekleşmesi için çok önemli adımlar attık. 
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, eği-
tim düzeyinin yükselmesi ve iletişim im-
kanlarının gelişmesine paralel olarak, bu 
doğrultuda ülkemizde önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Parti ve hükümet olarak, bu 
çerçevedeki çalışmalara her türlü desteği 
verdik, vermeye devam edeceğiz. Nitekim, 
22 Temmuz 2007 seçimleri sonucunda, 
parlementodaki kadın milletvekili sayısı 
24’ten 50’ye yükselmiştir. Geçen dönem 
AK Parti olarak bizim 11 bayan milletve-
kilimiz vardı. Bu dönem çok sayıda bayan 
milletvekili adayımız oldu, bunların 30’u 
milletvekili seçildi. Bu ciddi bir artıştır, an-
cak bu sayıyı da yeterli görmüyoruz. 2009 
yılının Mart ayında yapılacak mahalli ida-
reler seçiminde, belediye başkanı, belediye 
meclis üyesi ve il genel meclis üyesi kadın-
larımızın sayısını, daha ileri düzeye taşı-
mak istiyoruz. Çeşitli ülkelerden gelen ve 
ülkemizde halihazırda bu görevi yürüten 
kadın belediye başkanlarımızın tecrübele-
ri, bu konuda bize ışık tutacaktır. 

Değerli misafirler, 

Kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi, 
kadınsız yönetim, sadece kadınlar değil, 
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bütün toplum için eksikliktir. Kadınların 
siyasetteki varlığını ve etkinliğini kotala-
ra, zorlamalara dayandırmak, her şeyden 
önce kadınlarımıza karşı yapılmış bir 
saygısızlıktır. Kadınlarımızın kendilerine 
lütuf verilmesini değil, haklarını kullana-
bilecekleri adil bir zemin oluşturulmasını 
istediklerine inanıyorum. Siyaset, mü-
cadele, sınırları zorlama, çalışma, hedef 
kitlenin hassasiyetlerini doğru kavrama 
işidir. Kadınlarımızı haksız bir rekabet içi-
ne sokmamız doğru değildir, ancak kadın-
larımızın da rekabet şartlarına uygun ola-
rak kendilerini her açıdan geliştirmeleri 
önem taşıyor. Kadınlarımızın, yaratılıştan 
gelen özellikleri, onlara bu işin üstesinden 
hakkıyla gelmelerini sağlayacak avantajı 
zaten sağlıyor. AK Parti olarak, bugüne 
kadar elde ettiğimiz başarıda, kadınlarımı-
zı, işte bu vasıflarıyla siyasette etkin hale 
getirmemizin payı büyüktür. Başından 
beri katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayı-
şının tam anlamıyla hayata geçmesi için 
çalışıyoruz. Kadın Kolları teşkilatımız her 
ilde örgütlenen çok güçlü bir yapıya sahip. 
Türkiye’de kadınların teşkilat çalışmaları-
na bu yoğunlukta katıldığı ikinci bir parti 
yoktur. Gerek ana kademede, gerek kadın 
kolları ve gençlik kollarımızda çok sayıda 
bayan arkadaşımız görev yapıyor. Bunun-
la birlikte her meslekten, her yaştan, her 
kesimden kadınlarımızın siyaset kademe-
lerinde, özellikle ve öncelikle de yerel siya-
sette daha fazla etkin olmaları gerekiyor. 

Evet, kadınların siyasette etkin olabilmesi-
nin yolu, yerel siyasetten geçiyor. Çünkü, 
toplantımızın ana başlığında da ifade edil-
diği gibi, “siyaset yerelde başlar”. Yerelde 
başarılı olan kadınlarımızın siyasetin 
diğer alanlarına geçişleri de daha kolay 

olacaktır. Yerel siyasetin kendine göre 
zorlukları, sıkıntıları olduğunu biliyoruz. 
Siyaset, doğası itibariyle fedakarlık gerek-
tiren bir uğraş. Hayatın diğer alanlarında 
fevkalade fedakarca çalışan kadınlarımız 
için, siyasetin gerektirdiği fedakarlığın 
çok zor olmayacağına inanıyorum. Şuna 
kesinlikle inanıyorum, şehirlerimize ka-
dınlarımızın daha fazla eli değmeli, şehir 
yönetimlerine kadınlarımızın iradesi daha 
fazla yansımalıdır. Kadınlarımız birikim-
leriyle, potansiyelleriyle, duygusal zekala-
rıyla şehirlerimizin mimarisine, estetiğine, 
sosyal-kültürel yaşamına önemli katkılar 
yapacaktır. Burada en büyük mücadele 
kafalardaki engelleri aşma konusunda 
yaşanacaktır. Bu engelin aşılaşacağına, be-
cerisi ve titizliği ile malum olan kadın eli-
nin değdiği yerel siyaset ve yerel yönetim 
pratiğinin ülkemiz için de, milletimiz için 
de kazanç olacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Yerel yönetimlere, bütün dünyada giderek 
daha fazla önem veriliyor. Demokrasinin 
güçlenmesinin en önemli unsurlarından 
biri olarak öne çıkan yerel yönetimlerin 
sorumluluk alanları sürekli genişliyor. As-
lında, demokratik ve ekonomik gelişmişlik 
ile yerel yönetimlerin durumları arasında 
yakın bir ilişki vardır. Güçlü demokratik 
sisteme sahip ülkelerde, aynı zamanda 
güçlü yerel yönetimlerin bulunduğu gö-
rülür. Her ülke kendi şartlarına uygun bir 
yerel yönetim modeli geliştirmiş olmakla 
birlikte, çağdaş uygulamaların ortak özel-
likleri vardır. Bunları, karar organlarının 
halk tarafından seçimi, tüzel kişilik, idari 
ve mali özerklik olarak sıralamak müm-
kün. Bu bakımdan, ülkemizde mahalli ida-
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reler, uzun yıllar çağdaş normlardan uzak 
bir yapı içinde çalıştı. 1980’lerin başında 
bu alanda sağlanan açılımlar bir süre 
sonra yetersiz kaldı ve süreç sıkıntılı bir 
şekilde devam edip gitti. AK Parti olarak 
iktidara geldikten sonra öncelik verdiği-
miz alanların başında, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi geldi. Sorun çok boyutlu 
ve derin olduğu için köklü mevzuat deği-
şikleriyle işe başladık. Zorlu bir çalışma-
nın ardından, 2005 yılı Mart ayında İl Özel 
İdaresi Kanunu’nu, Temmuz ayında da 
Belediye Kanunu’nu çıkartarak, bu yolda 
önemli adımlar attık. 

Yerel yönetimler konusunda bir diğer 
önemli sorun da, çok sayıda küçük bi-
rimin sınırlı nüfusa hizmet vermeye 
çalışmasıydı. Bu durum, kaynakların ve-
rimli kullanılmasının önünde önemli bir 
engeldi. Şimdi o konuda da bir düzenleme 
yapıyoruz. Amacımız, milletimize daha iyi 
hizmet götürmek, demokrasi kültürümü-
zü zenginleştirmek, güçlü, etkili, verimli 
yerel yönetim yapıları kurmaktır. Yeni 
düzenleme ile merkezi idareler tarafından 
yürütülen birçok görev, yetki ve sorum-
luluğu, olması gerektiği şekilde mahalli 
idarelere bırakıyoruz. Mahalli idarelerin 
görev ve sorumluluğu arttırılırken, bunun-
la orantılı gelir kaynakları da sağlanması 
gerekiyor. Bunun için, yerel yönetimlerin 
mali yapılarını güçlendirecek bir düzen-
leme üzerindeki çalışmalarımız devam 
ediyor. Hazırlamakta olduğumuz il özel 
idareleri ve belediye gelirleri yasası ile 
bütçe vergi gelirleri tahsilat oranı üzerin-
den mahalli idarelere ayrılan payı yaklaşık 
yüzde 30 artırıyoruz. Daha önce olmayan 
özel tüketim ve özel iletişim vergilerinin 
gelirlerini de yerel yönetimlerin pay mat-

rahına dahil ediyoruz. Yerel yönetimlere 
bütçeden sağlanan kaynağın dağıtımında, 
nüfusun yanına performans ve gelişmişlik 
kriterlerini de ilave ediyoruz. Böylece, az 
gelişmiş yörelerdeki belediyelerin daha 
fazla pay almasını sağlayacağız. 

Vergi ve harç uygulamalarında da daha 
adil bir sistem getiriyoruz. Ayrıca, bürok-
rasi ve kırtasiyeciliği artıran kimi işlemleri 
de basitleştiriyoruz. Ana hatları itibariyle 
özetlediğim bu kanunu, bu yasama döne-
mi kapanmadan Meclis’e getirmeyi plan-
lıyoruz. 

Değerli misafirler…

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırıl-
ması sürecinin en önemli unsurlarından 
biri olan yerel yönetimlerimizi, idari, mali 
ve teknik kapasite bakımından güçlendir-
mekte kararlıyız. Yerel yönetimlerimizin 
yeni yapılarıyla, halkımıza, her bakımdan 
daha kaliteli hizmet vereceğine inanıyo-
ruz. Bu düzenleme, sadece yönetim ya-
pımız değil, demokrasimiz açısından da 
önemli bir ilerlemeyi ifade ediyor. İnanı-
yorum ki, 2009 yılı Mart ayında yapılacak 
seçimlerden sonra, yerel yönetimler ala-
nında Türkiye yeni ve önemli bir döneme 
girecektir. Kadınlarımızı, dünyadaki ör-
nekleri de dikkate alarak, bu alanda daha 
etkin bir rol üstlenmeye çağırıyorum. Bele-
diye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel 
meclis üyesi adayı olacak, bu görevlere 
gelecek kadınlarımıza şimdiden başarılar 
diliyorum. 8 Mart Dünya kadınlar gününü 
bir kez daha kutluyor, bu düşüncelerle, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Kanser Haftası 
vesilesiyle, bütün vatandaşlarımıza sağlık-
lı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum. 

Bilindiği gibi kanser, günümüzün en öldü-
rücü hastalıkları arasında yer alıyor. Bu se-
beple kanser hastalıkları, bütün dünya gibi 
ülkemizde de önemli bir sorun. Kanserin 
teşhis ve tedavisi döneminde, hastalar ile 
yakınlarının yaşadığı psikolojik sorunları 
kendi çevresinde müşahede etmeyen yok-

tur. Ayrıca, hastalığın teşhisi ve tedavisi 
sürecinin yol açtığı ekonomik kayıplar da 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşı-
mıza çıkıyor. Erken teşhis, tüm hastalıklar 
gibi, kanser konusunda da hayati öneme 
sahip. Bunun için, bireylerden başlayarak 
bütün toplumun kanser konusunda yeterli 
bilgi ve bilinç düzeyine kavuşturulması 
gerekiyor. Sağlık konusundaki fiziki ek-
siklerimizin giderilmesi, bu süreçte hayati 
öneme sahip. Bunun için, Türkiye’nin, 
eğitim, emniyet ve adaletle birlikte sağlık 

Ankara | 1 Nisan 2008

Ulusal Kanser Haftası Töreni
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alanındaki sorunlarını çözmeyi öncelik 
olarak belirleyerek yola çıktık. 

Günümüzde çağdaş devlet olmanın başta 
gelen ölçütlerinden biri de, sağlık konu-
sunda bulunduğu yerdir. Türkiye, birkaç 
yıl öncesine kadar sağlık konusunda fevka-
lade dağınık bir sistemle karşı karşıyaydı. 
Sonuçta hepsi de kamuya ait olduğu halde, 
hastaneler farklı kurumlara bağlı olarak 
hizmet veriyordu. Vatandaşlarımız, en ya-
kın ve en kolay hizmet alabilecekleri sağlık 
kurumlarına değil, tabi oldukları statüye 
uyan kurumlara gitmek zorunda kalıyor-
du. Bu da, kaynak ve zaman israfının öte-
sinde, büyük bir eziyete dönüşüyordu. Biz, 
bu mantık dışı sistemi değiştirerek, bütün 
kamu hastanelerinin yönetimini Sağlık 
Bakanlığımız bünyesinde topladık. Artık 
SSK’lının ayrı, Bağ-Kur’lunun ayrı, Emekli 
Sandığı’na tabi olanların ayrı hastanesi 
yok. Çeşitli kamu kurumlarının sadece 
kendi mensupları için faaliyet gösteren 
hastaneleri de yok. Bütün kamu hastane-
leri Sağlık Bakanlığı’na bağlı. Dolayısıyla, 
hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
olursa olsun, herkes dilediği hastaneye 
gidebiliyor. Herhangi bir sağlık kuruluşu-
na tabi olmayan vatandaşlarımız da, aynı 
şekilde diledikleri devlet hastanesine gi-
debiliyor. Üniversite hastanelerinin kapı-
ları da bütün vatandaşlarımıza açık. Özel 
hastaneler de, belirlenen şartlar dahilinde 
vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlaç temi-
ninde de benzer bir sistemi yürürlüğe koy-
duk. Artık, ihtiyacı olan vatandaşlarımız 
ilaçlarını diledikleri eczaneden alabiliyor-
lar. Sağlıkta tek taban, tek çatı adını verdi-
ğimiz yeni sistem sayesinde, bu alandaki 

sorunları büyük ölçüde çözdük. Elbette 
hala aksaklıklar, eksiklikler var. Ama siste-
min omurgası oturduğu için, bunların kısa 
zamanda düzeltilebilmesi mümkün. 

Değerli misafirler…

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, sağlıkta 
sevgi en iyi ilaçtır. Sevgi olduktan sonra, 
diğer eksikleri tamamlamak kolay. Biz, her 
çalışmamızı “önce insan” ilkesiyle yürü-
ten bir hükümetiz. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” sözü, her işimizin rehberi. Bu çer-
çevede, sağlık konusunda insan onuruna 
yakışmayan uygulamalara asla müsaade 
etmiyoruz. Örneğin, defalarca ifade ettiği-
miz gibi, hiçbir hastanede, özellikle de acil 
servislerde, ücretini ödemediği için vatan-
daşımızın hizmet alamaması veya rehin 
kalması gibi bir durum asla söz konusu 
olamaz. Sağlık kurumuna gelen vatandaşı-
mızın önce sorunu çözülecek, gerekli her 
türlü müdahalesi yapılacak, diğer konular 
ondan sonra gündeme gelecek. Şayet va-
tandaşımız herhangi bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi değilse ve ödeme gücü yok-
sa, onun sağlık giderlerini karşılamak da, 
sosyal devlet ilkesi gereği kamuya aittir. 
Diğer taraftan, çocuklarımızın sağlığının 
korunmasına ilişkin çalışmaları titizlikle 
takip ediyoruz. Aşılama konusunda, bu iş 
için ayrılan kaynağı 10 katından fazla ar-
tırarak, gelişmiş ülkeler düzeyi olan yüzde 
95 oranını yakaladık. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele hususun-
da da çok büyük ilerlemeler kaydettik. 
Aile hekimliği uygulaması 20 ili ve 13 
milyon kişiyi kapsayan bir genişliğe ulaştı; 
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2008 yılında bu rakamlar daha da artacak. 
Kamu hastanelerini tıbbi donanım bakı-
mından güçlendirerek, hekimlerimizin 
özlük haklarını iyileştirerek, hizmetin 
kalitesinde büyük gelişme sağladık. Son 5 
yılda 305’i hastane ve ek binası olmak üze-
re 912 yeni sağlık yatırımı yapıp, 102 bin 
yeni sağlık çalışanı istihdam ettik. Böylece 
altyapı ve personel sorununu da büyük 
ölçüde çözdük. Odasında banyo ve tuvaleti 
bulunan hastane odası sayısını artırarak 
kaliteyi yükseltiyoruz. Bu özelliklere sahip 
hastane odalarının sayısı 22 bini geçti. Acil 
sağlık hizmetleri konusunda da, gelişmiş 
ülkeler düzeyinde bir altyapı oluşturduk. 
2002 yılında 618 olan ambulans sayısını 
bugün 2063’e yükselttik; ambulansların 
donanımlarını da geliştirdik. 112 acil sağ-
lık hizmetinin verildiği istasyon sayısını 
da 481’den 1264’e çıkardık. 112 ambulans 
hizmeti, 2004 yılından beri ücretsiz olarak 
veriliyor. 

Değerli misafirler…

Bütün bunlar, sağlıkta dönüşüm programı-
mız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz re-
formların ürünü. Genel sağlık sigortasının 
hayata geçmesiyle, sağlıkta dönüşüm prog-
ramını bir adım daha öteye taşıyacağız. 
Böylece, eskiden beri gıptayla baktığımız 
gelişmiş ülkelerin standartlarından bile 
ileri bir sağlık sistemine sahip olacağız. 
Kanserle mücadele konusunda da, dün-
yada kabul gören standartlara ulaşmak 
kararındayız. Ülkemizde her yıl 150 bin 
yeni kanser vakası görülüyor. Kanser teda-
vi edilebilir bir hastalıktır ama asıl önemli 
olan kanseri oluşmadan önlemektir. Bu-

nun için de beslenme ve yaşam alışkan-
lıklarımıza dikkat etmemiz, düzenli sağlık 
kontrolünden geçmemiz gerekiyor. 

Kansere karşı bilinçlendirme ve erken 
tanı-tedavi konusunda, ülke genelinde bir 
yapılanma yürütüyoruz. Sağlıkta dönü-
şüm programı doğrultusunda oluşturulan 
sağlık kampüslerinde onkoloji merkezleri 
de kuruluyor. Hastaların tedavisinin evle-
rine en yakın yerlerde sürdürülebilmesi 
için, büyük ilçeleri de kapsayan bir on-
koloji tedavi merkezleri ağı oluşturmak 
amacındayız. Kanserle mücadele konusun-
daki çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla 
sürdürülmesini sağlamak üzere bir Ulusal 
Kanser Enstitüsü kurulması gerekiyor. 
Bu konudaki mevzuat hazırlıkları devam 
ediyor. Uluslararası kuruluşlarla daha sıkı 
işbirliği yaparken, Ortadoğu bölgesindeki 
ülkelere de, bu konudaki birikimimizi ak-
tararak yardımcı oluyoruz. 

Değerli misafirler…

Tabii, kanserle mücadelenin en başta gelen 
unsurlarından biri de sigarayla mücadele 
konusudur. Akciğer kanseri, ülkemizdeki 
kanser vakaları arasında ilk sırada yer 
alıyor. Bu çerçevede, Uluslararası Kanser 
Savaş Örgütü’nün belirlediği “Çocuklar 
İçin Sigarasız Bir Çevre” temalı kampan-
yayı çok önemli buluyorum. Kişisel olarak 
sigaraya karşı verdiğim mücadele malum-
larınızdır. Gerek yakın çevredeki insanla-
ra, gerek de çeşitli vesilelerle kamuoyuna 
verdiğim mesajlarımda daima, sigara 
içilmemesini, içenlerin de bırakmasını tav-
siye ve telkin ettim. Sigara içenler, sadece 
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kendilerine değil, başta çocuklar olmak 
üzere çevrelerini masum insanlara da 
zarar veriyorlar. Uluslararası Kanser Ör-
gütü, dünyada 700 milyon çocuğun sigara 
dumanıyla kirlenmiş hava soluduğunu be-
lirtiyor. Ülkemizde yılda 100 bin insanın 
sigara kullanımına bağlı hastalıklardan öl-
düğü ifade ediliyor. Sorumluluk sahibi hiç 
kimse, çocuklar başta olmak üzere, başka 
insanların hayatlarını riske atma hakkına 
sahip değil. Bu vesileyle, bütün vatandaşla-
rıma, akciğer kanserinin en önemli sebep-
lerinden olan sigaraya karşı daha duyarlı 
olmaları çağrısında bulunuyorum. 

Bugün ülkemizde 18 yaşın üzerindeki her 
üç kişiden birinin sigara içtiği biliniyor. İl-
köğretim çağındaki çocuklar arasında bile 
sigara içme oranı yüzde 10’u bulmuştur. 
2006 yılında ilan ettiğimiz Ulusal Tütün 
Kontrolü Programı çerçevesinde sigara 
içmeyenlerin oranını 2010 yılında 15 ya-
şın altındakilerde yüzde 100’e, 15 yaşın 
üstündekilerde de yüzde 80’e çıkarmak 
amacındayız. Geçtiğimiz Ocak ayı başında 
Meclis’te kabul edilen bir yasa ile sigara 
içme yasağının kapsamını kademeli olarak 
genişletiyoruz. Bu yasa çerçevesindeki ilk 
aşama sınırlamalar birkaç hafta içinde 
yürürlüğe girecek. Bu yasanın titizlikle 
uygulanmasının bizzat takipçisi olacağımı 
belirtmek isterim. Bu düşüncelerle, Kan-
ser Haftası etkinliklerinin başarılı geçme-
sini ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarıma 
sağlıklı bir hayat diliyor, hepinize saygıla-
rımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Milli Eğitim 
Bakanlığımız tarafından yürütülecek olan 
Gönül Köprüsü Projesi’nin hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Gönül Köprüsü Projesi, ülkemizin doğu 
bölgelerinde yaşayan çocuklarımızın 
batıya, batı bölgelerinde yaşayan çocuk-

larımızın da doğuya götürülerek misafir 
edilmelerini, bilgi ve kültürlerini geliştir-
melerini amaçlıyor. Bu ziyaretler sırasın-
da, çocuklarımız, karşılıklı olarak yaşadık-
ları bölgeleri, illeri gezip görerek, ülkenin 
tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini pay-
laşacaklar. Bu gezilerde çocuklarımız, bir-
birlerinin hayat biçimleri, aile ortamları, 
çevreleri konusunda fikir sahibi olacaklar. 

Ankara | 4 Nisan 2008

Gönül Köprüsü Projesi Tanıtım 
Toplantısı
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Projenin kapsamında, önümüzdeki yaz 
aylarında, ilköğretimin 7 ve 8’inci, ortaöğ-
retimin de birinci ve 2’inci sınıflarından 
100 bin öğrenci doğudan batıya, batıdan 
doğu illerine gidecek. 5’er günlük olarak 
planlanan bu gezilerin 3 günü il milli eği-
tim müdürlüklerince planlanacak, 2 günü 
ise mihmandar ailelere ayrılacak. Böylece 
gezinin daha sıcak ve öğrenciler arasında 
yakınlaşmayı sağlayıcı hale gelmesi sağla-
nacak. İllerimizdeki yurt binaları, bu proje 
kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca, 
öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini 
geliştirmek amacıyla, gidilen yerlerde di-
kilecek ağaçlardan oluşan “Gönül Köprüsü 
Ormanları” oluşturulacak. Okullar açıldı-
ğında, projeye katılan öğrencilerin görüş-
lerini, düşüncelerini, çektikleri fotoğraf-
ları diğer arkadaşlarıyla da paylaşmaları 
sağlanacak. Böylece, bütün öğrencilerimiz 
projenin ortaya çıkartacağı birikimden 
faydalanmış olacak. Bu ziyaretler sırasın-
da, öğrencilerimiz arasında geleceğe de 
taşınacak sağlam ilişkiler kurulacağını 
ümit ediyoruz. 

Değerli misafirler…

Ülkemizin her bölgesi, her ili ve ilçesi bi-
zim açımızdan önemlidir, kıymetlidir. 780 
bin kilometre kare vatan toprağının her 
karışı bizim için kutsaldır, 70 milyon insa-
nımızın her bir ferdi bizim için değerlidir. 
Ülkemizin birlik ve bütünlüğünün pekiş-
mesi açısından toplumsal kaynaşma, sos-
yal entegrasyon büyük önemdedir. Zaman 
zaman yaşanan terör olayları ve geçmişte 
görülen kimi ihmaller belli bölgelerimiz 
hakkında olumsuz imajlar üretilmesine 

sebep olmuştur. Halbuki, Türkiye’nin her 
bölgesi, gezenleri kendine hayran bıra-
kan doğal güzelliklere, sevgi ve dostlukla 
yoğrulan bir sosyal yapıya, ciddi bir tarihi 
derinliğe sahiptir. Bunlar, ancak gidilip 
görüldüğü, havasından teneffüs edildiği, 
suyundan içildiği, oradaki insanların sof-
rasında ekmeği yendiği zaman görülebile-
cek güzelliklerdir. Bu proje ile, birilerinin 
pompalamaya çalıştığı farklı Türkiye gö-
rüntüleri yerine, toplumumuzda var olan 
uyum ve ahengi göstermeyi hedefliyoruz. 
Türkiye’nin çeşitliliğini, zenginliklerini, 
güzelliklerini genç nesillerimize göstere-
lim, sosyal kaynaşmayı artıralım istiyoruz. 
Sosyal ve kültürel yapımızdaki çeşitliliğin 
ayrılık sebebi değil, tam tersine zenginli-
ğimiz olduğunu çocuklarımıza göstermeyi 
amaçlıyoruz. Aynı şekilde doğudaki ço-
cuklarımız için de, batıyı ulaşılmaz bir yer 
olmaktan çıkarmak arzusundayız. 

Türkiye’de herkesin birinci sınıf vatandaş 
olduğunu, çalışıp gayret göstermeleri 
halinde ulaşamayacakları hiçbir yer, 
hiçbir konum olmadığını göreceklerdir. 
Doğusuyla batısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin vatandaşı olmanın, bu güzel 
ülkede yaşamanın sevincini ve heyecanını 
çocuklarımızın yüreklerine işlemek zorun-
dayız. Bir yandan terörün kaynağını kurut-
manın, diğer taraftan sosyal ve ideolojik 
kamplaşmaların önüne geçmenin en sağ-
lam yolu, gelecek nesilleri ayrılıklar değil 
müşterekler etrafında birleştirmektir. Tür-
kiye, eskiden beri sürekli ayrılıklar üzerine 
bina edilen siyasal ve sosyal çalkantıların 
tahribatı ile bunların ekonomik sonuçları-
na maruz kalmış bir ülkedir. Çocuklarımız 
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arasında kurulacak gönül köprüsü, bu tür 
olumsuzlukların bir daha yaşanmaması 
açısından çok önemlidir. Yeni nesilerin,  
ülkelerine, devletlerine aidiyetlerini daha 
da artıralım istiyoruz. Bunun için de, 
çocuklarımızı olabildiği kadar geniş ve 
güçlü bir birlik, beraberlik, kardeşlik ortak 
paydası altında toparlamak arzusundayız. 
Gönül Köprüsü Projesi’nin, bu amacın ger-
çekleşmesine önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Eğitim, Türkiye’nin kalkınıp gelişmesi 
konusunda belirlediğimiz dört stratejik 
alandan biridir. Bunun için eğitim yatı-
rımlarına ve bu çerçevedeki çalışmalara 
büyük önem verdik; vermeye devam 
ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız’ın 
bütçesini 5 yılda 7,5 milyar YTL’den 22,9 
milyar YTL’ye çıkardık. 5 yılda 115 bin 
yeni derslik yaparak eğitimin hizmetine 
sunduk. 414’ü ilköğretim ve ortaöğretim, 
55’i yüksek öğretim olmak üzere 469 adet 
öğrenci yurdunu hizmete açtık. Böylece, 
özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımızın 
eğitim-öğretimlerini kolaylıkla sürdüre-
bilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturduk. 
Spor faaliyetlerini, eğitimin en önemli 
unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu-
nun için 5 yılda 501 spor salonu, 93 de 
çok amaçlı salon yaparak hizmete açtık. 
Okul öncesi eğitimi, sadece gelişmiş yer-
lere veya yüksek gelir grubuna mahsus 
bir ayrıcalık olmaktan çıkarıyoruz. 2002 
yılında yüzde 11 olan okul öncesindeki 
okullaşma oranını bugün yaklaşık yüzde 
29’a çıkardık. Gecekondu bölgeleri ile az 

gelişmiş yerlerde, mobil anaokulları oluş-
turduk. Okul öncesi eğitimi, genel eğitimin 
bir parçası haline getirmek kararındayız. 
8 derslik ve üzeri büyüklüğe sahip bütün 
okullarımızda bilişim teknolojisi sınıfları 
kurduk. Altyapısı müsait 30 bin okulumu-
za hızlı internet bağlantısı yapıldı. Böylece, 
öğrencilerimizin yüzde 95’lik bölümünü 
bilişim teknolojisinden ve internetten 
yararlanabilir hale getirdik. Okulların 
laboratuar altyapılarını güçlendirdik; bu 
çerçevede 5950 fizik, kimya, biyoloji ve 
fen, 1046 mesleki uygulama, 466 yabancı 
dil laboratuarı oluşturduk. Derslerin müf-
redatlarını gözden geçirdik; 594 dersin 
müfredatını analitik düşünce sistemini 
esas alarak yeniledik. 

Değerli misafirler…

Bunlar, geçtiğimiz 5 yıl içinde milli eğitim 
alanında yaptığımız çalışmalardan bir 
kısmı. Hepsi de çok önemli, geçmişle kıyas-
landığında devrim niteliğinde çalışmalar. 
Sadece ders kitaplarının çocuklarımıza üc-
retsiz verilmesi bile başlı başına bir büyük 
olaydır. Ama biz bunları yeterli görmüyo-
ruz. Çocuklarımızı, eğitim gördükleri okul-
ların fiziki şartlarından spor salonlarına, 
analitik düşüncenin teşvikinden internet 
kullanımını yaygınlaştırmaya kadar her 
alanda çok daha ileri noktalara taşımak ka-
rarındayız. Eğitime ve çocuklarımıza yöne-
lik yatırımı geleceğimize yapılan yatırım 
olarak görüyoruz. Kişisel olarak nasıl en 
değerli varlıklarımız kendi çocuklarımız 
ise, ülke ve millet olarak da aynı şekilde 
çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. 
Onlara ne kadar ileri standartlarda eğitim 
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imkanı sağlayabilirsek, hem kişisel olarak, 
hem de toplum olarak geleceğimizi o ka-
dar aydınlatmış oluruz. Çocuklarımızdan 
da, devlet ve millet olarak onlara verdiği-
miz değeri ve bağladığımız umudu bilerek, 
kendilerini yetiştirmelerini bekliyoruz. 

Günümüzde, her alanda rekabet fevkalade 
acımasız hale geldi. Çocuklarımızın bu 
süreçte haksız rekabete uğramamaları için 
devlet okullarında eğitim kalitesini her 
geçen yıl daha fazla artırıyoruz. Üniver-
site sınavında kamu okullarında okuyan 
öğrencilerin başarı grafiğini yükseltmeleri 
bunu gösteren sevindirici bir durumdur. 
Bu yoğun rekabet ortamında başarılı 
olabilmenin yolu, çok çalışmaktan ve ge-
leceğe yönelik iyi bir planlamayla hareket 
etmekten geçiyor. Bunun için, çocukları-
mıza, kendi ilgi ve yeteneklerini uygun bir 
alan belirleyerek, ilköğretimden itibaren o 
alanda kendilerini geliştirmelerini tavsiye 
ediyorum. Bilgiye ulaşmak, günümüzde, 
10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre fevka-
lade kolay hale geldi. Gelecek, bu imkanı 
en ileri düzeyde değerlendirebilenlerin 
olacaktır. Çocuklarımız da bu ilgiyi ve 
azmi görüyorum. İnşallah, Gönül Köprüsü 
Projesi, çocuklarımızın ufkunu genişlete-
rek, onları daha büyük hedeflere yönelte-
cektir. Bu düşüncelerle, projenin hayırlı ve 
başarılı olmasını diliyor, hepinize saygıla-
rımı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Sevgili Erzurumlular, değerli işadamla-
rımız, kıymetli misafirler… Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu-
rada, Erzurum başta olmak üzere, Ağrı, 
Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunce-
li, Van illerinden gelen işadamlarımız var. 
Ayrıca, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki 
illerimizden gelmiş olan yatırımcıları-

mız, müteşebbislerimiz de yine burada 
bulunuyor. Herkesin ortak amacı, Doğu 
Anadolumuz’un kalkınması için neler ya-
pabileceğimizi, ne tür katkılarda buluna-
bileceğimizi konuşmak, görüşmek, işbir-
liği kanalları oluşturmak. Doğu Anadolu 
Kalkınma İşbirliği Köprüsü toplantısının, 
ülkemize ve bölgemize hayırlı sonuçlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Erzurum | 5 Nisan 2008

Doğu Anadolu Kalkınma ve 
İşbirliği Köprüsü Toplantısı
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Değerli misafirler…

Memnuniyet le  i fade  etmel iyim ki , 
Türkiye’nin ekonomik görünümü, son 
yıllarda büyüklüğüyle orantılı paramet-
relere oturmaya başladı. 2002 yılında 
dünyanın 26’ıncı büyük ekonomisi olarak 
aldığımız Türkiye’yi 17’inci sıraya çıkar-
mayı başardık. 5 yılda ülkeyi 9 basamak 
yükselttik. Türkiye bugün Avrupa’nın da 
6’ıncı büyük ekonomisi haline geldi. Hol-
landa, Belçika gibi ülkeler bizim gerimiz-
de yer alıyor. 2002 yılında 230 milyar do-
lar olan gayrı safi yurtiçi hasılamızı, 659 
milyar dolara çıkardık. Kişi başına milli 
geliri 9.333 dolara yükselttik. İhracatımı-
zı 36 milyar dolardan 107 milyar dolara 
çıkardık. Bunların pek çoğu Türkiye’nin 
2013 hedefleriydi. Biz, gecemizi gündü-
zümüze katarak çalıştık ve 5 yıl önce-
sine göre ülkemizi daha ileri noktalara 
taşıdık. Bunları yaparken, bir yandan da 
geçmişten devraldığımız borç yükünün 
sıkıntılarıyla mücadele ettik. Türkiye’nin 
kamu net borcu stoku, tarihinde ilk kez, 
2005 yılından beri gerilemeye başladı. 
Kamu net borç stokunun gayrı safi yurtiçi 
hasılaya oranını yüzde 61,5’ten yüzde 
29,1’e düşürdük. Ekonomiyi bilmeyen-
ler, borcun yapısını incelemeye zahmet 
etmeyenler, dillerine Türkiye’nin borcu-
nun yükseldiğini dolamışlar, her yerde 
söyleyip duruyorlar. Onların Türkiye’nin 
borcu dedikleri, özel sektörün de borcunu 
kapsayan rakamlar. Özel sektörün borç-
lanması, kamu borçlanması gibi değil. 
İşin arkasında devlet garantisi olmadığı 
için, yabancı finans kuruluşları özel sek-
töre kılı kırk yararak borç veriyor. Bu, ta-

mamen serbest piyasa şartlarında yapılan 
bir alışveriş. Devletin borcu ise apayrı bir 
konu. 

Bir kez daha iftiharla belirtiyorum ki, 
2005 yılından beri devletin net borç stok 
rakamları geriliyor. Örneğin, 2004 yılında 
274 milyar YTL olan kamu net borç stoku, 
2007 yılında 249 milyar YTL’ye indi. Bir 
yanda borçlarımız azalırken, diğer tarafta 
büyümemiz hızlanıyor. Türkiye, tarihinde 
ilk defa 24 çeyrek üst üste büyüme başa-
rısını gösterdi. Geçmişteki gibi, bir yıl iyi 
bir büyüme rakamı yakaladıysa, hemen 
sonrasında geriye giderek boşa kürek 
çeken Türkiye dönemi sona erdi. 2007 yı-
lının son çeyreğine ilişkin büyüme rakamı 
yüzde 3,4 olarak açıklandı. Buna rağmen 
Türkiye son beş yıldır ortalama yüzde 6,9 
büyüme hızına ulaştı. Bunlar kolay elde 
edilebilen sonuçlar değil. Bu sonuçlar, 
içeride ve dışarıda yaşadığımız pek çok 
soruna rağmen elde edildi. 

Türkiye, yanıbaşındaki Irak’ta bir savaş 
ve arkasından hala devam eden kaosun 
etkilerini yaşadı. Türkiye, bir Cumhurbaş-
kanlığı seçimi yaşadı. Türkiye, bir mahalli 
idareler seçimi, bir milletvekili genel se-
çimi ve bir de referandum yaşadı. Birkaç 
yıldır üst üste etkisini gösteren kuraklık 
yüzünden tarımsal üretimden şehirle-
rimizin içme suyu ihtiyacına kadar her 
alanda sıkıntılar ortaya çıktı. Ülkemize ge-
len önemli miktardaki küresel sermaye se-
bebiyle ekonomisi dünya ile entegre olan 
Türkiye, dış kaynaklı pek çok krizle yüz-
leşti. En basitinden 25 dolar olan petrol 
fiyatları 110 dolara kadar çıktı. Geçmişte 
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sadece bir tanesi bile Türkiye’nin dengele-
rini alt-üst etmeye yetecek bu sıkıntıların 
hepsini de başarıyla göğüsledik. Uluslara-
rası alanda dahi ciddi sonuçlar doğuran 
pek çok gelişme, bizi en alt düzeyde etki-
ledi. Nitekim, büyüme başta olmak üzere, 
tüm ekonomik veriler, bu gerçeği teyit 
ediyor. 

Değerli arkadaşlar…

Kalkınmanın bölgeler arasında dengeli 
bir şekilde yürümesini de, en az genel 
kalkınma davası kadar önemli görüyoruz. 
Türkiye’de, sanayi, ticaret ve turizmde, 
dolayısıyla istihdamda, Marmara, Ege, İç 
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin ağırlığı 
söz konusu. Nitekim, geçmişten bugüne 
teşvik belgeli özel sektör yatırımlarının 
dağılımına baktığımızda bu durumu 
açık bir şekilde görebiliyoruz. Doğu Ana-
dolu bölgemiz, bu bakımdan, maalesef 
il sayısı ve coğrafi büyüklük bakımın-
dan daha dezavantajlı olan Güneydoğu 
Anadolumuz’un bile gerisinde kalmıştır. 
Halbuki Doğu Anadolumuz, Türkiye’nin 
Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere 
bütün bir doğu coğrafyasına yönelik üre-
tim ve ihracat üssü olma potansiyelini 
taşıyor. Ülkemizin doğu bölgeleriyle bu 
coğrafya arasındaki ilişkiler her geçen 
yıl daha da artıyor ve derinleşiyor. Bu 
durum, Doğu Anadolu illerimizin, sınai 
ve ticari faaliyetlerin merkezi durumuna 
gelmesini, hem stratejik, hem de ekono-
mik bir zorunluluk haline dönüştürüyor. 
Bu çerçevede devletin yapması gereken iş 
gerekli altyapıyı hazırlamaktır. 

Doğu Anadolumuz’un ülkenin gelişme 
potansiyelinden hak ettiği payı alabilmesi 
için, bölgede kalkınmanın fiziki altyapısı-
nın oluşturulması gerekiyor. Bunun için 
geçtiğimiz 5,5 yılda çok büyük ve önemli 
çalışmalar gerçekleştirdik. Eğitim altya-
pısının geliştirilmesine, ülke genelinde 
olduğu gibi, bu bölgede de büyük önem 
verdik. Bu çerçevede Doğu Anadolu bölge-
mizde, geçtiğimiz 5 yılda 11.518 yeni ders-
lik yaptık. Okullarımıza 42.884 bilgisayar 
gönderdik. 6.306 eğitim kurumumuzu 
adsl ile internete bağladık. 102 öğrenci 
pansiyonunu hizmete açarak, özellikle 
kırsal kesimdeki çocuklarımızın eğitimle-
rini kolayca yürütebilmelerini sağladık. 44 
adet spor salonunu hizmete açtık. Maddi 
imkanı olmayan öğrencilerin ailelerine, 
çocuklarımızın eğitimlerinde kullanılmak 
şartıyla 10 milyon 725 bin YTL karşılıksız 
yardım yaptık. 

Değerli misafirler…

Sağlık alanında da bölgenin çehresini de-
ğiştirdik. Doğu Anadolumuz’da 26 yeni 
hastane, 10 hastane ek binası, 89 sağlık 
ocağını tamamlayarak hizmete açtık. 20 
hastane, 3 hastane ek binası ve 26 sağlık 
ocağına ilişkin yatırım da devam ediyor. 
Bölgede 2002 yılında 824 olan uzman he-
kim sayısını 1.509’a, 1.960 olan pratisyen 
hekim sayısını 2.239’a, 6.810 olan ebe-
hemşire sayısını 9.304’e çıkardık. Geçtiği-
miz 5,5 yılda bölgeye yapılan sağlık yatı-
rımlarının tutarı 871 milyon YTL’yi buldu. 
Böylece, bölgeyi sağlık altyapısı bakımın-
dan kendi kendine yeter hale getirdik. 
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Bölgede önemle yürüttüğümüz bir diğer 
hizmet alanı da toplu konut projeleridir. 
Doğu Anadolumuz’da TOKİ tarafından 
toplam 22.613 konut projesine başlandı, 
bunların 16.105’i tamamlanarak vatandaş-
larımıza teslim edildi. TOKİ projelerinin 
sosyal donatıları kapsamında, 24 okul, 34 
ticaret merkezi, toplam 600 yataklı 4 has-
tane, 6 sağlık ocağı, 3 kütüphane, 3 spor 
salonu, 2 kreş ve 23 de cami yer alıyor. 
2003 yılından bugüne kadar Doğu Ana-
dolu’muzda yapılan toplu konut ve sos-
yal donatı yatırımlarının tutarı 1 milyar 
335 milyon YTL’dir. Bölgede, 2005-2007 
yılları arasında, KÖYDES ödeneklerinin 
toplamının yüzde 20,6’sına karşılık ge-
len 863 milyon YTL kaynak kullanıldı. 
Böylece, bölgede projeye dahil olan 6.052 
köyümüzün içme suyu ve yol sorunları 
büyük ölçüde çözüldü. Bu proje ile köy-
lerimize, geçmişte emsali olmadığı kadar 
çok ve yaygın hizmet götürüldü. Nüfusu 
10 binden az belediyeler için hayata geçi-
rilen BELDES projesi kapsamında da 26,6 
milyon YTL’Lik yatırım yapıldı. Ayrıca, 5 
belediyenin içmesuyu tesisleri de tümüyle 
İller Bankası tarafından yapılıyor. 

Değerli misafirler…

Bir diğer önemli yatırım alanı da, fiziki alt-
yapının en önemli unsurlarından olan ulaş-
tırma konusudur. Doğu Anadolu bölgemiz-
de 2002 yılı sonu itibariyle 351 kilometre 
bölünmüş yol vardı. 2003 yılından bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalarla, bölgede 
1.417 kilometre yeni bölünmüş yol inşa 
ederek, bu rakamı 1.768 kilometreye çıkar-
dık. Bu projeler ile Doğu Anadolumuz’un 

bir yandan Karadeniz, diğer taraftan Ak-
deniz, öte yandan da Batı bölgeleri ile ula-
şım sorunları çözülmüş oluyor. Ulaştırma 
konusundaki bir diğer önemli çalışma da 
Kars-Tiflis demiryolu projesidir. Türkiye, 
Gürcistan ve Azerbaycan’la ortak bir proje 
çerçevesinde inşa edilecek olan bu demir-
yolunun Gürcistan tarafında inşaatı başla-
dı. Türkiye tarafındaki bölümün ihalesi ya-
pıldı, önümüzdeki aylarda temel atılacak. 
Bu proje, İngiltere’den başlayarak bütün 
Avrupa ile, Orta Asya ve Çin’e kadar uza-
nan hat üzerinden doğu arasında kesin-
tisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak. Bu 
demiryolu hattının açılmasıyla, Doğu Ana-
dolumuz, komşu ülkelerden başta olmak 
üzere bütün Kafkasya ve Orta Asya’nın 
üretim, ihracat ve lojistik üssü olma şansı-
na kavuşacak. Diğer taraftan, 2011 yılında 
yapılacak Üniversitelerarası Kış Oyunları 
için Erzurum’da yapılacak 4 buz pateni 
salonu, 5 atlama kulesi, buz hokeyi salonu, 
curling salonu ve telesiyej tesisleri için 
gereken kaynak tahsis edildi. Yaklaşık 196 
milyon YTL yatırım tutarı olan bu projeler 
için, 2008 yılında 66 milyon YTL harcana-
cak. Bu oyunların ve yapılacak tesislerin 
Erzurum’un geleceğine önemli katkı sağla-
yacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Devlet olarak elbette bölgeye sadece alt-
yapı yatırımları yapmakla kalmadık. Özel 
sektörün yatırımlarını ve istihdamı teşvik 
etmek amacıyla da önemli çalışmalar da 
yürüttük. Bölgedeki bütün illerimiz 5084 
ve 5350 sayılı teşvik kanunlarının kapsa-
mı içinde yer alıyor. Bu çerçevede yapılan 
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bedelsiz yatırım yeri tahsislerinin tutarı 
2007 yılı itibariyle 63,9 milyon YTL’yi 
buldu. Enerji desteği uygulamasından, 
2004-2007 yılları arasında 200 tesis ya-
rarlandı; bu desteğin para olarak karşılığı 
15,7 milyon YTL’dir. Sigorta pirimi işveren 
payı desteğinden yararlanan sigortalı sa-
yısı 2007 yılında 50 bini geçti. Bu teşvik 
kapsamında yapılan ödeme 40,6 milyon 
YTL’dir. Teşvik belgeli yatırım tutarı, 2007 
yılında 1 milyar YTL’yi geçti. Bu yatırım-
larla 4.740 yeni istihdam sağlandı. 

Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında 
bunlar elbette yeterli değildir. Ama, ifade 
ettiğim bu altyapı yatırımları ve teşvik uy-
gulamaları, bölgenin kaderini değiştirecek 
çalışmalar için sağlam bir temel oluştu-
ruyor. Hiçbir bölge, kendi insanının gay-
reti, çabası olmadan, sadece kamu eliyle 
kalkınamaz; kalkınmamıştır. Türkiye, her 
şeyin devlet eliyle yapıldığı eski Türkiye 
değil. Devletin görevi, altyapıyı kurmak, 
teşvik mekanizmalarını oluşturmak ve 
serbest piyasa şartları içinde yatırımcıları 
desteklemek. Bunların hepsini de yapıyo-
ruz. Buna rağmen, bölgede yeterli yatırım 
yoksa, yeterli istihdam sağlanamıyorsa, 
burada başka bir sorun var demektir. Tıka-
nıklık noktalarını hep birlikte düşünelim, 
çözüm yolları üretelim. Doğu Anadolu 
Kalkınma İşbirliği Köprüsü toplantısının, 
bu sorunun aşılması konusunda yeni bir 
model ortaya çıkarmasını temenni ediyo-
rum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgilerim-
le, saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli konuklar, gemi inşa sanayinin 
değerli temsilcileri... Bu anlamlı törende 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Milli güvenlik ve savunmanın önemli 
bir gereği, güçlü bilim ve teknoloji kapa-
siteleri ile bunları hayata geçirebilecek 
sanayi birikimine sahip olabilmektir. 
Türk devleti ve Türk milleti olarak, geçti-
ğimiz dönemlerde maruz kaldığımız pek 
çok olayla, bu gerçeği yaşayarak görmüş 
bulunuyoruz. Bunun için, özel sektörü-
müz, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK’ın 
enstitüleri, savunma sanayimizin ihtiyaç 
duyduğu araştırmaları ve üretimleri yap-
mak üzere seferber olmuş durumdalar. 
Bu çerçevede, savunma sanayi ve gemi 
inşa sanayi, ülkemizin hızla gelişen iki 
stratejik sektörü konumuna gelmiştir. 
Bugün, bu iki sektörün, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığımız için, yüksek nitelikli gemiler 
imal etmek üzere oluşturdukları birlikte-
liğin üretim safhasını başlatmak amacıyla 
bir aradayız. 

Biraz önce, Dearsan Tersanesi’nde Yeni Tip 
Karakol Botları’nın ilk kaynağını yaptık. 
Şimdi de, burada, RMK Tersanesi’nde, 
S a h i l  G ü v e n l i k  A r a m a  Ku r t a r m a 
Gemileri’nin ilk kaynağını yapacağız. Bu 
projeler, ülke sanayimizin geldiği gurur 
verici aşamayı göstermesi bakımından 
büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi Türki-
ye, bir dizi ağır ekonomik krizin ardından, 
geçtiğimiz 5.5 yıldır bir toparlanma, yeni-
den yapılanma ve gelişme  dönemi yaşadı. 

Bu dönemde, ulusal kalkınma hedef le-
rimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda, 
sanayimiz de büyük bir atılım içine gir-
di. Örneğin, gemi inşa sanayimiz, 2002 
yılında dünyada 23. sırada yer alıyordu. 
Denizcilik alanında gerçekleştirilen büyük 
atılımlar sonucunda, bu sektörde, tonaj ve 
sipariş edilen gemi adedine göre Güney 
Kore, Japonya ve Çin’in ardından 4. sıraya 
yerleşmiş bulunuyoruz. Yine 2002 yılında 
birçok tesisi kapanma noktasına gelmiş 
olan savunma sanayii sektörü, Savunma 
Sanayii İcra Komitesi’nin aldığı kararlar 
sonucunda büyük bir ivme yakaladı. Türk 

RMK Tersanesi Kaynak Kesme 
Töreni

İstanbul | 3 Mayıs 2008
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Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek teknoloji 
ürünü birçok ihtiyacı artık milli tasarım 
ve üretim projeleri ile Türk şirketleri ta-
rafından karşılanıyor. Kendi ihtiyacımızı 
karşılamanın da ötesinde, savunma sana-
yii ürünlerimiz, artık dünyanın her coğraf-
yasında alıcı buluyor. 

Böylece, savunma sanayimiz, iç pazar ihti-
yaçlarını karşılayarak, yurtdışına gitmekte 
olan kaynakların ülkemizde kalmasını te-
min ettiği gibi, ülkemize gelir de sağlama-
ya başladı. Ayrıca, bu birikimle uluslara-
rası alanda ihracat güçlerini artıran gemi 
inşa ve savunma sanayii sektörlerimiz, 
ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu yüksek 
katma değer ve nitelikli istihdam üretme 
konusunda da öncü oluyorlar. Özellikle 
tasarımını ve mühendisliğini kendimizin 
yapabildiği projelerden elde edilen katma 
değer, sadece imalat ile sınırlı kalınan sek-
törlere göre çok daha yüksek seviyelerde 
gerçekleşiyor. Bu durum, ülkemizin reka-
bet gücüne büyük katkıda bulunuyor.

Değerli arkadaşlar...

Hükümetimizin ulusal Ar-Ge kapasitemi-
zin geliştirilmesine yönelik olarak attığı 
adımlar Cumhuriyet tarihinde bir ilki teş-
kil ediyor. 2008 yılı için, başta TÜBİTAK 
olmak üzere, sadece devlet kurumlarının 
bütçelerine Ar-Ge için konulan kaynakla-
rın toplamı bir milyar doları aşıyor. Özel 
sektörün kendi imkanlarıyla yürüttüğü 
Ar-Ge harcamaları, bu rakamın dışındadır. 
Önemli bir kısmı savunma ve uzay alan-
larına tahsis edilen bu kaynaklarla çok 
sayıda Ar-Ge projesi yürüyor. Bilimsel ve 

teknolojik gücümüzü artırmamızı, ülke 
olarak hedeflerimize ulaşmamızın temel 
şartlardan biri olarak görüyoruz. Önceki 
dönemlerde uzun yıllar toplanma imka-
nı dahi bulamamış olan Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulu ile Savunma Sanayii İcra 
Komitesi’ni işler bir yapıya kavuşturduk. 

Başbakanlığım döneminde, bu kurulla her 
yıl en az iki toplantı yaparak önemli ka-
rarlar alıp, hayata geçirdik. Bugün sonuç-
larını devşirmekte olduğumuz projelerin 
gerisinde, buralarda şekillendirdiğimiz 
ve kararlılıkla takip ettiğimiz politikalar 
bulunuyor. 2004 yılından itibaren, Ar-Ge 
yapan, yaptıran ve kullanan bütün aktör-
lerin içinde olduğu, aynı stratejik hedefe 
yönelik olarak çalışan bir Türkiye Araştır-
ma Alanı oluşturduk. Uygulama planlarını 
hazırlayarak somut hedefleri belirledik; 
gerekli kaynakları ayırıp, idari ve hukuki 
altyapıyı güçlendirdik. 

Bu gayretler neticesinde, 2003-2005 yıl-
ları arasında Ar-Ge harcamalarındaki 
artış oranında, Çin ile birlikte dünyada 
1. sıraya yükseldik. Yine bu dönemde, 
dünyada bilim insanı sayısı artışında en 
yüksek oranı yakalamış 3. ülke durumuna 
geldik. Bilindiği gibi, gemi inşa sektörünü 
desteklemek üzere Tuzla bölgesinde Piri 
Reis Üniversitesi adı ile yeni bir yüksek 
öğretim kurumunun kuruluşuna ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararını geçtiğimiz yıl 
aldık. Hedefimiz, sektörün dinamizmini 
üniversitenin bilimsel birikimi ile birleş-
tirerek bir sinerji oluşturmak. Savunma 
sanayii alanında başlattığımız çalışmaları 
sürekli ileriye doğru taşıyarak devam et-
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tirmek kararındayız.  Öncelikli amacımız, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu alanda dışa 
bağımlılığını en aza indirmek, milli kay-
nak ve imkanları geliştirmektir. 

Değerli misafirler...

Bu büyüklükte ve teknolojik donanım-
da kurtarma gemileri ve karakol botları 
üretimine girişilmesi, Türk gemi inşa 
sanayinde bir ilktir. 1700 Tonluk Sahil 
Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri’nin 
ve 400 Tonluk Yeni Tip Karakol Botları’nın 
inşasına başlanması, sektörün ulaştığı se-
viyenin göstergesidir. Kurtarma gemileri 
ve karakol botları, ülkemizin önde gelen 
savunma sanayii kuruluşları HAVELSAN 
ve ASELSAN tarafından geliştirilerek en-
tegrasyonu yapılacak Milli Komuta Kont-
rol Sistemi’yle donatılacak. Bu da, hepimiz 
için heyecan verici bir başka gelişmedir. 

Bütün bunlar bize, ülkemizde, askeri gemi 
inşa sektöründe kısa zamanda büyük geliş-
melerin olduğunu açıkça gösteriyor. Üre-
tilecek olan bu gemilerde Türkiye’de imal 
edilen gemi çeliği kullanılıyor. 

Bu süreçte, gemi inşa yan sanayimiz de çok 
aktif olarak görev alacak. Dolayısıyla, bu 
sektörün gelişimi, zincirleme olarak, Türk 
sanayine yeni bir soluk, yeni bir heyecan 
getirecek. 

Bilindiği gibi, savunma ve emniyet hizmet-
leri için yapılan harcamalarda en önemli 
miktar, yurtdışından ithal edilen ürünle-
rin harcamalarına gidiyor. Giderek artan 
oranlarda bu ihtiyaçlarımızın tedariğinin 

yurtiçi özgün kaynaklara yönelmesi, eko-
nomimize de önemli kazanımlar sağlıyor. 

Bugün ilk kaynağını yapmakta olduğu-
muz projelerin gerçekleşmesinde emeği 
olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’na, Dearsan ve RMK 
Marin çalışanlarına teşekkür ediyorum.  
Türk deniz sularında ve gerektiğinde 
uluslararası sularda görev yapacak Sahil 
Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri’nin 
ve Yeni Tip Karakol Botları’nın planlanan 
süre içerisinde tamamlanmasını diliyo-
rum. Bu konuda, bütün kurumlarımızın 
üzerlerine düşenleri hassasiyetle yerine 
getireceğine inanıyorum. Gemi inşa ve sa-
vunma sanayii sektörlerimizin daha nice 
başarılara imza atmasını temenni ediyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Davetliler... Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum...

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün hazırla-
mış olduğu 26. Vakıflar Haftası etkinliği 
münasebetiyle aranızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Medeniyetimizin temel dina-
mikleri arasında yer alan vakıflar alanında 
önemli hizmetler gerçekleştiren  Vakıflar-

dan sorumlu devlet bakanlığımızı ve Vakıf-
lar Genel Müdürlüğümüzü tebrik ederek 
sözlerime başlıyorum.

Bu kutsal çatı altında hizmet üreten herke-
si bu ülkenin tarihi  adına yürekten tebrik 
ediyorum. Zira, başından beri vurguladığı-
mız gibi bütün politikalarımızın birbirini 
tamamlar nitelikte olması hayati derecede 
önem arz ediyor. Vatan dediğimiz bu kut-

Ankara | 5 Mayıs 2008

Vakıflar Haftası Kutlama 
Etkinlikleri



Recep Tayyip ERDOĞAN

436

sal toprakların geçmişine, mirasına, tari-
hine, eserlerine sahip çıkmadan geleceğe 
sahip çıkamayız. Gururla ifade etmeliyim 
ki, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu ya-
rışı en önde götüren kurumlarımızdan-
dır. Vakıf hizmetlerinde nereden nereye 
geldiğimize baktığımızda gurur verici bir 
tablo görüyoruz. Bakınız, Genel Müdür-
lüğümüz, genel bütçeden bir kuruş pay 
almadan gelirlerini, kaynaklarını  tam 15 
kat artırmıştır. Bu sadece bir rekor değil, 
tarihi bir başarıdır. Bu yılki bütçemiz 415 
milyon YTL’dir. Bu rakam, 2002 yılında 
sadece 39 milyon YTL’ydi. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, bütçesinin yarısından fazlası-
nı yatırıma ayırabilen tek kurumdur. Peki 
bu nasıl olmuştur?Büyük bir restorasyon 
hareketini başlatmakla, kaybolmaya yüz 
tutan  eserlerimizi ihya etmekle olmuştur. 
Ekonomide, hukukta, bölgesel adaletsiz-
liklerin giderilmesinde, kentleşmede yap-
tığımız restorasyonu Vakıf eserlerimizin 
ihyasında yaptık. Enkaz halindeki eserleri-
mizin restorasyonu tarihi, muasır medeni-
yet iddiamızın gereğiydi. Bir ülkenin tarihi 
eserleri, vakıf varlıkları o ülkenin tapusu 
hükmündedir. Hükümetimiz vakıflar me-
selesini ülkenin en önemli meselelerinden 
biri olarak görmüştür. Öncelikle Genel 
Müdürlüğümüz, malına mülküne sahip 
çıkmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de bu dönemde gerekli yasal dü-
zenlemeleri yapmış, tıkanan kanalları aç-
mıştır. 2003 yılında tıpkı “vergi barışı”nda 
olduğu gibi çıkardığımız “vakıf barışı” 
yasasıyla birçok önemli hukuki ihtilafları 
çözmeye başladık. Böylece hem Genel Mü-
dürlüğümüzün gelirlerini artırma imkanı 
bulduk, hem de vakıflarımızın sorunlarını 
aşmasına imkan sağladık.

Şimdi de hazineden alınan yeni boş vakıf 
mülklerini değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 
milyar YTL yatırımla birlikte 100 bin kişiye 
istihdam sağlamayı, vakıflarımızın gelirle-
rini de artırmayı hedefliyoruz. Atıl durum-
daki taşınmazları değerlendirmeye aldık. 
Yap işlet devret ve kat karşılığı yöntemleriy-
le 1.2 milyar YTL’lik yatırım yaptık, 50 bin 
kişiye istihdam sağladık. Sosyal hizmetlerin 
gerçekleştirilme oranı ve kalitesini artırdık. 
Vakıfbank; Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
bankası haline geldi. Bütün bunlar netice-
sinde gelirlerimiz, kaynaklarımız arttı.

Tabi işin gelir kısmını aşan bir yönü var. 
Bu işlerin hepsini eş zamanlı olarak yapa-
bilecek bilgi var, değer var, emek var. Her 
şeyden önemlisi bu vakıf medeniyetine 
duyulan aşkın bir sevdası var. Evet, artık va-
kıf değerlerimiz, gün ışığına çıkıyor. Vakıf 
müzelerimiz büyük önem kazanıyor. Vakıf 
Arşiv Yönetim Sistemi ile dünyanın en 
büyük kültür projesini hayata geçiriyoruz. 
Böylece vakıflarımızla ilgili tüm belgeleri, 
dijital ortama aktaracağız. Türkiye’nin her 
yerinden 1111 vakıf eserinin açılışını hep 
birlikte yaptık. Şimdi 2 bin 650 vakıf eseri-
miz açılışa hazır hale gelmiştir. İnşallah bu 
yıl sonunda, onarımı yapılmamış vakıf ese-
ri bırakmayacağız. Tıpkı,  Türkiye’nin susuz 
ve yolsuz köyü kalmayacak dediğimiz gibi 
Türkiye’nin bütün maddi ve manevi mira-
sına sahip çıkıyoruz. Sadece hudutlarımız 
içindeki eserlere değil, tarihte önemli eser-
ler bıraktığımız ülkelerdeki kültürel mirası-
mıza da aynı sadakatle sahip çıkıyoruz. Sa-
yın Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün 
az önce ifade ettikleri gibi 2009 yılından 
itibaren de bütün vakıf eserlerimizin peri-
yodik bakımını yapacağız, tahrip olmaları-
nı önleyeceğiz.
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Değerli misafirler…

Konuşmama bu şekilde başlamamın bir 
sebebi var. Sürekli duyuyoruz, söylüyoruz: 
Medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Bu 
iddia, içi boş bir iddia değildir. Bugünkü 
millet şuurumuzu, bugünkü sağlam sosyal 
dokumuzu bu anlayışa borçluyuz. Vakıf, 
medeniyetimizin temsil ettiği değerlerin, 
sevginin, paylaşmanın, iyiliğin somutlaş-
mış halidir. Vakıf, hayatı sadece kendimiz 
için yaşamamanın, tek başına mutluluğa 
inanmamanın ifadesidir. İlim tahsil eden 
talebenin, fakirin, yolda kalmışın ihtiyaç-
ları hep bu yolla karşılanmıştır. Vakıflar 
eliyle toplumun gücü bireye, bireyin gücü 
topluma aktarılmıştır. Bireysel çabalar, 
kurumsal bir çerçevede daha geniş imkan-
lar bulmuştur. Bütün bunlar, hepimizin 
bildiği, hiç kimsenin inkar edemeyeceği 
gerçeklerdir. Bu gerçekleri her fırsatta vur-
gulamak, hatırlatmak elbette gereklidir. 
Ancak, bizim vazifemiz sadece bundan 
ibaret değildir. Bize ait yüce değerlerin ve 
bu değerleri insana hizmet için yürüten 
kurumların geçmişte kalmış, yürürlüğünü 
yitirmiş olarak algılanması kabul edile-
mez. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
muasır medeniyet iddiasını gerçekleştir-
mesi bu muhteşem mirasa sahip çıkmakla 
mümkündür. Keza, bugünkü anlayışla 
Hukuk devletimizin gerçek anlamda sos-
yal bir hukuk devleti olabilmesi toplum 
ile devletin güç birliğine bağlıdır. İşte Va-
kıflar, Türkiye’nin güç kaynakları, sosyal 
dinamikleridir. Bu yüzden, geçmişte bir 
vakıf medeniyeti inşa etmiş olmamız ne 
kadar önemliyse, bugün bu medeniyeti 
yaşatmamız daha fazla önemlidir. Vakıf 
kültürümüz, bugün çağdaş dünyanın tesis 
etmeye çalıştığı, toplumsal dokunun geliş-

tirilmesi için önem verdiği bir anlayıştır. 
Bu topraklar, asırlardır bu kültürü, bu 
zenginliği, bu birikimi hayata geçirmiştir. 
Çok şükür, Türkiye, milletiyle, devletiyle, 
hükümetiyle vakıflarına sahip çıkmıştır. 
Hem Türkiye toprakları içerisinde yer 
alan, hem de yabancı ülke sınırları içeri-
sinde yer alan eski eserlerimiz yeniden 
hayata kazandırılmıştır. Kendi mirasımıza 
sahip çıkarak, insanlığın ortak mirasına da 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biliyoruz 
ki, insanlığın ortak kültürel mirasına sahip 
çıkmak insani değerlere sahip çıkmakla eş 
anlamlıdır. 

Değerli misafirler…

Türkiye hızlı bir şekilde değişiyor, gelişi-
yor. Her zaman vurguladığım bir husus 
var. Toplumumuz bizden önceki o karan-
lık günlerde ayakta kaldıysa, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularının üst seviyede 
olması nedeniyledir. Allah bize o felaket 
günlerini, kriz ortamlarını bir daha yaşat-
masın. O günler, değil tarihi eserlere sahip 
çıkmak, insanların ülkelerinden umudu 
kestiği yıllardı. O günler, değil umutları 
yeşertmek bütün toplumun ağır bir eko-
nomik enkazın altında kalma endişesi 
duyduğu yıllardı. 

O yıllar, artık geride kaldı. O günlerde gös-
terilen sabrın, yardımlaşmanın meyveleri-
ni şimdi topluyoruz. Bugünlerde gösterdi-
ğimiz sabrın, metanetin, vakarın, izzetin 
karşılığını da inşallah yarın göreceğiz. 
Bizim lügatimizde karamsarlık, umutsuz-
luk, bedbinlik yoktur. Çünkü inanıyoruz 
ki, her türlü gelişmenin temeli ümitvar 
olmaktır, geleceğe dair umutlar beslemek-
tir.  Karamsarlık, belirsizlik, umutsuzluk, 
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gelişmenin ve ilerlemenin başdüşmanı-
dır. Biz, ömrümüzün bereketli geçmesini, 
emaneti devraldığımız süreyi insana ve 
topluma hizmetle geçirmeyi esas alıyoruz. 
Sadaka taşlarını bize miras bırakan, kuşlar 
için bile vakıf eserleri kurmayı bize mi-
ras bırakan ecdadımızın izinde yürümek 
ancak böyle pozitif bir tutum takınmakla 
mümkün olabilir. Evet, bize düşen toplum-
la aynı istikamette olmaktır. Bize düşen, 
siyaseti, yönetimi halka hizmet aracı bil-
mektir. Sadece halka hizmet değil, bütün 
mahlukata hizmet, bütün canlılara hizmet, 
dolayısıyla çevrenin, tabiatın hukukunu 
korumak en büyük şiarımızdır. Biliyoruz 
ki, bizler emanet taşıyıcılarız. Emanete ne 
kadar riayet edebilirsek o kadar kendimizi 
mutlu ve mesut sayacağız. Milletimize, 
insanlığa ne kadar hizmet edebilirsek 
o kadar müsterih olacağız. Bunu takdir 
edecek olan da, zaten takdir eden de yüce 
milletimizdir.

Değerli davetliler...

Her geçen gün, ekonomimiz, devletimiz 
ve toplumumuz sağlam ve geri dönülemez 
bir şekilde gelişiyor. Devlet ve millet işbir-
liğiyle bir çok sorunumuz çözüme kavuşu-
yor. Geldiğimiz nokta elbette yeterli değil, 
daha da ileriye gitmemiz gerekiyor. Hiçbir 
zaman bu ülkeye yaptığımız hizmetleri 
yeterli görmedik, hiçbir zaman da yeterli 
görmeyiz. Türkiye daha çok demokrasiyi, 
daha çok adaleti, daha çok üretimi, daha 
çok kalkınmayı hak eden bir ülkedir. Bu 
millet hiç şüphesiz daha iyisine, en iyisine 
layıktır. Ekonomik ve demokratik gelişme, 
ülkemizin sokaklarına, mahallerine de 
yansıyor. Sağlık iyileşiyor, eğitim iyileşi-
yor, şehirlerimiz iyileşiyor. Hükümetimiz 

döneminde vakıf eserlerine bu kadar sahip 
çıktıysak, bu bizim medeniyet bilincimiz 
kadar, bu ülkeye getirdiğimiz siyasi ve eko-
nomik istikrarın da bir sonucudur. Çünkü 
hayat bir bütündür. Politikalarımız da bu 
bütünlüğün eseridir. 

Bu anlamda hayırseverlerimizi de minnet 
ve şükranla anıyorum. Milletimiz, ülke-
miz, vatanımız, yurdumuz onlar sayesinde 
şimdi çok daha güçlüdür. Sivil toplum 
örgütlerimiz hayırlı hizmetlerde devletle 
ve birbiriyle yarışıyor. Gerekli yardım faa-
liyetlerinin organize bir şekilde daha etkin 
yönetilmesi için, vakıflarımıza, dernekle-
rimize de büyük görevler düşüyor. Bu gün 
itibariyle faal olan 78 bin 24 adet dernek 
ve 4 bin 459 adet vakıf, toplumumuzun 
dayanışmaya verdiği önemi açıkça ortaya 
koyuyor. Bizim iktidarımızda devlet mille-
te sahip çıkmış, millet de daha büyük bir 
aşkla devletine sahip çıkmıştır. İstikrara 
sahip çıkmak budur, güvene sahip çıkmak 
budur, ülkesinin geleceğine sahip çık-
mak budur. Zira o okullarda milyonlarca 
Anadolu çocuğu aydınlanacak. İşte millet 
devletine, devlet de milletine inanınca, 
güvenince böyle güzel eserler ortaya çı-
kabiliyor. İnşallah bu vefakar millet, bu 
sadakatle Türkiye’nin geleceğine, istikra-
rın geleceğine, demokrasinin geleceğine, 
hukukun geleceğine aynı sadakatle sahip 
çıkacaktır. Ve inşallah bir daha bu milletin 
boynu yere eğilmeyecektir.  Hep birlikte, 
ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağımıza 
olan inancım tamdır. Bu duygularla Va-
kıflar Haftası’nın hayırlı olmasını diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer davetliler, sevgili vatandaşla-
rım, değerli basın mensupları, hanımefen-
diler, beyefendiler,

Bu anlamlı toplantıda sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Bugün burada 
Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgele-
rimiz başta olmak üzere Türkiye’nin refah 
ve istikrarı için çok önemli bulduğum 
büyük bir hamleye start vermek üzere 
biraraya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesi-
leyle, Diyarbakır’da bu büyük hadisenin 

ilanı için sizlerle buluşmaktan duyduğum 
memnuniyeti de bilhassa ifade etmek 
istiyorum. Biliyorsunuz, bu buluşmaya, 
kabine arkadaşlarımın yarısıyla, milletve-
killerimizle, işadamlarımızla, sivil toplum 
örgütlerimizle birlikte geldik. Hepimiz 
bugün aynı heyecanı, aynı mutluluğu yaşı-
yoruz. Hükümet olarak attığımız bu büyük 
adım, “Güneydoğu Anadolu Projesi Yeni 
Eylem Planı ile Diğer Bölgelerde Öncelikli 
Projelerin Hızlandırılması”dır. 

Ankara | 25 Mayıs 2008

GAP Eylem Planı Toplantısı
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GAP, DAP ve KOP olarak bilinen bu pro-
jelerle ilgili ayrıntılı eylem planımızı 
tamamlamış bulunuyoruz. Finansman 
kaynağımızı belirledik, yapılacak işleri 
somut bir takvime bağladık. Bu projeler, 
gerek bölge insanımız, gerek Türkiye’nin 
her tarafında bütün milletimiz için talih 
değiştirecek önemde sonuçlar üretecektir. 
Bunlar, bölgelerimiz arasında ekonomik 
kalkınma ve sosyal gelişme farklarını 
ortadan kaldıracak, geri kalmışlığın ge-
tirdiği işsizlik ve göç gibi sorunlarda bizi 
rahatlatacak kurtuluş projeleridir. Artık 
uzun yıllardır konuşulan ama bir türlü po-
tansiyeli hayata geçirilemeyen bu kurtuluş 
projelerini, elle tutulur, gözle görülür bir 
hızla tamamlamak için düğmeye basıyo-
ruz. Yıllardır, bölge insanımız başta olmak 
üzere milletimize evlat acısı yaşatan bölü-
cü terör belasının istismar ettiği sosyo-eko-
nomik yaralar, bu projelerle inanıyorum 
ki, bütünüyle kapanacaktır. 

Bu büyük hamlenin yanı sıra, Meclis’te 
bugün görüşmeleri başlayan Kürtçe ya-
yında yeni açılımımız, terörün psikolojik 
ve kültürel zeminini de önemli ölçüde 
kurutacaktır. Yapılacak yeni düzenlemeyle 
TRT’nin bir kanalı ilk etapta günde Kürt-
çe, Arapça ve Farsça yayın yapmaya başla-
yacaktır. Hem sosyo-ekonomik kalkınmayı 
sağlayacak olan yeni eylem planımız, hem 
yeni Kürtçe yayın açılımımız, toplumsal 
yapımızı, birlik ve bütünlüğümüzü güç-
lendiren bir sosyal restorasyon meydana 
getirecektir. 

Bölgelerimiz ve insanlarımızın yıllardır 
adeta mahkum olduğu kötü talihi değişti-

recek bu tarihi adımların hükümetimize 
nasip olmasından büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizin kalkınması başta olmak üzere 
Türkiye’nin bütün bölgelerinin yüzünü 
güldürecek, Türkiye’nin topyekün bahtını 
açacak olan yeni projelerimizi açıklama-
nın heyecanı içindeyiz. Biraz sonra ayrıntı-
larını açıklayacağım yeni Eylem Planımız, 
hiç kuşkusuz,Türkiye için yeni bir milat, 
yeni bir dönüm noktası olacaktır. Fikirle-
riyle, önerileriyle eylem planımızın olgun-
laştırılmasına katkıda bulunan herkese 
özellikle teşekkür ediyorum. 

Bugüne kadar bölgeye yönelik bir çok 
paketler açıklandı, birçok raporlar yayın-
landı, birçok söylemler ortaya konuldu. 
Bunların hepsinin yanlış olduğunu dü-
şünemeyiz. Ancak bu raporların birçoğu, 
doğrunun, olması gerekenin yalnızca bir 
bölümünü ortaya koyuyordu. Oysa olması 
gereken meseleleri bir bütün olarak doğru 
algılayabilmek, Türkiye bütünlüğünde dü-
şünebilmektir. Yalnızca siyasi söylemlerle 
veya popülist bir kısım anlayışlarla netice 
alınamayacağı çok açıktır. Yine biliyoruz 
ki, doğru teşhis ve tespitler kadar bunları 
uygulamaya geçirebilme iradesi, kararlılı-
ğı ve azmi de önemlidir. Bugün açıkladı-
ğımız, bir rapor, proje veya dosya değildir. 
Takvimi belirlenmiş, somut olarak tanım-
lanmış, kaynağı temin edilmiş bir eylem 
planıdır. 

Değerli davetliler... 

Kalkınmanın, refahın temel dinamiği hiç 
kuşkusuz adalettir. İnsanlarımızın hayat 
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kalitesini artırmak adaleti bütün ülkeye 
yaymak, refahı eşit bir şekilde paylaştır-
makla mümkündür. Her fırsatta vurgula-
dığım bir hususu burada, Diyarbakır’da 
bir kez daha ifade etmek istiyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu temel 
niteliklerin gereği, milletimizi, ülkemizi 
bir bütün olarak kucaklamak, 81 vilaye-
timizi, 70 milyon insanımızı bir görmek, 
birimiz için olanı hepimiz için istemek, 
herkes için refah ve özgürlük üretmektir. 
Dinimiz, inancımız, düşüncemiz, yaşam 
biçimimiz, etnik kökenlerimiz her ne olur-
sa olsun, unutmayalım ki millet olarak 
kaderimiz birdir. Aynı gökkubbe altında 
yaşıyoruz. Bütün farklılıklarımızın üze-
rinde bizi birleştiren, tek bir millet yapan 
yüksek değerlerimiz var. Bizi birleştiren 
temel paydamız da Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığıdır. Hepimiz, aynı milletin, 
aynı cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşla-
rıyız. Hep birlikte kaybetmemek için hep 
birlikte kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu 
gökkubbe altında, bu cennet vatanda bü-
tün renklerimizle biz, bir ve bütünüz. Bu 
bereketli topraklarda ekmeğimizi birlikte 
paylaşacağız, aşımızı birlikte büyüteceğiz. 
Birbirimize güvenerek, birbirimize yasla-
narak topraklarımızı birlikte yeşerteceğiz, 
şehirlerimizi birlikte mamur hale geti-
receğiz, sorunlarımızı birlikte aşacağız. 
Herkes tam bir özgüven içinde olsun. Bu 
ülkenin bütün çocukları, bütün gençleri 
geleceğe emniyet içinde baksınlar. 

Yolumuz açıktır, geleceğimiz aydınlıktır. 
Herkesin, her vatandaşımın başı dik ol-
sun. Çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz 

yoktur. Biz birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirdiğimiz, dostluk ve kardeşliğimizi 
pekiştirdiğimiz sürece aşamayacağımız 
hiçbir engel yoktur. Emin olunuz, bu top-
raklar şaha kalkacaktır. Türkiye’nin bütün 
şehirlerinde, bütün topraklarında mayınlı 
alanları temizleyeceğiz. 70 milyon vatan-
daşımızla Türkiye Cumhuriyeti devletine 
ait olmanın, aynı bayrak altında aynı 
istiklali korumanın onur ve gururunu 
birlikte yaşayacağız. Türkiye’nin son yıl-
larda gerek ekonomik kalkınma, gerekse 
demokratik gelişme noktasında elde ettiği 
bütün kazanımların arkasında demokra-
tik istikrar ortamının yer aldığını bilece-
ğiz. Huzur ve istikrarımıza hep birlikte 
sahip çıkacak, ortak gelecek hedeflerimiz 
etrafında kenetleneceğiz. 

Unutmayalım ki, demokrasi talebi de, 
kalkınma talebi de bütün milletimizin 
ortak talebidir. Bu gerçeği anladığımız 
gün hiçbir meselemiz kalmayacaktır. 
Bütün meselemiz vatandaşlarımız ara-
sında hiçbir ayrım gözetmeksizin ülke-
mizin bütün insanlarını kazanmaktır. 
Burada attığımız adalet tohumları sadece 
Türkiye’nin Güneydoğu’sunu, Doğusu’nu 
değil Türkiye’nin yedi bölgesini yeşer-
tecektir. Buraya yaptığımız yatırımlar, 
yapacağımız yatırımlar Türkiye’nin gele-
ceğine yapılmış yatırımlardır. İşte bugün 
hükümetimiz, bölgesel farklılıkları or-
tadan kaldıracak devasa bir adıma daha 
imza atmaktadır. Bu, yüzyılın en büyük 
bölgesel kalkınma projelerinden biridir. 
Bu bir sosyal restorasyon projesidir, bir 
kardeşlik projesidir… Yeter ki, sloganlarla 
değil, kör ideolojilerle değil, asabiyetle 
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değil akılla, ilimle, sevgiyle yüreklerimizi 
birleştirelim. Yeter ki, gücümüzü dağıtma-
yalım, enerjimizi zayi etmeyelim. Yeter ki, 
sorunlarımızın çözümsüz olmadığına hep 
birlikte inanalım. Demokratik siyaset her 
türlü sorunun tartışıldığı, müzakere edil-
diği, çözüm yollarının arandığı zemindir. 
Bütün sorunlarımız için çare, daha çok 
demokrasidir. Çare, daha çok özgürlüktür. 
Çare, daha çok yatırım, daha çok üretim-
dir. Çare, güvendir, istikrardır. 

Şunu açıkça gördük ve yaşadık ki, güven 
ve istikrarın olmadığı hiçbir yerde geliş-
me olmaz, terör ve şiddetin var olduğu 
hiçbir yerde de kalkınma olmaz, huzur ve 
refah olmaz. Milletimizin birlik ve bera-
berliğine, ülkemizin huzur ve istikrarına, 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine 
kast eden terör örgütü, menfur saldırıla-
rıyla hiçbir hedef ayrımı gözetmediğini, 
hiçbir değer tanımadığını bütün dünyaya 
göstermiştir. Artık bölücü terörün insan-
lık dışı yüzünü herkes tanımıştır. Çok 
yönlü ve çok boyutlu olarak yürüttüğü-
müz mücadele neticesinde, terör örgütü, 
içeride ve dışarıda hiç olmadığı kadar 
yalnızlaşmıştır. Siyasi, askeri, diplomatik, 
sosyo-kültürel ve ekonomik tedbirleri 
eşzamanlı olarak uygulamaya koyuyor, 
topyekün bir mücadele yürütüyoruz. 
Terörün düşmanı, refah ve özgürlük orta-
mıdır. Refah yayıldıkça, özgürlükler güç-
lendikçe, insanımız topyekün kazanacak, 
kaybeden terör örgütü olacaktır. Bu son 
hamle ve açılımlarımızla terör örgütünün 
istismar ettiği varlık alanı, her geçen gün 
daha da fazla daralacaktır. Her türlü iler-
lemenin öncelikli şartı güven ve istikrar 

zeminini tesis etmek, asgari güvenlik şart-
larını sağlamaktır. Bu bölgelerin yaşadığı 
olumsuzluklarda, geri kalmışlıkta, göçte, 
sosyal tahribatta terörün büyük bir etkisi 
olmuştur. 

O halde hepimize düşen ilerleme ve kal-
kınmanın zeminini oluşturmaktır. İna-
nıyorum ki, milletimiz bir bütün olarak 
artık huzur istiyor, aş istiyor, iş istiyor, 
hak ve özgürlüklerin gelişmesini istiyor. 
Doğu’daki, Güneydoğu’daki kardeşim ne 
istiyorsa, Batı’daki, Kuzey’deki kardeşim 
de onu istiyor. Demokrasinin gelişmesi ile 
ekmeğimizin büyümesinin ne kadar bir-
birine bağlı olduğu bizim iktidarımızda 
açıkça görülmüştür. Türkiye bugün, hızlı 
ve istikrarlı büyüme ivmesini kazanmış, 
gayri safi yurtiçi hasılasını 230 milyar do-
lardan tam 659 milyar dolara yükseltmiş, 
kişi başına yurtiçi hasılasını yaklaşık üç 
misline çıkararak 9 bin doların üzerine çı-
karmış, kronik ekonomik sorunlarını çöz-
müş, dünyanın 17. Avrupa’nın 6. büyük 
ekonomisi haline getirmiş Türkiye için; 
artık bölgesel kalkınmada eşitsizlik için 
hiçbir mazereti olamaz. Kalkınma fırsatla-
rını tüm ülke sathına yaymak, kalkınma-
nın ve refahın nimetlerini de eşit ve adil 
şekilde dağıtmak zorundayız. İşte bugün 
de, geç kalınmış, ihmal edilmiş bu bölge-
sel kalkınma mücadelemizin meşalesini 
yakmak üzere burada, Diyarbakır ’da 
toplanmış bulunuyoruz. Burada açıklaya-
cağımız projeler kuşkusuz bütün Türkiye 
içindir. Bu anlamda ülkemiz adına büyük 
heyecan içindeyiz, büyük bir mutluluğu 
birlikte yaşıyoruz. 
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Değerli katılımcılar...

Son 6 yılda bölgesel kalkınmayı sağlamak 
için çok önemli yapısal değişiklikler ger-
çekleştirdik. Ülkemizin her bölgesine, her 
iline, acil ihtiyaçları doğrultusunda, özel-
likle eğitim, sağlık, adalet, sosyal yardım-
lar, ulaşım noktasında önemli hizmetler 
kazandırdık. Önümüzdeki dönemde, böl-
gelerimizin rekabet gücünün artırılması 
ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılması için uygulanacak iki önemli 
uygulamayı başlatıyoruz. 

Bunlardan biri Kalkınma Ajansları, diğeri 
de Cazibe Merkezleri Programı. Bu iki uy-
gulama, bölgelerimizin yerel dinamikleri-
ni ve potansiyellerini harekete geçirecek, 
bölgeler arası farkların kapatılmasına 
destek sağlayacak. Adana ve Mersin ille-
rini içine alan Çukurova Bölgesi ile İzmir 
ilinde pilot Kalkınma Ajanslarını faaliyete 
geçirdik. Tüm bölgelerimizde yerel yöne-
timler, STK’lar, üniversiteler ve KOBİ’lerin 
projelerine destek sağlamak üzere her yıl 
Kalkınma Ajanslarına yaklaşık 850 mil-
yon YTL büyüklüğünde bir kaynak tahsis 
ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, 
İstanbul, Erzurum, Konya, Samsun ve Van 
bölgelerinin kalkınma ajansları bu yıl için-
de kurulup faaliyete başlıyor. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
bölgesel gelişmesi için liderliğini yapacak 
motor kentler ve hatta metropoller oluştu-
racağız.  Bunun için “Cazibe Merkezlerinin 
Desteklenmesi Programı”nı uyguluyoruz. 
Cazibe Merkezleri Programı ile göç bölge 
içine yönlendirilecek, mevcut potansiyel-

ler ve lokomotif sektörler kullanılarak bu 
merkezlerden yakın çevrelerine yayılan 
bir kalkınma hamlesi başlatılacak. Cazibe 
Merkezleri Programı’nın ilk uygulamasına 
GAP Eylem Planı çerçevesinde 2008 yılın-
da Diyarbakır‘dan başlıyoruz. Trabzon ve 
Sivas‘ta program uygulaması için çalışma-
lar 2008 yılında başlatılacak. Yine biliyor-
sunuz, KÖYDES ve BELDES projeleri ile, 
Türkiye genelinde yolu ve suyu olmayan 
köy kalmayacak dedik. Nitekim bu büyük 
projemizi tamamlama aşamasına getirdik. 
Bu projeler için 2005-2008 döneminde 
tahsis edilen toplam ödenek tutarı 5.3 mil-
yar YTL ‘ye ulaştı. 

2002 yılından bugüne kadar, Doğu ve Gü-
neydoğu illerimize tam 8.6 milyar YTL’lik 
yatırım yaptık. 2003-2008 yılları arasın-
da Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizde 
26.400 derslik yaptık, 86 bin bilgisayar 
gönderdik. Ayrıca 170 öğrenci pansiyo-
nunu ve 111 spor salonunu tamamladık. 
Dönemimizde, Doğu ve Güneydoğu illeri-
mizde 15 Yeni Üniversite , 53 Fakülte, 30 
Enstitü, 14 Yüksekokul ve birçok meslek 
yüksekokulu kurduk. Sağlık’ta çok önemli 
yatırımlar gerçekleştirdik. 1.6 milyar YTL 
tutarında 74’ü hastane ve ek binası olmak 
üzere 212 sağlık yatırım yaptık, odasında 
banyo ve tuvalet bulunan hasta yatağı 
sayısı 2002 sonu itibariyle 1.285 iken, 
bugün 4 bin 660’a çıkardık. Hemşire-Ebe 
sayısını yüzde 50 oranında arttırdık, 20 
bine çıkardık. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bölgede 
de yoksul, yeşil kartlı vatandaşlar, tıpkı 
devlet memurları gibi kamu sağlık hiz-
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metlerinden yararlanıyorlar ve ilaçlarını 
istedikleri eczaneden alabiliyorlar. 2002 
yılında yüzde 64 olan aşılama oranı bugün 
yüzde 92’dir. Sadece KÖYDES için ayırdı-
ğımız miktar 1.4 milyar YTL ‘ye ulaştı. Bu 
illerimizde TOKİ tarafından 48 bin 570 
konut yapıyoruz, 32 binini tamamladık. 
Bunların toplam bedeli yaklaşık 3 milyar 
YTL ‘dir. Bölge genelinde 1.5 milyar YTL 
sosyal yardım gönderdik. Tarıma Tam Des-
tek, Bereketli Gelecek ilkesiyle yola çıktık. 
Dönemimizde, GAP bölgesine yaklaşık 4 
milyar YTL tarımsal destek verdik. Bakı-
nız, kooperatif desteklerinde Cumhuriyet 
tarihinin rekorlarını kırdık. Bizden önceki 
dönemde, Türkiye’de sadece 287 koopera-
tife 87 milyon YTL destek verilmişti. Biz 
1.491 kooperatife toplam 1 milyar 27 mil-
yon YTL destek verdik. Dile kolay, tam 12 
kat artış sağladık. 160 bin aileye istihdam 
sağladık. 

Ülkemiz hayvancılığa verdiğimiz destek-
lerle gelişiyor. Hükümetimiz döneminde 
hayvancılığa verilen destek miktarı yak-
laşık 16 kat arttı. Hayvancılık destekleri 
2002 yılında 83 milyon YTL iken, 2007 
yılında 1.3 milyar YTL‘ye yükseltildi. Va-
tandaşlarımız her başı sıkıştığında önce-
likle devletin şefkat elinin uzandığını gör-
sün, yalnız ve çaresiz kalmasın diye tüm 
imkanlarımızı seferber ettik. Her afetten 
sonra, her deprem veya sel afetinden sonra 
hükümetimiz sorunlara ivedilikle eğildi, 
gerekenleri yaptı, yaraları sardı. Önceki 
dönemlerde geçici konutlar birkaç yılda 
yapılabilirken, biz kalıcı konutları kısa 
sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizme-
tine sunduk. 

Bildiğiniz gibi 2004 Yılında, 5233 Sayılı 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Za-
rarların Karşılanması Hakkında Kanun ve 
Uygulama yönetmeliği çıkardık. İstedik ki 
iradeleri dışında terörden zarar gören va-
tandaşlarımızın zararlarını tazmin edelim, 
sıkıntılarını giderelim. 13 ilde komisyonlar 
oluşturduk. 313 bin başvurudan yaklaşık 
127 bini sonuçlandı ve bugüne kadar 530 
milyon YTL ödeme yaptık. Ayrıca 432 mil-
yon YTL daha ödenmesi kararlaştırıldı. Bu 
bile devletin vatandaşlarına sahip çıkması, 
devlet-millet kaynaşmasını sağlaması açı-
sından önemli bir adımdır. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerimizde, çeşitli 
nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden 
gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin 
köye dönüşlerini ya da istedikleri bir yerde 
iskanını sağlamak üzere Köye Dönüş ve 
rehabilitasyon projesi başlattık. 14 ilimiz-
de bu projeyi uyguluyoruz. Bugüne kadar 
25 bin haneden 151 bin 469 kişi eskiden 
yaşadıkları köylere geri döndü. Bunun için 
68 milyon YTL harcama yaptık. 

Değerli kardeşlerim...

Türkiye son dönemde demokratikleşme 
alanında önemli gelişmeler yaşadı. Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasın-
dan, Dernekler Kanununa, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunundan Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa kadar çok 
geniş alanda değişim dönüşüm yaşadık. 
Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesi 
“düşünce ve ifade özgürlüğünün genişle-
tilmesi” için yürürlükten kaldırdık, 312. 
maddeyi değiştirdik. Nüfus Yasası’ndaki 
değişiklikle, isim koyma konusundaki 
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kriterler yeniden düzenlenerek, farklı 
kültürlere ve örf-adetlere sahip bireylerin 
özel hayatlarına ve aile hayatlarına ilişkin 
özgürlükler korundu. Temel hak ve özgür-
lükler alanında ciddi gelişmeler kaydettik. 
Farklı dil ve lehçelerde özel kurslar açıl-
masından gazete ve dergi yayıncılığına, 
kaset ve cd’ler hazırlanmasına kadar sos-
yo-kültürel hayata ait önemli düzenleme-
ler yaptık. 2002 yılında 3984 sayılı yasa 
ile TRT’nin farklı dil ve lehçelerde yayın 
yapması mümkün oldu. TRT, ilk olarak 
2004 yılında, Avrupa Birliği’ne uyum için 
yapılan düzenlemeler çerçevesinde, TRT 
3 ekranlarından Kürtçe, Zazaca, Boşnak-
ça, Arapça ve Çerkezce yayına başladı. İlk 
etapta sadece kamu televizyonlarına ve-
rilen ‘yerel dil ve lehçelerde yayın yapma’ 
hakkını 2005 yılında özel kuruluşlara da 
verdik. TRT 3 ile başlayan uygulamaya 
özel kuruluşlardan Diyarbakır’dan yerel 
yayın yapan Gün TV ve Söz TV katıldı. Her 
iki kanal TRT’nin uyduğu yayın süresi ve 
içerikte Kürtçe yayına başladı. Ulusal veya 
bölgesel kanallarda yayın yapmak için 
RTÜK’e başvuran kuruluş olmadı. Haftada 
2.5 saat olan yayın süresini yeni bir düzen-
lemeyle ele alıyoruz. 

Bugün Meclis Genel Kurulu’nda görü-
şülecek olan TRT Yasası’yla farklı dil ve 
lehçelerde yayın yapılması için bir kanalı 
tahsis edeceğiz. Demokratikleşme, çağdaş 
hukuk devleti normlarının geliştirilmesi, 
hak ve özgürlüklerin genişletilmesi her 
daim devam etmesi gereken bir durum-
dur. “Önce İnsan” anlayışıyla hareket eden, 
bireyi devlete önceleyen hükümetimiz, 
demokratikleşme sürecini aynı kararlılıkla 

sürdürmekte, insanımızın her alanda ya-
şam standardını geliştirmekte kararlıdır. 
Bu bölgelerimizde özellikle sivil inisiyatif-
lerin gelişmesi, sivil toplum örgütlerinin 
güç bulması, bireysel girişimcilik ruhunun 
güçlenmesi öncelikli arzumuzdur. 

Değerli davetliler...

Şimdi de, yeni bir eylem planını uygula-
maya koyuyor, başta Doğu ve Güneydoğu 
illerimiz olmak üzere Türkiye’nin tüm 
bölgelerini etkileyecek bir kalkınma 
hamlesini bugün buradan başlatıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı 
projeleri arasında yer alan Güneydoğu 
Anadolu Projesi, 1.8 milyon hektar alanın 
sulanmasını, tarımda ürün çeşitliliğinin 
artırılmasını, yılda 27 milyar kilovat-saat 
elektrik üretiminin sağlanmasını, kişi başı 
gelirin %209 artmasını ve toplamda 3.8 
milyon kişiye iş imkanının sağlanmasını 
öngörüyor. Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük ve kapsamlı projesi olan Güneydoğu 
Anadolu Projesi; kaynak sıkıntıları, siyasi 
istikrarsızlıklar, ekonomik krizler, Körfez 
bölgesinde yaşanan istikrarsız ortam gibi 
engeller nedeniyle bugüne kadar öngörül-
düğü ölçüde başarılı olamamıştır. 

Şu anda Güneydoğu Anadolu Projesi’nde 
neredeyiz? Güneydoğu Anadolu Projesi 
için 2007 sonuna kadar, tahmini olarak 
25.6 milyar YTL harcama yapıldı. Proje-
de nakdi gerçekleşme oranı yüzde 62.2 
düzeyinde. 1990-2007 dönemi itibarıyla 
GAP’a kamu yatırım kaynaklarından yıl-
da ortalama %7 civarında pay ayrıldı. Bu 
yıl, 2008 yılında GAP Eylem Planı kap-
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samında tahsis edilen 1 milyar YTL’lik 
ek ödenek ile GAP yatırımlarının toplam 
kamu yatırımları içindeki payını yüzde 12 
seviyesine yükseltiyoruz. Bu pay da tarihi 
bir orana işaret ediyor. GAP Bölgesi’nde 
2008 yılı itibarıyla toplam 272.972 hektar 
alan sulamaya açılmıştır. 99.518 hektarlık 
alanda da halen sulama şebeke inşaatı 
devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme açı-
sından, sulama projelerinin sadece yüzde 
15’i işletmede, yüzde 5’i inşaat halinde, 
dikkat ediniz, yüzde 80’i ise hala planlama 
aşamasındadır. 

Değerli katılımcılar...

Hükümet olarak, bölgenin sorunlarının 
çözümünde en etkili araç olduğuna inan-
dığımız Güneydoğu Anadolu Projesi’ne 
özel bir önem verdik. Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin tamamlanması kararını aldık 
ve GAP Eylem Planı çalışmalarını başlat-
tık. Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası 
Projesi’ni GAP ile birlikte ele aldık. Eylem 
Planı’nı oluştururken, bölge illerdeki yerel 
temsilcilerinin görüş ve önerilerine özel 
önem verdik. Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizdeki her ilde Ekonomik ve Sosyal 
Konsey Toplantıları yapıldı, yerel katılım-
cıların talep ve önerileri belirlendi. Böl-
genin her ilinde durum tespiti ve detaylı 
analizler yaptık. Bu amaçla, bölgede görev 
yapan kamu yöneticilerinin, yerel meslek 
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluş-
larının, bakanlıkların, kamu kurum ve 
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, 
il milletvekillerinin görüş, öneri ve katkı-
larını aldık. Daha sonra Ankara’da bu top-
lantılara katılan bürokratlar, valiler, bölge 

milletvekilleri ve medya temsilcileriyle de-
ğerlendirme toplantıları yapıldı. Yine, GAP 
Eylem Planı çalışmalarında, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi için hazırlanan “Rekabet 
Gündemi” çalışmasının sonuçlarından da 
yararlanıldı. Bütün bu veri ve bilgiler ışı-
ğında GAP Eylem Planını hazırladık, GAP 
Yüksek Kurulu’nda görüştük ve nihai hale 
getirdik. 

Saygıdeğer katılımcılar, değerli basın men-
supları...

Eylem Planı’ndaki 4 gelişme ekseni altında 
toplam 73 ana eylem bulunuyor. Ben bu-
rada sizlere sadece ana başlıklarıyla ve bir 
kaç örnekle eylemleri ve yapılacak işlemle-
ri özetleyeceğim. Her ilimizde tek tek, han-
gi tarih aralığında neler yapılacağı, hangi 
kurumun bu işleri yapacağı, hangi kurum-
la işbirliği yapılacağı Eylem Planı’nda açık-
ça gösterilmiştir. Eylem Planımız zaten 
kitap olarak sizlere dağıtılacak. GAP Eylem 
Planı’nda 4 stratejik hedef bulunuyor: 1) 
Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştiril-
mesi, 2) Sosyal Gelişmenin Sağlanması, 3) 
Altyapının Geliştirilmesi, 4) Kurumsal Ka-
pasitenin Geliştirilmesi. (Sizlere dağıtılan 
kitapçıklarda da görebileceğiniz gibi) Bu 
4 ana eksen altında ana başlıklar ve iller 
itibarıyla eylemler yer alıyor. Şimdi sizle-
re, bu 4 ana başlık altında topladığımız, 
2012 yılına kadar yapmayı hedeflediğimiz 
işlemleri özet olarak aktarmak istiyorum: 

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilme-
si gelişme ekseni kapsamında; öncelikle, 
2008’de Diyarbakır’da, 2009 yılında da 
Gaziantep ve Şanlıurfa’da Cazibe Merkez-
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leri oluşturuyoruz. Teşvik politikalarını 
bölgesel potansiyellere uygun olarak ye-
niden şekillendiriyoruz. KOBİ’lere önemli 
destekler sağlıyoruz. Bütün GAP illerinde 
Ziraat Bankası tarafından ticari kredile-
rin kullanımını artırıyoruz. Yine Ziraat 
Bankası’nın bölgede uygulanan sübvan-
siyonlu kredilerini yaygınlaştırıyoruz. 
Bölgedeki bütün illerimizde yatırım pro-
jelerini destekliyoruz. Örneğin Batman’da 
30 işletmeye 4 milyon YTL tutarında yeni 
yatırım desteği veriyoruz. Diyarbakır’da 
Dicle Üniversitesi, Gaziantep’te Gaziantep 
Üniversitesi, Şanlıurfa’da Harran Üniver-
sitesi bünyesinde teknoparklar kurulacak 
veya geliştirilecek. Bölgenin doğal ve 
kültürel varlıkları geliştirilecek, turizm 
altyapısı iyileştirilecek, turizm çeşitlendi-
rilecek ve çekim merkezleri oluşturulacak. 
Örneğin, Adıyaman’ın değişik yerlerinde 
10 eski eserin onarımını gerçekleştirece-
ğiz. Batman’da, Hasankeyf Tarihi ve Arkeo-
lojik Sit Alanı Araştırma ve Kazı Kurtarma 
Projesi’ni bitireceğiz. Halfeti’de Eko Tu-
rizm Projesi’ni gerçekleştireceğiz. Kilis’te 
Ravanda Kalesi’nin, Mardin’de Kasımiye 
Medresesi’nin, Diyarbakır’da surların 
onarımını tamamlayacağız. Bunlar burada 
kısaca aktardığım sadece bir kaç örnek. 
Tarımsal işletmelere destek sağlanacak, 
tarımsal örgütlenmeler özendirilecek ve 
organik tarım faaliyetleri yaygınlaştırıla-
cak, mayınlı araziler temizlenerek tarıma 
kazandırılacak. 

Yine sadece birkaç örnek vermek istiyo-
rum: Adıyaman’da 12 bin 900 hektar alan-
da erozyon kontrolü yapacağız. Batman’da 
50 bin hektar alanda orman kadastro ça-

lışması yapıyoruz. Şanlıurfa’da 24 milyon 
351 bin adet fidan üretiyoruz. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarından yararlanmayı 
yaygınlaştırıyoruz. Maliye Bakanlığımızın 
sorumluluğunda Kilis, Gaziantep, Mardin 
ve Şanlıurfa illerimizde sınır boyunca 
uzanan 30 bin hektarlık mayınlı araziyi 
temizliyoruz ve başta yüksek katma de-
ğerli tarım olmak üzere en verimli şekilde 
değerlendiriyoruz. 

Eylem Planımızda yer alan 2. eksen ise 
sosyal gelişmenin sağlanması. Bu kapsam-
da; bütün eğitim kademelerinde fiziki ve 
beşeri altyapı geliştirilecek ve fırsat eşitliği 
artırılacak. Okul öncesi okullaşma oranları 
yüzde 50’ye çıkarılacak. Zorunlu eğiti-
me devam etmeyen öğrenci kalmayacak. 
Örneğin Diyarbakır’da derslik başına 48 
öğrenci düşecek, 1.865 adet yeni derslik 
yapılacak ve 9 bin 43 öğrenci okullara 
kazandırılacak. Ortaöğretimde okullaşma 
oranı yüzde 90’a çıkarılacak. Pansiyonla-
rın kapasitesi artırılacak. Batman’da 970; 
Diyarbakır’da 4 bin 314; Gaziantep’te 4 
bin 619; Mardin’de 2 bin 618; Şanlıurfa’da 
5 bin 567 ve Şırnak’ta 1.372 öğrenci ka-
pasitesi karşılanacak. Bölgedeki tüm ille-
rimizdeki üniversitelerin fiziki ve beşeri 
altyapısını güçlendiriyoruz. Yine sadece 
bir örnek vermek gerekirse, Kilis’te Fen-
Edebiyat ve Eğitim Fakültelerini tamam-
lıyoruz. Merkezi yemekhane, kütüphane 
ve hizmet binası yapıyoruz. 104 öğretim 
elemanı ihtiyacını karşılıyoruz ve ek 1.887 
öğrenci için kapasite oluşturuyoruz. Adı-
yaman, Batman, Kilis, Mardin ve Siirt’te 
2009-2012 arasında yaklaşık biner kişilik 
öğrenci yurdu yapıyoruz. 
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Vatandaşlarımıza götürülen sağlık hizmet-
leri iyileştirilecek ve bölgenin temel sağlık 
göstergelerinin ülke ortalamasına yaklaş-
ması sağlanacak. GAP illerinde hastane-
lerde koğuş sisteminden 1-3 kişilik oda 
sistemine geçeceğiz. 10 bin nüfusa düşen 
hasta yatağı sayısını 20’ye çıkaracağız. İlle-
rimizdeki ambulans sayılarını artırıyoruz. 
İstihdamın artırılması amacıyla; meslek 
edindirme, beceri kazandırma ve kişilerin 
kendi işlerini kurmalarına yönelik eği-
tim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, 
İŞKUR’un yerel düzeydeki kurumsal kapa-
sitesi geliştirilecek. Kadınların, yaşlıların, 
gençlerin, çocukların ve özürlülerin ya-
şam kaliteleri ve sosyal durumları iyileş-
tirilecek. Spor, kültür ve sanat alanlarında 
bölgedeki tesis ihtiyacı giderilecek, mev-
cut tesislerin fiziki durumları iyileştirile-
cektir. 

3. eksen, Altyapının İyileştirilmesi. Bu kap-
samda; sulama projeleri hızlandırılarak, 
GAP’ta yer alan 1.8 milyon hektarlık nihai 
sulama hedefinin 1.06 milyon hektarlık 
kısmı 2012 yılına kadar tamamlanacak. 
Cizre ve Silvan barajları inşa edilecek. 
Bölge ulaştırma ve lojistik hizmetleri güç-
lendirilecek, karayolu altyapı iyileştirme 
yatırımlarına hız verilecek ve hava ula-
şımı altyapısı uluslararası bağlantılar da 
dikkate alınarak güçlendirilecek. Örneğin 
Batman Havaalanı terminal binasını ta-
mamlıyoruz. Batman Havaalanı’na yeni 
bir terminal binası yapmayı planlıyoruz. 
GAP uluslararası havaalanı’nın eksik tesis-
lerini tamamlıyoruz. Doğalgaz ve elektrik 
iletim ve dağıtım altyapıları iyileştirilecek, 
elektrik şebekeleri yenilenecek, hatlar re-

habilite edilecek, yeni şehir elektrik şebe-
keleri ve diğer tesisler yapılacak. Organize 
Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve di-
ğer ortak sanayi ve ticaret altyapıları güç-
lendirilecek, sınır ticaretini kolaylaştırıcı 
altyapı geliştirilecek. Bölgede konut ihtiya-
cının karşılanması ve kent merkezlerinde 
yapı kalitesinin artırılması amacıyla faali-
yetler yoğunlaştırılacak. İçmesuyu, atık su 
ve katı atık altyapısı geliştirilecektir. 

4. eksen olan Kurumsal Kapasitenin Ge-
liştirilmesi kapsamında ise, 2008 yılının 
ikinci yarısında Gaziantep, Mardin ve 
Şanlıurfa illerinde bölgenin bütün illerine 
hizmet edecek 3 adet Kalkınma Ajansı 
kurulacak. Bölgede mahalli idarelerin 
kalkınma ve hizmet verme konusundaki 
etkinlik ve imkanları artırılacak, kalkınma 
amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren 
özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları 
ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın gelişimi 
desteklenecek. Bölgenin sosyal ve kurum-
sal sermayesi güçlendirilecek. GAP Eylem 
Planı’nın başarıyla uygulanabilmesi için 
gerekli olan izleme-değerlendirme ve 
koordinasyon görevinin yürütülebilmesi 
amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Teşkilatı’nın kurumsal kapasitesi güçlen-
dirilecek. 

GAP Eylem Planı’nın uygulanmasında 
koordinasyondan sorumlu kuruluş GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi’dir. GAP İdaresi, 
kurumların eylemleri için hazırladıkları 
iş planları çerçevesinde sürekli uygula-
ma-izleme-değerlendirme sistemi oluş-
turacaktır. GAP İdaresi, her üç ayda bir 
izleme raporu hazırlayarak GAP Yüksek 



449

Yeni Türkiye Vizyonu | Müşvik Devlet Mütevazı İdare-1

Kurulu’na sunacaktır. GAP Yüksek Kurulu, 
GAP Eylem Planı ile ilgili gelişmeler husu-
sunda Bakanlar Kurulu ve basını bilgilen-
direcektir. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: GAP Eylem Planı’nda yer alan faali-
yet ve projelerin tamamlanması sonucun-
da; 1649 kilometre sulama ana kanalının 
inşaatının bitirilmesi, 1 milyon 60 bin hek-
tar alanın sulu tarıma açılması, 2 bin 209 
kilometre devlet ve il yolu, 2.8 kilometreyi 
bulan çok sayıda karayolu köprüsünün ta-
mamlanması, okul öncesi eğitimde yüzde 
50, ilköğretimde yüzde 100, ortaöğretim 
yüzde 90 okullaşma hedefine ulaşılma-
sı, sağlıkta 3 bin 580 ek yatak kapasitesi 
oluşturulması, nitelikli işgücü yetiştirme 
programlarının yaygınlaştırılmasıyla, 35 
bin kişiye yönelik mesleki beceri kazandır-
ma eğitimi verilmesi, kendi işini kurmak 
isteyenlere yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetleriyle 6 bin 200 kişiye ulaşılması 
hedeflenmiştir. 

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan 
eylemleri yürüterek hedeflere ulaşabilmek 
için 2008-2012 döneminde toplam 26.7 
milyar YTL ‘lik kaynağa ihtiyaç bulun-
maktadır. Söz konusu kaynağın, 7.3 milyar 
YTL‘lik kısmı, Eylem Planı olmaksızın, 
daha önceden planlanan ve çoğu uygula-
ması başlatılan çalışmaların olağan öde-
nek ihtiyacından oluşuyor. Bu dönemde 
Eylem Planı’nın ortaya çıkardığı ek finans-
man ihtiyacı 19.4 milyar YTL olup, bu tu-
tarın 4.9 milyar YTL’lik kısmının merkezi 
bütçe dışında, 14.5 milyar YTL’lik kısmı-
nın ise, 1 milyar YTL’si 2008 yılında olmak 

üzere merkezi bütçe kapsamında finanse 
edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu ek 
finansman, yapılacak yasal düzenleme 
çerçevesinde özelleştirme gelirleri ile işsiz-
lik sigortası fonunun nema gelirlerinden 
karşılanacaktır. 

Şunu da bu vesile ile tekrar hatırlatmak 
isterim ki, bölgesel gelişmenin sağlanması 
amacıyla başlatılan açılımlarımız sadece 
GAP Bölgesi ile sınırlı kalmayacaktır. Yapı-
lan kanuni düzenlemelerde de belirtildiği 
gibi, özelleştirme gelirlerinden ve işsizlik 
fonu nemalarından elde edilecek olan 
ilave finansman, 2009-2012 döneminde, 
ihtiyaç görülen diğer yörelerimizde de 
kullanılacaktır. Böylece, hükümetimiz ta-
rafından bölgesel kalkınma için şimdiye 
kadar görülmemiş ölçüde büyük ve özel 
bir kaynak temin edilmiş olacaktır. 

Hükümetimiz GAP Bölgesi’ndeki projele-
rin yanı sıra, 2008 yılında diğer bölgeler-
deki eğitim, sulama, içmesuyu, enerji, sağ-
lık yatırımları gibi öncelikli projelere de 
1.3 milyar YTL ilave kaynak aktaracaktır. 
Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 
Erzurum Kuzgun-Daphan, Malatya Çat, 
Iğdır sulama projelerini destekliyoruz. 
Çine Projesi gibi, Gelibolu-Gökbüet projesi 
gibi projelere de ek finansman sağlıyoruz. 
Yine içmesuyu noktasında Büyük İstanbul 
İçme Suyu Projesi 2. Merhale (Büyük Me-
len), İzmir İçme Suyu, Trabzon içmesuyu 
projelerine de ek finansman sağlanacak. 
Türkiye’nin tarihi nitelikteki ulaştırma 
projesi olan MARMARAY projemize yine 
bu kapsamda buradan kaynak aktarıyoruz. 
Artvin, Gümüşhane, Çorum ve Muş’taki 
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baraj inşaatları desteklenecek. Yine DAP 
kapsamında Doğu Karadeniz Harşit 1. 
merhale projelerine kaynak aktarıyoruz. 

GAP benzeri büyük bir projemiz de Kon-
ya Ovası Projesi. GAP’la birlikte, Göksu 
Irmağı’ndan Konya’ya su getiren Mavi 
Tünel projesi’ni öncelikli proje olarak bi-
tirmeyi amaçlıyoruz. Konya Ovası’nın etra-
fındaki diğer projeleri de hızlandırıyoruz. 

Değerli katılımcılar, değerli vatandaşlarım... 

Hazırladığımız bu Eylem Planı ile, böl-
gelerimizin refah ve gelir düzeyini yük-
seltmeyi, yeni iş imkânları sağlamayı ve 
sosyal yaşamı iyileştirmeyi, sulamanın ve 
ürün çeşitliliğinin artırılmasını, öncelik-
le tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi 
ile ekonominin yeniden inşa edilmesini, 
Türkiye’yi dev bir şantiye haline getirmeyi, 
yatırımcılar için Türkiye’nin her bölgesini 
öncelikli yatırım alanı haline getirmeyi 
hedefliyoruz. 

Ayrıca aynı zamanda teşvik politikalarını 
bölgesel potansiyeller dikkate alınarak 
yeniden şekillendiriyoruz. Bu konudaki 
çalışmalar bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşlarının katılımıyla tamamlanmak 
üzere. İlgili sivil toplum kuruluşlarının da 
görüşlerinin alınmasını müteakiben ge-
rekli düzenlemeler kısa bir süre içerisinde 
hayata geçireceğiz. 

Yine burada önemli bir noktayı da dikkat-
lerinize sunmak isterim: Bugün dünyada, 
Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomile-
rinde 3 sektör ülkenin kalkınması, şoklara 

dayanıklı hale gelebilmesi, güçlü bir eko-
nomik yapıya sahip olabilmesi için hayati 
önem arzetmektedir. Bu üç sektör, tarım-
gıda, enerji ve sermaye-finans‘tır. Güney-
doğu Anadolu Projesi, ilk iki sektörün, 
yani tarım-gıda ile bölgenin yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımında çok 
büyük atılım sağlayacaktır. Sermaye-Fi-
nans sektörü noktasında da İstanbul’u bir 
uluslararası finans merkezi haline getirme 
çabalarımız kararlılıkla sürüyor. Bu eylem 
planı kapsamında İstanbul’da kurulacak 
bir Kalkınma Ajansı da yine İstanbul’un 
ekonomi-finans merkezi olma özelliğini 
destekleyecektir. Kısacası bu eylem pla-
nının etkisi Güney Doğu Anadolu Bölge-
mizle sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye’de 
olumlu yönde hissedilecektir. 

GAP bir Türkiye projesidir. GAP’ın tamam-
lanması yönündeki bu hedeflerimizin tüm 
kesimlerden destek bulacağına inanıyo-
ruz. Güneydoğu Anadolu Projesi’ni kalkın-
ma tarihimiz içinde gururla anacağımız-
dan ve diğer ülkelerin de bu uygulamayı 
örnek alacağından eminim. GAP’ın temel-
lerinin atıldığı o ilk günlerden bugüne, kat 
edilen tüm aşamalarda çalışan mimarın-
dan, mühendisine, işçisinden uzmanına 
emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez 
daha ülkem adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Yine bu eylem planının hazırlanma-
sında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin göz bebeği 
ve yüz akı olacak GAP’ın bir an önce bi-
tirilmesi dileğiyle GAP Eylem Planı’nın 
ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Çok değerli katılımcılar, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Ulusal Enerji 
Forumu’na başarılar diliyor, Forumu dü-
zenleyen arkadaşlarıma, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Yine, yurtiçinden ve 
yurtdışından foruma katılan, katkı veren, 
görüşleriyle, önerileriyle, tavsiyeleriyle 
ulusal enerji politikalarımıza ışık tutan 
herkese de ülkem ve milletim adına teşek-
kürlerimi iletiyorum.

Enerjinin, özellikle de enerji arz güven-
liğinin bütün dünyanın en önemli mese-
lelerinden biri haline geldiği bir çağda 
yaşıyoruz. Genel olarak dünya ekonomisi 
her yıl biraz daha büyüyor. Gelişmekte 
olan ülkeler, belli bir kalkınmışlık düzeyi-
ne erişebilmek için, dünya ortalamasının 
çok üzerinde büyüme kaydediyorlar. Bu 
büyüme, doğal olarak enerji talebinin de 
büyümesine yol açıyor. Enerjinin bu kadar 
yoğun kullanıldığı bir ortamda, küresel 

İstanbul | 2 Temmuz 2008
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riskler, çevreye ilişkin sorunlar da büyü-
yor ve yaşama alanlarımızı tehdit etmeye 
başlıyor.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı 
projeksiyonlar, 2030 yılına kadar olan 
dönemde dünya enerji talebinin bugüne 
göre yüzde 50 oranında artacağını ortaya 
koyuyor. Yine mevcut petrol rezervlerinin 
dünyayı 41 yıl, doğal gaz rezervlerinin ise 
63 yıl dünyaya yetebileceği de bu projeksi-
yonlar çerçevesinde ortaya konuluyor. Bu 
artan enerji talebiyle paralel olarak, enerji 
sarfiyatından doğan sera gazlarının da 27 
milyar tondan, 42 milyar tona çıkacağı 
tahmin ediliyor.

Buradan çıkan sonuç nedir? Buradan 
çıkan sonuç, bundan 30 yıl, 40 yıl sonra, 
dünyanın bugünkünden her yönüyle farklı 
bir dünya olacağı sonucudur. Enerji talebi 
hızla artıyor, en çok kullanılan enerji kay-
nakları hızla eriyor ve dünyamız da hızla 
kirleniyor. Bugün dünyanın tüm ülkeleri, 
tüm devletleri, bu yaklaşan senaryo karşı-
sında enerji arz güvenliklerini sağlamaya 
çalışıyorlar. Özellikle fosil yakıtlar konu-
sunda önemli rezervlere sahip ülkeler bile, 
bu yakıtların sınırsız olmadığını, yakında 
tükeneceğini biliyorlar ve bugünden buna 
göre politikalar üretmeye, politikalar belir-
lemeye çalışıyorlar.

Değerli katılımcılar,

Türkiye son 5 yılda ortalama yüzde 6,7 ora-
nında bir büyüme kaydetti. Bu büyümeye 
paralel olarak enerji tüketimimiz de yıllık 
ortalama yüzde 5,5 oranında artış göster-
di. 2002 yılından bugüne kadar elektrikte 

yüzde 58, doğalgazda yüzde 150 oranında 
bir talep artışı oldu ve bu oranlarla dün-
yada Çin’den sonra ikinci sırada yer aldık. 
Biliyorsunuz, iki gün önce 2008 yılına ait 
ilk çeyrek büyüme oranları da açıklandı. 
Buna göre Türkiye ve yılın ilk çeyreğinde 
de yüzde 6,6 oranında, yani oldukça yük-
sek bir oranda büyüdü. Sevinerek ifade 
etmeliyim ki, Türkiye, çok sağlıklı, çok sağ-
lam bir zeminde büyümeye devam ediyor. 
2020 yılına kadar enerji talebimizin yıllık 
yüzde 6 oranında artacağını varsayıyoruz 
ve 2020 yılında 220 milyon ton petrol eş-
değerine ulaşacağını tahmin ediyoruz. 

Bu noktada şu iki hususu özellikle vur-
gulamak istiyorum: Birincisi, Türkiye, 
dünya enerji talebi ve enerji arz güvenliği 
noktasında stratejik rol oynayan bir ülke 
konumuna yükselmiş durumdadır. İkinci-
si de, Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biri olarak, artan ener-
ji talebini karşılamak zorundadır. Yani 
Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası 
ölçekte enerji politikalarını belirlemek, 
uygulamak, sürdürmek zorundadır ve 5 
buçuk yıldır bizim yaptığımız da budur. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin inşaatı biz 
iktidara geldiğimizde durmuş durumday-
dı, bu uluslararası projeyi tamamladık 
ve hizmete açtık. Şahdeniz doğalgazını 
Azerbaycan’dan ülkemize getiren doğalgaz 
boru hattı projesini başladık ve bitirdik. 
Samsun-Ceyhan petrol boru hattı proje-
sinin temelini attık. Arap doğal gaz boru 
hattı projesi tamamlanma noktasına geldi. 
Doğal gazın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
nakli ilk kez Yunanistan üzerinden dö-
nemimizde gerçekleştirildi. 2012 yılında 
inşallah bu hat İtalya’ya kadar uzanacak.
Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya gaz nakle-
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decek olan Nabucco projesinde önemli 
mesafeler katedildi. Bir kaç ay içinde 
hükümetlerarası anlaşma ve ev sahibi 
ülke anlaşmalarını imzalayacağız. Ceyhan 
içinde bulunduğumuz coğrafyanın en 
önemli enerji merkezi olma yolunda hızla 
ilerliyor. 

Bu ve benzeri uluslararası projelerle, Tür-
kiye bugün kelimenin tam anlamıyla küre-
sel bir enerji aktörü haline geldi. Ulusal öl-
çekte de enerji talebimizi karşılamak için 
tarihi adımlar attık. 80 yılda Türkiye’nin 
elektrik tüketim ve üretiminde gelmiş ol-
duğu seviyenin yarısından fazlasını biz 6 
yılda gerçekleştirdik. Kayıp-kaçak oranını 
yüzde 25’ten yüzde 14’e çektik. Enerjide 
altyapımızı yeniden ele aldık, ilgili kanun-
ları çıkardık, mevzuatımızı yeniledik ve 
Türkiye’yi geleceğe hazır hale getirecek 
bir alt yapının temellerini bugünden attık. 
2002 yılından bugüne kadar, toplam 9.464 
megavat kurulu güçte yatırımı tamamla-
dık ve devreye aldık. Bu dönemde, EPDK 
tarafından verilen lisanslar 28 bin mega-
vat olmuştur. Bu projelerden 15 milyar 
dolarlık 12 bin 600 megavatlık yatırıma 
başlanmıştır ve 2013 itibariyle bu yatırım-
ların tamamlanmasını bekliyoruz.

Özel sektör, gerek yatırım ortamının iyi-
leşmesi, gerekse ülkemizdeki güven ve 
istikrar ortamının etkisiyle, enerji yatırım-
larında daha fazla rol almaya başlamıştır. 
Afşin Elbistan C ve D santraları için baş-
latılan yarışma sürecinde teklifler alındı, 
burada da önümüzdeki günlerde devletin 
bütçesinden tek kuruş çıkmadan yatırıma 
başlanıyor. 5 bin megavat gücünde nükle-
er santral yapmak için süreci başlattık ve 
Eylül ayında teklifleri almaya başlıyoruz. 

1.200 megavat gücündeki Ilısu projesinin 
temelini attık. 510 megavat gücündeki Bo-
yabat hidroelektrik santralının yapımına, 
Konya’da mavi tünel projesine yine bu dö-
nemde başladık. 300 megavat gücündeki 
Borçka ve 100 megavat gücündeki Muratlı 
hidroelektrik santrallarını tamamladık. 
Yine çok önemli bir gelişme, ülkemizin 
rüzgar haritasını, güneş haritasını çıkar-
dık, bunları da yatırımcılarımızın hizme-
tine verdik. 2015 yılında 5 bin megavat, 
2020 yılında 15 bin megavat rüzgar sant-
ralının kurulmasını hedefliyoruz ve bu 
santraller de enerji talebimizi önemli ölçü-
de karşılayacaktır.

Doğal gaz noktasında ciddi bir sıkıntımız 
bulunmuyor. 2011 yılına kadar olan dö-
nemde, doğal gaz talebini karşılıyoruz. 
Biliyorsunuz, kış aylarında kaynak ülke-
lerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyordu. 
Bunu aşmak için de Silivri doğal gaz depo-
lama tesisinin kapasitesini artırıyor, başta 
Tuz gölü havzası olmak üzere yeni depola-
ma tesislerinin yapımına başlıyoruz.

Yine bu dönemde madencilikte önemli 
atılım gerçekleştirdik. 2004 yılında Ma-
den Kanunu’nu çıkardık ve bu kanun 
bir dönüm noktası oldu. Bu kanunun 
ardından hem ruhsat sayısında, hem de 
verilen işletme ruhsatı sayısında yüzde 
100’ü aşan bir artış kaydedildi. Tüm yer 
altı kaynaklarımızın envanterini çıkar-
dık ve 81 vilayetimize il ili dağıttık. 2002 
yılına kadar kömür aramaları neredeyse 
hiç yapılmıyordu. Biz 2005-2010 arasın-
da 300 bin metre sondaj yapma kararı 
aldık. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) yurt içinde ve dışında son 6 yılda 
4,5 milyar dolara yakın yatırım yaptı. Bu-
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gün artık TPAO sadece Türkiye’de değil, 
Kolombiya’da, Küba’da, Azerbaycan’da, 
Kazakistan’da, Libya’da, İran ve Irak’ta 
yaptığı çalışmalarla dev bir dünya şirketi 
olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki 
yıllarda tüm bu yatırımların sonucunu da 
inşallah alacağız. Hedefimiz 2015 yılında 
petrol ihtiyacımızın en az yarısını kendi 
üretimimizle karşılamak. İnanıyorum ki 
bunu da başaracağız. Bor madenlerimizin 
değerlendirmesinde önemli bir mesafe ka-
tettik. Ülkemizin jeotermal potansiyelinin 
ortaya çıkarılmasına yönelik olarak önem-
li çalışmalar yaptık. 

Özetle Türkiye’yi, hem ulusal, hem de 
uluslararası ölçekte bir enerji üssü haline 
getirmek için şu 5 buçuk 6 yıllık sürede 
tarihi adımlar attık, atmaya da devam 
ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi büyüt-
mek, Türkiye’nin enerjisini büyütmek, 
Türkiye’nin emeğini, ekmeğini büyütmek. 
Bunu yaparken de, dikkat ediniz, öyle 
geçmişte olduğu gibi bir kaç aylık, bir kaç 
yıllık değil, önümüzdeki 40 yılın, 50 yılın 
planlamasını yapıyoruz. Türkiye 2020’de, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümü olan 2023’te, 2030’da, 2050’de 
nereye gelir, bu süreçte Türkiye’nin hangi 
projelere ihtiyacı var, neler yapılmalı bun-
ları ölçüyoruz, biçiyoruz ve projelendiri-
yoruz. 

Bakın Türkiye bugün, bundan 10 yıl, 
20 yıl, 30 yıl önce atılması gereken bazı 
adımlar atılmadığı için bir takım sorun-
larla mücadele ediyor. Neden? Önceki 
hükümetlere Türkiye 25 çeyrek üst üste 
büyüyecek deseydiniz, bunu hayal bile 
edemezlerdi. Türkiye’nin gayri safi yurt içi 
hasılası 659 milyar dolar olacak deseydi-

niz, buna inanmazlardı. 121 milyar doları 
aşkın ihracat, geçmişteki siyasetçilerin 
muhayyilesinde bile yer almazdı. O neden-
le büyük düşünülmedi, geleceğe yatırım 
yapılmadı ve şimdi faturayı biz ödüyoruz. 
2007 yılında biz enerji arzımızın yüzde 
73’ünü dışardan karşıladık. Ödediğimiz 
fatura 30,6 milyar dolar. Ama enerji alt-
yapısı, çeşitli enerji kaynakları, enerji 
güvenliği gibi meseleler onlarca yıl önce 
Türkiye’nin gündeminde olsaydı, bugün 
Türkiye çok farklı bir yerde olacaktı. Ama 
bunları başardık. 5 buçuk yılda geleceğin 
temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’nin enerjisini tüketmeye yönelik 
tartışmalara rağmen, girişimlere rağmen, 
biz Türkiye’nin enerjisini çoğalttık, çoğal-
tıyoruz.

Önümüzdeki dönemde enerjiye yönelik 
yatırımlarımız, girişimlerimiz kararlılıkla 
devam edecek. Özel sektörümüz, oluştur-
duğumuz istikrar ve güven ortamı saye-
sinde enerji yatırımlarında daha fazla yer 
almaya başladı, önümüzdeki dönemde bu 
da artacak. Bunun zeminini hazırladık, 
sağlıklı bir yatırım ortamını oluşturduk. 
Biz özel sektörümüze güveniyoruz, özel 
sektörümüze inanıyoruz. Umuyorum ki 
enerji noktasında da özel sektörümüz 
üzerine düşeni en iyi şekilde yerine geti-
recektir. Ben, bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha Ulusal Enerji 
Forumu’na başarılar diliyorum. Çalışmala-
rınızın ülkemiz ve milletimiz için, gelece-
ğimiz için, yarınlarımız için, çocuklarımız 
için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Katılımcılara, katkı verenle-
re, destek verenlere, emeği geçenlere de 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma 
Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen bu prog-
ramın, gençlerimizin sosyal konularda 
kendilerini geliştirmelerine katkı sağla-

yacağına inanıyorum. Türkiye’nin ekono-
mik, sosyal, kültürel, sanatsal, siyasal ve 
diğer tüm alanlarında, üstün donanımlı 
liderlere ihtiyacı var. Tarih boyunca dün-
ya çapında başarılar elde eden liderler 
çıkartmış olan Türk milletinin, gelecekte 
de aynı şeyi yapmaması için hiç bir sebep 

Ankara | 4 Temmuz 2008

Üstün Zekalı ve Yetenekli 
Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) 

Liderlik Eğitimi Programı
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yoktur. Liderlik sadece devlet yönetimiyle, 
siyasetle ilgili bir kavram değildir. Hayatın 
her alanında başarılı liderlerin söz sahibi 
olduğunu görebiliriz. Bir ülkenin topye-
kün olarak kalkınabilmesi, dünya çapında 
söz sahibi olabilmesi, her alanda liderler 
çıkartabilmesine bağlıdır.

Peki lider kimdir, ne tür özelliklere sa-
hiptir? Liderlere atfedilen pek çok özellik 
vardır. Geniş ufuklu, etkileyici, sözünü 
dinletebilen, güvenilir… Saygı uyandıran, 
sezgisi gelişmiş, çekim gücü olan, kariz-
matik… Ekip kurabilen, yetkilerini payla-
şan, yeni liderler yetiştirebilen… Liderin 
en önemli özelliklerinden birisi, kitleleri 
peşinden sürükleyebilmesi, insan toplu-
luklarına güven telkin eden bir davette, 
bir çağrıda bulunabilmesidir. Bu yüzden 
lider güven vermeli, saygı uyandırmalı, 
etkileyici bir hitabe sahip olabilmelidir. 
Lider, kazanmayı bilen, kritik anlarda doğ-
ru kararlar verebilen, öncelikleri isabetle 
belirleyen, krizleri başarıyla yönetebilen 
kişidir. Lider, ahlaki ölçütlere ve ilkelere 
bağlı kalan, tutarlı ve istikrarlı olan, aidi-
yet ve mensubiyet duygusu aşılayabilen, 
vefalı olan kişidir.

Bu özellikleri olabildiğince çoğaltmak 
mümkün. Bazı insanlar, doğuştan liderlik 
özelliklerine sahiptir. Ama bunların sayısı 
maalesef çok azdır. Bazıları ise liderliği 
sonradan öğrenir; çalışarak elde eder. 
Doğuştan lider özelliklerine sahip olabil-
mek, başarılı olmaya, iyi bir lider olmaya 
yetmez. Her başarı mutlaka çalışmayı, 
çaba göstermeyi, azim ve kararlılıkla mü-
cadele etmeyi gerektirir. Bu yol, asgari 
şartları taşıyan ve kendini bu yola adamış 
olan herkes için açıktır. Şartlar, gerekli 

donanımlara sahip olanları liderlik konu-
muna yükseltir. 

Bu açıdan bakıldığında, liderin kişisel du-
rumuna ilişkin çok somut bir standart da 
yoktur. Asıl olan, liderin, kendini izleyen 
kişilerin doğru şeyler yapmalarını sağlaya-
bilmesidir. İyi lider, sadece iyi konuşan de-
ğil, iyi hedefler belirleyen, iyi işler yapan, 
bu işleri yapacak ekibi kuran, teşkilatını 
ve sorumluluğunu üstlendiği kitleyi amacı 
doğrultusunda harekete geçirebilen kişi-
dir. Hedefi, amacı ve hayalleri olmayanlar 
lider olamazlar. Lider, hedefine kilitlenen, 
her türlü zorluk ve engele rağmen azmini 
yitirmeyerek hedefine doğru yürüyebilen 
insandır. 

Lider, başkalarının kendisini motive et-
mesini, ümitlendirmesini beklemez. Lider 
başkalarını motive eden, umut aşılayan in-
sandır. Tek başına da kalsa, tüm kapılar da 
yüzüne kapansa lider karakterli insan ümi-
dini kesmez, kendi kendini motive edebi-
lir, inandığı yolda azimle yürüyebilir. Bir 
lideri lider yapan, pratik hayaller kurma ve 
gerçekçi planlar yapabilme gücüdür. Yöne-
tici ile lider arasındaki fark da buradadır. 
Yönetici istikrarı, lider ise sıçramayı temsil 
eder. Yönetici işleri planlayan, organize 
eden, sorunları çözen, daha birçok yönet-
sel beceriye sahip kişidir. Strateji ve taktik-
leri lider hazırlar, yönetici uygular. Lider 
güneş gibi ışığı üretendir, yönetici ise ay 
gibi güneşten aldığı ışığı yansıtandır. Lider 
düzeni kurar, yönetici düzeni sürdürür. 
Lider etkisini, yönetici yetkisini kullanır. 
Lider, önce kendini, sonra da sorumlulu-
ğunu üstlendiği kesimi, şartları ve zamanı 
çok iyi değerlendirmek zorundadır. 
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Olmayacak hayaller peşinde koşan, müca-
delesini plana-programa bağlamadan yü-
rüten bir lider, kendisiyle beraber başında 
bulunduğu toplumu da başarısızlığa ve 
felakete sürükler. Tarih, bunun örnekleriy-
le doludur. Liderin başı bulutlarda olsa da, 
ayağı mutlaka yere basmalıdır. Lider çok 
uzak mesafelere bakarken, ayağının ucunu 
görmemezlik yapamaz. İkinci dünya sava-
şındaki askeri başarısızlıklar değerlendiri-
lirken yapılan en çarpıcı tespit, “yeterince 
generalin ölmediği”dir. Liderler, bir çok 
işi başkalarına yaptırabilirler; ama sadece 
kendilerinin mükemmel şekilde yapabile-
cekleri işleri bizzat gerçekleştirmelidirler. 
Savaş meydanlarında ölen nice hüküm-
darlar, krallar, komutanlar, işte bu sebeple 
oradadırlar. Kaybedilen pek çok savaşın se-
bebi de, liderlerin orada olmaması, savaşı 
uzaktan yönetmeyi tercih etmesidir. 

Liderleri sahada olan devletler, iyi yöne-
tilmiş ve uzun süre varlığını sürdürmüş-
lerdir. Liderleri sırça köşklere kapanan 
ülkeler ise hızla bir çöküş sürecine girmiş-
lerdir. Lider hem planlar, vizyon belirler, 
strateji ve taktikleri hazırlar, hem de ara-
zide verilen mücadelenin bir parçasıdır, 
ekibinin her zaman önünde ilerler.

Sevgili gençler, 

Dünya çapında etki yapan liderlerin pek 
çoğunun sivil toplum kuruluşu önderi 
veya siyasetçi olması tesadüf değildir. Bu 
insanlar, sorumluluklarının gereği bizati-
hi sahada olmak zorundadırlar. Bunların 
başarıları, ekonomiden bilime kadar pek 
çok alanı etkileyen ve ön açan sonuçlar do-
ğurmuştur. Lider karakterli insanlar risk 

alan, sorumluluk üstlenen, dert edinen in-
sanlardır. Derdi, sevdası, kaygısı, heyecanı 
olmayan insanlar lider olamazlar. Lider, 
kitlelere heyecan ve sevda aşılayabilecek 
kadar güçlü bir dinamizme, heyecana sa-
hip olmalıdır. 

Onun için, hangi alanda uzmanlaşırsanız 
uzmanlaşın, sosyal ve siyasi faaliyetlerden 
asla uzak kalmayın. Bir adım öne atılmayı, 
sorumluluk üstlenmeyi, yükü omuzlamayı 
ihmal etmeyin… Liderlik potansiyelinizi 
gerçek anlamda ortaya koyacağınız, kalıcı 
başarılar elde edeceğiniz alanlar, oralardır. 
Bununla birlikte, günümüzde ister şirket 
olsun, ister devlet, bütün platformlardaki 
mücadeleler acımasız bir hal almıştır. Ka-
zanmanın ödülü meçhuldür; ama kaybet-
menin bedelinin ağır olduğu tartışmasız 
bir gerçektir. Büyük liderler ödül avcıları 
değil, gönül adamları, dava adamlarıdır. 
Kazandıklarında başları dönmez, kaybet-
tiklerinde umutları yok olmaz…

Tarih boyunca en uzun soluklu başarıla-
rın, tüm ihtimalleri hesaba katarak, tüm 
gelişmelere göre stratejiler geliştirilerek 
elde edildiğini görüyoruz. Büyük devletler 
tüm şartları, tüm faktörleri kontrol ede-
mezler, ama gelişmeleri çok iyi izlerler ve 
her ihtimale karşı atacakları adım bellidir. 
Lider, iyi bir satranç oyuncusudur. Üç dört 
adım sonrasını hesaba katarak hareket 
eder, tüm ihtimallere göre oyun planına sa-
hiptir. Belirleyici olan, yapılan işin niteliği 
ve o işi yürüten kişilerin liderlik kapasi-
telerini kullanma becerileridir. Liderlerin 
ihtiyaç duyduğu yol arkadaşları, sanılanın 
aksine sorgulamaksızın itaat edenler değil, 
işini en iyi şekilde yapmaya çalışanlardır. 
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Tarih boyunca mücadelelerin ana amacı 
ve liderlerin misyonu çok fazla değişme-
miştir. Savaş meydanında ordusuna zafer 
kazandırmak için bütün gücünü ve yete-
neğini ortaya koyan bir liderle, yönettiği 
şirketi kendi alanında en ileriye taşımaya 
çalışan bir ekonomik liderin saikleri aslın-
da aynıdır. Aynı şekilde, başında bulundu-
ğu sivil toplum kuruluşunun başarısı için 
çalışan bir liderle, yönettiği okulda en iyi 
öğrencileri yetiştirmeye çalışan bir eğitim-
cinin durumları arasında çok fazla bir fark 
yoktur. Siyasal alan için de aynı şeyleri 
söyleyebiliriz. Başında bulunduğu partiyi 
iktidara taşımak için mücadele eden bir 
genel başkanla, yönettiği şehrin geleceğini 
kurmaya çalışan bir belediye başkanının 
durumu çok farklı değildir. 

Bütün bu mücadelelerin, insanlığın hay-
rına sonuçlar verebilmesi için, öncelikle 
meşruiyet temeline dayanması gerekir. 
Toplumun yapılan işe ve onu yapan lider-
lere olan güveni, inancı ve desteği, temel 
belirleyicidir. Esas olan, ne pahasına olur-
sa olsun kazanmak, ne pahasına olursa 
olsun gücü elde tutmak değil, bunu toplu-
mun rızasıyla yapmaktır. Hedefiniz meşru 
olması tek başına yeterli değildir. Meşru 
hedefe, meşru yollarla ulaşmaya çalışmak, 
doğru ve kabul edilebilir yöntemlerle me-
safe almak da önemlidir. Hayallerindeki 
ütopyaları gerçekleştirmek için şiddet ve 
baskıya yönelen ideolojilerin, sınırlı bir 
kesimi, insanlığın kalanına düşman etme 
pahasına giriştikleri mücadele yüzünden 
dünyayı kana ve acıya boğduklarına şahit 
olduk. Dünya savaşlarında ölen milyonlar-
ca insan, etnik çatışmalardan sömürgeci-
lik faaliyetlerine kadar sönen yüzbinlerce 
ocak, yanlış yol ve yöntemlerin acı fatu-

rasıdır. Demokrasi teorisinin dünyada bu 
kadar yaygınlık kazanmasının ve etkili 
olmasının sebebi, meşruiyetini, her türlü 
farklılığın ötesinde, insanlığın ortak değer-
lerine dayandırmasıdır. 

Değerli genç arkadaşlarım,

Türkiye bu çerçevede hedefini çok önce-
den belirlemiştir. Türkiye’nin, demokra-
siyi de içeren “muasır medeniyet” hedefi, 
tarihimizin en önemli liderlerinden olan 
Atatürk tarafından, Cumhuriyetin kuru-
luşuyla birlikte ilan edilmiştir. Kurtuluş 
Savaşımız destansı bir mücadele ortaya 
koyar. Yok oldu sanılan bir milletin adeta 
küllerinden yeniden doğması büyük bir 
liderlik, büyük bir mücadele örneğidir. 
Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hem milli mücadeleyi yö-
netmiş, hem Cumhuriyetimizi kurmuştur. 
Atatürk, milli iradi ateşleyen, ona yön ve-
ren, onu kurumsallaştıran bir lider olarak 
yeni baştan bir sistem inşa etmiştir.

Aradan geçen 85 yıllık zamanda, bu hedef 
doğrultusunda pek çok alanda önemli 
mesafeler kat etmiş olmamıza rağmen, 
bugün geldiğimiz yeri yeterli görmüyoruz. 
Yapmamız gereken daha çok iş bulunu-
yor. Demokrasiyi daha da güçlendirmek, 
özgürlükleri daha da genişletmek, ekono-
miyi daha da geliştirmek zorundayız. Her 
alanda dünyayla rekabet edebilecek hale 
gelmeliyiz. 

Esasen, bu konularda toplum olarak tarihi 
bir uzlaşma ve büyük bir irade de ortaya 
koymuş bulunuyoruz. Biz Türkiye’nin, 
üçüncü bin yılın başında, özgüven sahibi, 
evhamlara itibar etmeyen, sorunlarını 
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abartan değil aşan, potansiyelini en üst dü-
zeyde kullanabilen bir ülke haline gelmesi-
ni arzuluyoruz. Bu süreçte milleti yeniden 
içine kapatacak, ülkeyi dünyadan kopar-
tacak çabaların Türkiye’ye karşı yapılmış 
en büyük kötülük olacağını düşünüyoruz. 
Türkiye ve Türk milleti, karşılaştığı badi-
releri atlatacak, kendisini gelecek asırlara 
hazırlayacak liderlerini yetiştirmeye de-
vam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Bugün burada gördüğüm manzara, gele-
ceğe ilişkin ümidimi daha da artırmıştır. 
Türkiye, Avrupa Birliğinden ekonomiye, 
güvenlik konularından enerjiye kadar her 
alanda kendi projelerini hayata geçiriyor. 
Gündemi belirlenen değil, gündem belir-
leyen bir ülke olarak küresel bir aktöre 
dönüşüyor. İnşallah, sizler gibi genç lider 
adayları, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma 
hedeflerini çok daha ileri düzeylere taşıya-
caksınız. Dünyadaki değişimin baş döndü-
rücü hıza ulaştığı bir dönemdeyiz. Gelece-
ğin liderleri olan sizlerin işi, bugünkünden 
çok daha zordur. Türkiye’nin içinde yer 
aldığı bölgenin kendine özel şartları, bu 
zorluğu daha da artırıyor. 

Eskiyle yeninin, küresel olanla yerelin, 
zenginlikle yoksulluğun, güvenlikle terö-
rün, bereketle kıtlığın kol kola bulunduğu 
bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye’nin bu 
coğrafyada doğal bir liderlik görevi var. 
Bu, bizim kendi kendimize biçtiğimiz bir 
görev değil. Bu görev, tarihin ve günü-
müzün şartlarının, istesek de, istemesek 
de bize dayattığı bir zorunluluk. Hiçbir 
zaman sömürge olmayan, her zaman 
kendi dinamikleriyle onurlu ve özgün bir 
kimlik ortaya koyabilen Türkiye, “kilit ve 

merkez ülke” pozisyonunu güçlendirerek 
sürdürmek durumundadır. Türkiye’nin bu 
liderliği hakkıyla yerine getirebilmesi için 
her alanda kendi liderlerini yetiştirmesi 
gerekiyor. 

Lider yetiştirme mekanizması, bize ya-
bancı bir kavram değildir. Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e uzanan dönemde önemli 
liderler yetiştirmiş bir kültürel birikime 
sahibiz. Elbette şartlar liderleri ortaya çı-
kartır; ama biz bunun yolunu açtığımızda, 
liderlerin etkinliği çok daha fazla, liderleri 
bulmanın maliyeti de çok daha az olur. 
Son yıllarda, bilimden siyasete, ekonomi-
den kamu yönetimine kadar pek çok alan-
da lider yetiştirme yönünde takdire şayan 
çalışmalar yürütülmektedir. Liderlik eğiti-
mi programını da, bu doğrultuda atılmış 
bir adım olarak görüyorum. Bu etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi 
kutluyorum. Programın verimli ve başarılı 
olmasını diliyor, hepinize sevgilerime su-
nuyorum.
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Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

Konuşmamın hemen başında, Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı’na, Vakfın Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül’e ger-
çekleştirdikleri çok değerli, çok anlamlı ça-
lışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 18 

Temmuz 2003 tarihinde, Diyarbakır’dan 
Sayın Türkan Dalgıç’a mikrokredinin ilk 
çekini yapılan törende bizzat vermiştim. 
Bugün sayının 10 bin rakamına ulaşmış 
olmasından dolayı son derece mutlu ve 
gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum.

Nobel ödülü almış, bütün dünya tara-
fından kabul görmüş, takdir görmüş bu 

Mikro Kredi 10 Bininci Üye 
Töreni

Kahramanmaraş | 25 Temmuz 2008
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uygulamanın ülkemizde de yaygınlaşıyor 
olması son derece sevindirici, son derece 
umut verici bir gelişmedir. Emeği geçen, 
katkısı olan, destek sağlayan herkese, yurt 
içinde ve yurt dışındaki tüm dostlarımıza 
en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

İktidara geldiğimiz günlerde Türkiye’nin 
nasıl bir manzara içinde olduğunu eminim 
hepiniz hatırlıyor, hepiniz biliyorsunuz. 
Hem on yıllardır uygulanan yanlış poli-
tikalar, hem de 2000 ve 2001 yıllarında 
yaşanan krizler, ülkemizde işsiz, muhtaç, 
dargelirli vatandaşlarımızın sayısını çok 
büyük oranda artırmıştı. Her fırsatta ifade 
ediyorum, hükümet olarak başından beri 
üç Y üzerinde yoğunlaştık: Yoksulluk, Yol-
suzluk ve Yasaklar…

Türkiye’deki her sorunun, dolaylı ya da 
doğrudan sebebi olan bu üç hususla mü-
cadele etmek için gece demeden, gündüz 
demeden çalıştık. Hamdolsun, 5 buçuk yıl 
gibi kısa bir sürede, on yıllar boyunca üst 
üste birikmiş bu sorunları çözdük, çözüm 
yoluna koyduk. Türkiye, 5 yıl gibi kısa bir 
süre içinde dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi haline geldi. Gayri safi yurt içi 
hasılamızı 230 milyar dolardan teslim 
aldık, 5 yılda 659 milyar dolara çıkarttık. 
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla miktarı 
3 bin 300 dolar civarındaydı, bugün 9 bin 
333 dolara kadar yükselttik. Üretimde, 
yatırımda, ihracatta ve istihdamda mil-
letçe hepimizi sevindiren, umutlandıran 
başarılara imza attık. Tüm bunları, ülke ge-
neline yayılmış yoksulluğu, yolsuzluğu ve 
yasakları yok etmek hedefiyle, bu hedefin 
verdiği heyecanla, azimle başardık.

İktidara geldiğimiz gün şunu söyledik: 
Türkiye’nin kaderi bu olamaz. Türkiye’nin 
m a n z a r a s ı  b u  o l a m a z .  B u  m i l l e t , 
Avrupa’nın yanı başında, bu yaşam koşul-
larını hak etmiyor. Türkiye’nin potansiyeli 
var, zenginliği var, dinamik bir iş gücü var, 
çalışkan, zeki insanları var dedik. İstersek, 
hedeflersek, azmedersek bu kısır döngü-
den çıkarız dedik ve 3 Kasım seçimlerinin 
ardından milletimizin tüm fertleriyle bir-
likte bir seferberlik başlattık. Şunu tüm 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum: 
Biz, bütün sorunları çözdük iddiasında 
hiçbir zaman olmadık. Ama bu alanda çok 
önemli, hatta tarihi nitelikte başarılar elde 
ettik ve yükseğe çektiğimiz hedeflerimize 
ulaşmak için de yine aynı heyecanla çalı-
şıyoruz.

Değerli konuklar,

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Bunlar afaki rakamlar değil. 
Bunlar, devletin resmi rakamları, TUİK’in 
resmi rakamları. Üstelik bu rakamlar, ulus-
lar arası standartta, tüm dünya ülkeleri 
tarafından kabul gören rakamlar. Bakınız, 
2002 yılında Türkiye’de açlık sınırının al-
tında yaşayan kişi sayısı 926 bin kişi imiş. 
(binde 135) En son 2006 yılında yapılan 
araştırmada ise bu sayının 539 bine kadar 
düştüğünü gördük. (binde 74) Kişi başı 
günlük 1 dolar gelirin altında yaşayan fert 
sayısı 136 bin kişi idi. (Binde 20) 2006 
sonu itibariyle bu sayı, dikkat ediniz, 0 
oldu. (yüzde 0) Kişi başı günlük 2,15 dolar 
gelirin altında yaşayan fert sayısı 2 milyon 
82 bin kişi idi (yüzde 3), bu sayıyı 2006 yı-
lında 1 milyon 22 bin kişiye kadar çektik. 
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(yüzde 1,4) Kişi başı günlük 4,3 doların al-
tında yaşayan fert sayısı 20 milyon 721 bin 
kişi idi (yüzde 30,3), bu sayıyı da 9 milyon 
681 bin kişiye kadar çektik. (yüzde 13,3)

Bunlar tarihi nitelikte değişimlerdir. Gayri 
safi yurt içi hasıladaki artış, kademe kade-
me ülkemizin geneline yansımış, yaşam 
standartlarını, ideal ölçüde, hedeflediği-
miz ölçüde olmasa bile, dikkat çekici şekil-
de yükseltmiştir, yükseltmeye de devam 
ediyor. Bakınız, 2002 yılında hane halkı 
tüketim harcaması 10 milyar YTL seviye-
sinde idi. 2006 sonunda bu rakam, altını 
çizerek ifade ediyorum, 17,7 milyar YTL’ye 
ulaşmıştır. 2002’de gıda ve içecek için 2,7 
milyar YTL harcamıştık, 2006’da 5,4 mil-
yar YTL harcadık. 2002’de konut ve kiraya 
harcadığımız miktar 2,7 milyar YTL idi, 
2006’da 5,9 milyar YTL’ye çıktı. Eğitime 
134 milyon YTL harcanmışken, 2006’da 
bu miktar da 461 milyon YTL’ye çıkmış.

Son olarak şu rakamları da dikkatinize 
sunmak istiyorum: Biliyorsunuz TÜİK, 
hane sayısını gelirlerine göre 5 gruba bö-
lüyor. İlk yüzde 20’lik dilim en alt gelir 
grubunda, son yüzde 20’lik dilim de en üst 
gelir grubunda bulunuyor. 2002 yılında, 
en alt gelir grubundaki bir ferdin, yıllık 
ortalama geliri 625 YTL idi. 2005 yılında 
bu gelir 3 bin 570 YTL’ye yükseldi. En üst 
gelir grubunun yıllık ortalama geliri 5 bin 
106 dolardı, 2005 sonunda 7 bin 716 do-
lara yükseldi. Dikkat ediniz, en alt grubun 
geliri yaklaşık 6 kat artarken, en yüksek 
grubun, en zengin grubun geliri bir kat 
bile artmadı.

Bu mücadeleyi hız kesmeden, en küçük 
bir taviz vermeden sürdürmeye kararlıyız. 
Türkiye’nin zenginliklerini, Türkiye’nin 
imkanlarını, fırsatlarını toplumun her 
kesimine eşit şekilde dağıtmanın gayreti 
içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. Bu toplumu, 
bu ülkeyi fakirleştiren, yoksullaştıran, ge-
lir dağılımındaki uçurumu derinleştiren 
unsurları çok iyi biliyoruz. Bunları geçmiş-
te hep birlikte yaşadık, hep birlikte tecrübe 
ettik. 

Bugün hükümetin ekonomi politikalarını 
yalan yanlış rakamlarla eleştirenlere bir 
sorun… Benusen Mahallesi nerededir, 
Fatihpaşa Mahallesi, Hasırlı Mahallesi, 
Mamak, Karagümrük nerededir sorun, 
bilmezler. Neden? Çünkü oralarda işleri 
yok, oralarla gönül bağları yok, oraların 
sorunlarına ilişkin tek bir cümleleri, tek 
bir kelimeleri yok. Kömür dağıtıyoruz, 
ders kitabı dağıtıyoruz, ihtiyaç sahipleri-
ne gıda dağıtıyoruz, giyecek dağıtıyoruz. 
Bunu parti propagandası zannediyorlar. 
Oysa bu hizmetler sosyal devlet olmanın 
bir gereğidir.

Şunu da bu vesileyle ifade etmek isti-
yorum: Biz sadece kömür dağıtmadık, 
sadece ders kitabı, burs, nakdi yardım, 
ayni yardım dağıtmadık. Hibe yoluyla bu 
sorunların ilelebet çözülemeyeceğini çok 
iyi biliyoruz. Balık tutmaktan ziyade balık 
tutmayı öğretmenin asıl çözüm olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Bütün makro politika-
larımızı, mikro politikalarımızı da bu 
anlayışın üzerine bina ediyoruz. Ülkemizi 
bir yatırım üssü, üretim üssü yapmanın 
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mücadelesini veriyoruz. İstihdama yöne-
lik çok kararlı ve cesur politikaları tek tek 
uygulamaya koyuyoruz. 

Önceki ay, biliyorsunuz, Diyarbakır’da 
GAP, DAP ve KOP eylem planımızı açık-
ladık. GAP eylem planımızı başlattık ve 
Allah’ın izniyle 2012 yılında bu projeyi 
tamamlıyoruz. Yüz binlerce hektar alanı 
suyla buluşturuyor, on binlerce kardeşi-
mizi iş sahibi yapıyoruz. Yine DAP nokta-
sında ilgili bakan arkadaşım çalışmalarını 
hızlandırdı ve orada da köklü adımlar 
atıyoruz. KOP projesiyle Orta Anadolu’yu 
kuraklıktan kurtarmanın mücadelesini 
veriyoruz. Tüm bu ve benzeri projelerimiz 
tamamlandığında bütün bu bölgelerin 
çehresinin daha hızlı değiştiğini, kronik 
sorunların çözüme kavuştuğunu inşallah 
hep birlikte göreceğiz.

Değerli konuklar, değerli kardeşlerim,

Şunu bir kez daha altını çizerek ifade et-
mek istiyorum. İsteyince oluyor. Azmedin-
ce oluyor. Samimi davranınca, kararlı dav-
ranınca, cesur davranınca oluyor. Milletin 
desteğini, milletin katkısını, milletin hayır 
duasını alınca oluyor. Değişmez denilen 
şeyler değişiyor, olmaz denilen olur hale 
geliyor. 

Mikro kredi adıyla ülkemizde uygulanma-
ya başlanan projenin bugün ulaştığı nokta 
çok anlamlıdır. 10 bin kardeşimiz, çok 
küçük sermayelerle üretmeye, kendisine, 
ailesine, ülkesine katkı sağlamaya başladı. 
Üstelik bunu, devlet hazinesinden, mali-
yeden tek kuruş kullanmadan başardılar. 

Ben bir kez daha bu başarılı uygulamaya 
ön ayak olan arkadaşlarımı kutluyorum. 
Kredi kullanan kardeşlerime bir kez daha 
başarılar diliyorum. Sizlere de geldiğiniz 
için, katıldığınız için teşekkürlerimi sunu-
yor, hepinizi en kalbi duygularımla selam-
lıyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili hemşehrilerim, aziz kardeşle-
rim, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum . Buradan ,  Ardeşen’e , 
Çamlıhemşin’e, Çayeli’ne, Fındıklı’ya, 
Güneysu’ya, Derepazarı’na, Hemşin’e, 
İkizdere’ye, İyidere’ye, Kalkandere’ye ve 
Pazar’a da sevgilerimi, selamlarımı gön-
deriyorum.

Bugün bir kez daha hemşehrilerimin 
arasındayım. Bugün bir kez daha kar-
deşlerimin arasındayım. Bugün bir kez 
daha Rize’de, baba ocağındayım. Şu 
Rize türküsü ne güzel söylemiş: “Kesme 
kiraz dalini / Fukaranun Malini / Hiç ge-
lip de sordun mi? / Ha bu Rizeli uşağın 
halini?” 

Rizeliler Günü Kutlama 
Programı

Rize | 24 Ağustos 2008
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İşte bugün buraya, bu Rizeli uşağın halini 
sormaya geldim. Rizeli kardeşimle kucak-
laşmaya, hatırını sormaya geldim. Bizim 
siyaset anlayışımızda millete sırtını dön-
mek yok. Bizim siyaset anlayışımızda söz 
verip de durmamak yok. Biz hizmet için 
varız. Biz, taş üstüne taş koymak için varız. 
Biz eser üretmek için varız.

Şu Rize bugüne kadar kaç tane milletveki-
li çıkardı. Bakanlar çıkardı, Başbakanlar 
çıkardı… Rize’ye kimin ne yaptığı, kimin 
hangi hizmeti getirdiği, kimin hangi 
eseri kazandırdığı ortada. 5 buçuk yılda 
Rize’nin çehresini değiştirdik. Karade-
niz otoyolu yılan hikayesine dönmüştü. 
Geldik, kollarımızı sıvadık, bütün gayre-
timizi, bütün enerjimizi verdik ve Rize’yi 
Ankara’ya, İstanbul’a bağladık. Her alanda 
Rize’yi yeni baştan inşa ettik. Hiçbir za-
man tamam demedik. Biz hep “durmak 
yok, yola devam” dedik, işte yola devam 
ediyoruz.

Daha yapacak çok işimiz var. Rize’yi de, 
Rize gibi 80 ilimizi de yeni baştan inşa 
ediyoruz. Türkiye’yi yeni baştan inşa edi-
yoruz. Asla rehavete kapılmadık. Şu son 
birkaç hafta içinde Türkiye’nin oynadığı 
uluslararası role özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum. Kafkasya’da, yanı başımızda 
bir çatışma çıktı. Tarafları itidale davet 
emek yönünde yoğun bir gayret içinde 
olduk. Moskova’ya gittim, Sayın Putin’le, 
Sayın Medvedev’le görüşmelerimiz oldu. 
Gürcistan’a geçtim, Sayın Saakaşvili ile gö-
rüştüm. Döndük, İran Cumhurbaşkanı’nı 
Tü r k i y e’ d e  a ğ ı r l a d ı k .  A r k a s ı n d a n 
50’den fazla Afrika ülkesi’nin liderlerini 

İstanbul’da bir araya getirdik. Önceki gün 
Azerbaycan’da temaslarımız oldu. Per-
şembe günü Romanya Cumhurbaşkanı ile 
İstanbul’da görüştük. 

Bundan 5 buçuk yıl önce böyle bir trafik 
hayal bile edilemezdi. Bundan 5 buçuk yıl 
önce böyle bir aktif dış politika hayal bile 
edilemezdi. Bugün Türkiye çok ama çok 
farklı bir konumda. Ortadoğu’da, Kafkas-
ya Bölgesi’nde, Balkanlar’da, Avrupa’da, 
Afrika’da barış için, istikrar için, refah için 
çaba sarfediyoruz. Dünyanın her köşesiyle 
iletişim içinde, işbirliği içinde olmaya çalı-
şıyoruz.

Bakınız, biz iktidara geldik, Türkiye’nin 
yıllık toplam ihracatı 36 milyar dolar se-
viyesinde idi. Cumhuriyet tarihi boyunca 
ulaştığımız rakam 36 milyar dolar. 5 bu-
çuk yılda bu rakamı üçe katladık. Temmuz 
ayı sonu itibariyle ulaştığımız rakam, 127 
milyar dolar. Türkiye üretiyor… Türkiye 
çalışıyor. Türkiye ihraç ediyor, Türkiye 
kazanıyor. 2006’da dünya genelinde en 
büyük müteahhitlik firmaları arasında 22 
Türk şirketi vardı. 2007’de 23 oldu. Türki-
ye, bugün Çin ve ABD’den sonra en büyük 
müteahhitlik firmalarına sahip ülke. (Bu 
müteahhitler arasında Rizeli uşaklar da 
var ha)

Bunlar nasıl oluyor? Bunlar çalışarak, 
gayret ederek oluyor. Bunlar, samimiyet-
le, kararlılıkla, cesaretle hedefe doğru 
ilerlemekle oluyor. Çok daha iyisi olacak. 
Allah’ın izniyle Türkiye çok daha iyisini 
görecek. 
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Sevgili hemşehrilerim,

Ata yurdum, sılam Rize’nin güzel insanları 
olarak, her zamanki gibi beni bağrınıza 
bastınız. Benim dünyamda sizin daima 
ayrı bir yeriniz olduğunu bilmenizi iste-
rim. Burasını, Türkiye’yi kalkındırma, ge-
liştirme, huzura ve zenginliğe kavuşturma 
mücadelemizin bir modeli olarak görüyo-
ruz. Rize’de ne kadar başarılı olmuşsak, 
Türkiye’de de o kadar başarılı olmuşuz de-
mektir. Rize’mizi, sanayisiyle, ticaretiyle, 
turizmiyle, tarımıyla ülkemizin en önemli 
markalarından biri haline getirmek ka-
rarındayız. Adım adım bunun altyapısını 
kuruyoruz. 

Yolu olmayan, konaklayacak tesisi bu-
lunmayan, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti 
verecek birimleri olmayan bir yerin geliş-
mesini, kalkınmasını beklemek hayaldir. 
Oturacak modern konutları, spor yapacak 
alanları, kültür-sanat faaliyetleri için alt-
yapısı olmayan bir yerde insanların ken-
dilerine gelecek kurmasını beklemek de 
hayaldir. Biz, hayallerin değil gerçeklerin 
peşindeyiz. Rize’yi, sadece ülkede değil 
dünyada hak ettiği yere getirme vizyonuy-
la hareket ediyoruz. Burada elde edeceği-
miz her olumlu netice, ülkemiz için de bir 
büyük kazanç olacaktır. 

Biz, Türkiye’yi 4 temel üzerinde yükselte-
ceğimizi söylemiştik. Bunlar eğitim, sağ-
lık, adalet ve güvenlikti. Eğitim alanında 
Rize’miz, son 6 yılda yepyeni bir döneme 
girdi. 2002 yılına kadar Rize’mizde 2014 
derslik yapılmıştı. Biz bunun üzerine 1028 
derslik ilave ettik; inşaatı devam edenleri 

saymıyorum ha; bunlar bitip hizmete açı-
lanlar. 2 Anadolu lisesi vardı, biz 4 tane 
daha açtık. Eğitim kurumlarımızı 3464 
bilgisayarla donattık. Okullarımızda 204 
bilişim teknolojileri sınıfı açtık. 227 oku-
lumuzu adsl ile hızlı internete bağladık. 
Rize’mizde bilgisiyar sınıfı ve adsl bağlan-
tısı olmayan okul bırakmadık. Okul önce-
si, yana anaokulu düzeyinde okullaşma 
oranını yüzde 10’dan yaklaşık yüzde 60’a 
çıkardık. İlköğretimde okullaşma oranı 
yüzde 100. Yani okul çağına gelmiş bütün 
çocuklarımız, hamdolsun ilköğretime de-
vam ediyorlar. Ortaöğretimdeki okullaşma 
oranını da, yüzde 98,2’ye çıkartarak yüzde 
100’e yaklaştırdık. Hayırsever hemşehri-
lerimiz, eğitim yatırımları konusunda ol-
dukça cömert davrandılar. 2002 yılından 
bu yana hayırsever hemşehrilerimizce 
yapılan eğitim kurumlarının toplam de-
ğeri 113,5 milyon YTL’yi buldu. Ayrıca, 
hayırseverlerimiz okullarımıza 2 milyon 
YTL’lik de eğitim araç-gereci yardımı yap-
tılar. Biliyorsunuz Rize Üniversitesini de 
biz kurduk. Rize Üniversitemizin pek çok 
binası da, yine hayırsever işadamlarımız 
tarafından yaptırıldı; yaptırılmaya da de-
vam ediyor. 

Değerli hemşehrilerim,

Önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alan 
da sağlık. Rize’mizin sağlık altyapısını 
da fevkalade güçlendirdik. Bu çerçevede, 
merkezde 400 yataklı, Fındıklı’da 50 yatak-
lı devlet hastaneleri inşa ettik. Çayeli’ndeki 
hastaneye 100 yataklı ek bina yaptık. 
İkizdere’ye sağlık merkezi kurduk; dün de 
İyidere’mizin sağlık merkezini açtık. Sağ-
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lık Meslek Lisesini hizmete soktuk. Ayrıca, 
buraya 250 yataklı yeni bir devlet hastane-
si daha yapıyoruz. 150 yataklı Pazar Hami-
diye Devlet Hastanesinin de ihalesi yaptık. 
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 
su ihtiyacı başta olmak üzere eksiklerini 
gidermek amacıyla çeşitli projeler hazırlı-
yoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de proje 
aşamasında. Bunların yanında, ihtiyaç 
duyulan yerler için yeni sağlık ocaklarının 
yapımına da devam ediliyor. 

Hayırsever hemşehrilerimiz de Kalkande-
re, Güneysu, İkizdere ve merkez de çeşitli 
sağlık kuruluşları yaptırdılar. Son olarak, 
yine bir hemşehrimiz 400 yataklı morfo-
loji hastanesi binası inşa ettiriyor. Sağlık 
alanında Rize’mizin sadece bina eksikleri-
ni gidermekle kalmadık; sağlık personeli 
ve diğer hizmetler konusunda da yeni 
bir dönem açtık. 2002 yılından bu yana, 
Rize’mizde uzman hekim başına düşen 
nüfusu 4.582 kişiden 2.496 kişiye indir-
dik. Sağlık Bakanlığı kadroları dışındaki 
uzman doktorları da dahil ettiğimizde bu 
rakam 1.831’e kadar geriliyor. Hastane ve 
sağlık ocaklarındaki muayene odalarının 
sayısını da 153’ten 223’e çıkardık. Rize’de-
ki sağlık kuruluşlarında 2002 yılında top-
lam 18.221 laboratuar işlemi yapılmışken, 
bu rakam geçtiğimiz yıl 198.494’e ulaştı. 
Bütün bunlar, Rize’mizin gelecekteki mü-
reffeh günlerine hazırlıktır.

Sevgili hemşehrilerim,

Önem ve öncelik verdiğimiz diğer alan 
olan adalet konusunda da önemli bir hiz-
met gerçekleştirdik. Geldiğimizde üçte biri 

dahi tamamlanmamış olan adalet sarayını 
bitirerek hizmete açtık ve bu alandaki 
sıkıntıyı sona erdirdik. Bunların yanında 
Rize’nin ihmal edilmiş pek çok sorununu, 
bizzat takip ederek çözüm yoluna soktuk. 
Rize’mizin turizm potansiyelini harekete 
geçirmek için yoğun çalışmalar içindeyiz. 

Rize’mizde dört bölge turizm merkezi ilan 
edildi. Anzer, Ayder, Çayeli ve Ovit turizm 
bölgeleri, giderek daha etkin bir şekilde 
turizme açılıyor. Alternatif turizm çeşitleri 
için oldukça münbit bir yer olan Rize’miz, 
bu imkanı her geçen yıl daha iyi bir şekilde 
değerlendiriyor. Nitekim, geçtiğimiz yıl 
Rize’mizi ziyaret eden yabancıların sayısı 
yarım milyona yaklaştı. Bu yıl, bu sayının 
daha fazla olacağı görülüyor. Rize’mizde-
ki, 8 doğal sit, 3 arkeolojik sit, 2 tarihi sit, 
2 kentsel sit alanı ile bir yandan turizmi 
geliştirirken, diğer taraftan otantik yapıyı 
da koruyoruz. Turizme ivme kazandırmak 
için, meslek liselerinin bulunduğu bölge-
de beş yıldızlı turizm tesisi yapılmasını 
planlıyoruz. Buradaki okulları da başka 
yerlerde, daha modern bir şekilde yeniden 
inşa edeceğiz. 

Karadeniz sahil yolunun bitirilmesi, Ri-
ze’mizin doğu ve batı istikametlerindeki 
karayolu ulaşımı sorununu çözdü. Şimdi 
de Rize’yi Erzurum’a bağlayan yolun, 
bölünmüş yol olarak yapılması konusun-
daki çalışmalar başladı ve devam ediyor. 
Organize Sanayi Bölgesi de, Rize’mizin 
kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına 
inandığım projelerden biridir. Organize 
Sanayi Bölgesinin kamulaştırma sorunu-
nu çözdük. Organize Sanayi Bölgesini, 
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buraya en fazla katkıyı sağlayacak yeni bir 
yöntemle yapılandıracağız. Şimdiden 34 
firma burada tesis kurmak için müracat 
etmiştir. 

Bir başka önem verdiğimiz konu da Rize’yi 
bir tersaneler bölgesi haline getirme çalış-
malarımızdır. Türkiye’de gemi inşa sanayi 
alanında son yıllarda büyük atak gösterdi. 
Rize’mizin, bu gelişmeden payını almasını 
istiyoruz. Bunun için merkezle birlikte De-
repazarı, Ardeşen, Pazar ve İyidere’de ter-
sane kurulmasına uygun alanlar belirlen-
di. Teknik çalışmaların tamamlanmasının 
ardından, yatırımcılarımızı bu bölgelerde 
tersane kurmaları için teşvik edeceğiz. 

Sevgili hemşehrilerim,

Rize’mizin kaynaklarını, doğal güzel-
liklerine zarar vermeden, en iyi şekilde 
değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz, 
Rize’mizde pek çok dere var. Bu dereler 
üzerinde hidroelektirik santralleri yapıl-
ması mümkün. Bunun için 25 tane proje 
fizibilite aşamasına geldi. 2 proje için su 
kullanım anlaşması yapıldı. 

20 proje de inşaat aşamasında. Bunlardan 
3’ü özel sektöre, 2’si de devlete ait olmak 
üzere, 5 projenin inşası da fiilen başla-
mış durumda. Bu projeler yapılırken, ne 
derelerdeki bütün su kullanılıp dereler 
kurutulacak, ne de doğal güzellikler tahrip 
edilecektir. 

Hidroelektrik santralleri, çevre dostu, 
yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Tersini 
iddia edenlere inanmayın; onların derdi 

dereleri korumak değil, ülkeye ve bize 
zarar vermektir. Bu projelerle, bir yandan 
derelerimizden akıp giden suları enerjiye, 
dolayısıyla üretime, istihdama çevireceğiz, 
diğer yandan da doğal çevrenin korunması 
için gerekli finansmanın kaynağını oluştu-
racağız. Bundan şüpheniz olmasın. 

Biliyorsunuz, Rizesporumuz için büyük 
bir spor kompleksi inşa ediyoruz. İçinde 
15 bin kişilik stadyum, 3 bin kişilik kapalı 
spor salonu, 1000 kişilik olimpik yüzme 
havuzu ve hizmet binaları yer alıyor. Stad-
yum inşaatının önemli bölümü tamam-
landı. Spor salonu ve yüzme havuzunun 
inşasına da en kısa zamanda başlanacak. 
Bu kompleks, Rize’mizin pek çok branştaki 
altyapı ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdi-
den hayırlı olsun. 

Aslında, polis ve sağlık yüksek okulların-
dan balıkçı barınağına, organik çay üreti-
minden limanın serbest bölge haline ge-
tirilmesine kadar pek çok proje daha var. 
Zamanınızı almamak için hepsini teker 
teker anlatmıyorum. Fakat hepsini de bili-
yorum, hepsini de takip ediyorum. Benim 
sadece gönlüm değil, zihnimde sizinle bir-
likte. İnşallah, ülkemizle birlikte Rize’mizi 
geliştirme, kalkındırma mücadelemizi hep 
birlikte devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle 
hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, Türk denizcilik sek-
törünün kıymetli mensupları, Sedef ter-
sanesinin değerli çalışanları, hepinizi en 
içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.  

Denize indirme töreni için bir arada 
bulunduğumuz İbrahim Dede Kontey-
nerinin, Kalkavan grubuna ve ülkemize 
hayırlı, uğurlu olmasını, bereketler getir-
mesini diliyorum. 

Yaklaşık bir yıllık bir zamanda inşa edi-
len bu gemi, Türk gemi inşa sanayinin 
geldiği iftihar verici düzeyin göster-
gelerinden biridir. Bugüne kadar 140 
gemi inşa edilen Sedef Tersanesi, üretim 
sahasının büyüklüğü ve inşa kapasitesi 
ile ülkemizin, bu alandaki en önemli ak-
törlerinden biridir. Sedef Tersanemize, 
bundan sonra da nice gemi üretimleri 
ve suya indirme törenleri temenni edi-
yorum. 

Değerli misafirler, 

Dünyada gemiyle yük taşımacılığının gi-
derek daha çok tercih edilen bir yöntem 
olması, sürekli yeni gemi ihtiyacı doğu-
ruyor. Denizlerdeki mevcut gemilerin yaş 
ortalamalarının oldukça yüksekliğinden 
kaynaklanan gençleştirme ihtiyacı, gemi 
inşa sanayinde yaşanan canlılığı daha da 
artıran bir faktör. Türkiye, bu süreçten 
en büyük faydayı sağlayan ülkelerden 
biri oldu. Dünyada, son 3 yılda yeni gemi 
siparişlerinde yüzde 100’lük bir büyüme 
yaşanırken, ülkemizde yüzde 400’lük bir 
büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. 
1998-2002 yılları arasında 142 gemi yapa-
rak teslim eden sektör, 2003’ten bu tarafa 
368 gemi inşa etti. Böylece, yeni gemi sipa-
rişinde Türkiye; Çin, Güney Kore, Japonya 
ve Vietnam’ın ardından beşinci sıraya yer-
leşti. Mega yat inşasında ise İtalya ve ABD-
Kadana ikilisinin ardından üçüncü sırada 
bulunuyoruz.

İstanbul | 14 Eylül 2008

Sedef Tersanesinde Yapımı 
Tamamlanan İbrahim Dede 

Konteynerinin Denize İndirilmesi 
Töreni
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Gemi siparişlerindeki büyük artış, tersane 
sayımızı da hızla çoğalttı. 2002 yılında 37 
olan tersane sayımız, bugün 84’e ulaştı. 
Ayrıca 64 tane de halen yatırımı süren 
tersanemiz var. Tersane sayısındaki artışa 
paralel olarak üretim kapasitemiz 550 bin 
DWT’den 2 milyon DWT’ye çıktı. 2013 
yılında bu rakam 8,6 milyon DWT’ye ula-
şacak. Bu sürecin bir başka etkisi de istih-
damda yaşandı. 2000 yılında 5 bin kişinin 
çalıştığı özel sektöre ait gemi inşa sanayi 
kuruluşlarında bugün 35 bin kişi çalışıyor. 

Bu hızlı büyüme, iş kazalarında artışı da 
beraberinde getirdi. Bir yandan Denizcilik 
Müsteşarlığımız ve Çalışma Bakanlığımız, 
beri taraftan sektör el ele vererek bu soru-
nu çözme yönünde önemli adımlar atmak-
tadırlar. Bu süreçte, ne tersanelerimizde 
işçilerin ölümüne yol açan özensizlikler 
devam etmeli, ne de denetim adına sek-
törün önünü tıkayacak anlamsız engeller 
icat edilmeli. Üretimde olduğu kadar dene-
timde de uzmanlaşmaya önem verilmeli. 
Önümüzdeki yıllarda, hem iş güvenliğinin 
en ileri düzeye ulaştığı, hem de üretimin 
teşvik edildiği bir ortamın oluşturulma-
sını diliyorum. Bu çerçevede yetişmiş ele-
man eksiğinin giderilmesi konusundaki 
çalışmalara da önem verilmesi gerekiyor. 
Şu ana kadar 24 meslek lisesinde, çelik ve 
ahşap gemi inşasına ilişkin bölümler açıl-
dı. Yüksek öğrenim kurumlarındaki eksi-
ğin de giderilmesi yönünde de çalışmalar 
yürütülüyor. 

Sonuç itibariyle Türk gemi inşa sanayinin 
önü açıktır. Küresel gelişmelere bağlı ola-
rak bir takım dalgalanmalar yaşansa bile, 
Türkiye bu alanda dünyada önemli bir 
yer edinmiş durumda. Bu yerden geriye 

gidişin olmayacağını, tam tersine daima 
daha ileriye doğru adımlar atılacağını dü-
şünüyorum. Nitekim, tersanelerimizin, 
Tuzla’ya sığmayıp Zonguldak, İzmit, Ça-
nakkale, Samsun, Ordu, Kastamonu, Sa-
karya, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Adana, 
Mersin, Muğla illerine doğru yayıldıklarını 
görüyoruz. İzmir ve Rize gibi bu alanda po-
tansiyeli olan illerimiz de sırada bekliyor. 
Sektörün inancı, dinamizmi ve kararlılığı, 
gemi inşa sanayimizin geleceğine ilişkin 
olumlu düşüncemizi daha da pekiştiriyor. 

Değerli misafirler, 

Türkiye, sadece gemi inşası değil, bütün 
alanlarda hızlı bir gelişme içinde. Son 
yıllarda dünyada pek çok küresel çalkantı 
yaşandığı halde, Türk ekonomisi büyü-
mü trendini kaybetmedi. İşadamlarımız 
küresel oyuncular olma yolunda önemli 
mesafeler kat etti. Dünyadaki önemli kü-
resel oyuncuların pek çoğu da ülkemizde 
faaliyet gösteriyor. Dış politikadaki etkin-
liğimiz arttıkça, bu karşılıklı küresel enteg-
rasyon daha da gelişecektir. 

Bunun için Türkiye’yi yalnızlığa mahkum 
edecek tavır ve ifadelerden kaçınmak zo-
rundayız. İç politikadaki mücadele argü-
manlarının Türk dış politikasına taşınması 
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Türkiye’nin 
uluslararası alanda ulaştığı yeni konumu, 
açılım ve güç alanlarını kavrayamayanlar, 
muhalefet adına yaptıkları işlerle, aslında 
ülkemize zarar verdiklerini görmelidirler. 
Kendi ülkesine, kendi ülkesinin kurum-
larına, kendi vatandaşlarına zarar verme 
pahasına bir muhalefet anlayışını kabul 
etmiyoruz. Yapılan işlerin en olduğunu 
dinlemek, anlamaya çalışmak zahmetine 
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dahi katlanılmadan, klişeleşmiş kavram-
larla ortaya konan tutumların kimin çıka-
rına hizmet ettiği iyi düşünülmelidir. Dış 
politikada ülkenin ve milletin çıkarlarını 
öncelemeyenlerin, içeride de milletimizin 
çıkarlarına öncelik vermeyeceği açıktır. 

Bu tutarsızlıklar, ekonomimize de zarar 
veriyor. İşadamlarımızın diğer ülkelerde 
yürüttükleri operasyonlarda, ülkemizin 
bütün gücüyle arkalarında bulunduğunu 
bilmeleri çok önemli. Maalesef ülkemizde 
hala, ticaretin de bir diplomasi yöntemi, 
milli çıkar olduğunu kavrayamayanlar bu-
lunuyor. Her vatandaşımızın kazancının, 
aslında bu ülkenin ve topyekün milletin 
kazancı olduğu gerçeğini göremeyenler 
var. Halbuki, Türkiye bunları çok önce-
den geride bırakmış olmalıydı. Kendileri 
2008’de yaşadığı halde kafaları 1940’lar-
da, 1960’larda kalmış olanları milletimiz 
görüyor ve değerlendirmesini yapıyor. 

Türkiye’de kafası yarım yüzyıl geride de-
ğil, yarım yüzyıl ileride olan, bu derinlikte 
vizyon ortaya koyabilen siyasi kadroların, 
aydınların, işadamlarının, sivil toplum 
önderlerinin ön plana çıkması gerekiyor. 
Türkiye’ye, hangi alanda çalışırsa çalışsın, 
işini iyi yapacak kadrolar lazım. Bugün 
bakıyoruz, işadamlarımız, burada gördü-
ğümüz gibi işlerini gayet güzel yapıyorlar. 
Ama her alan için bunu söyleyebilmemiz 
mümkün değil. Hırsları gözlerini kapatan-
ların, asli işlerini doğru-dürüst yapmadık-
ları gibi, bir de kişisel kavgaların peşinde 
koştuklarını görüyoruz. 

Türkiye’nin ve Türk milletin geleceği için 
bugüne kadar hiçbir hayırlı iş yapmadığı 
gibi, bundan sonrası için de hiçbir projesi 

olmayanlar, işi iftiraya vurmuş durumda-
lar. Kullandıkları yöntemler kötü olduğu 
için, yaptıkları işlerin sonucundan hayır 
çıkması da mümkün değil. Kem aletle 
kemalat olmaz. Yöntem kötü ise sonuç da 
kötü olacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı bu tar-
tışmalar, bu kavgalar değil. 

Bizim yönümüz de gönlümüz de geleceğe 
dönük. Bizim için asıl olan işte bu hizmet-
ler; denize inen gemiler, bacası tüten fab-
rikalar, tıkır tıkır işleyen makinalar. Bizim 
için asıl olan üretim, yatırım, istihdam. 
Bizim için asıl olan Türkiye’nin bölgesel 
ve küresel güç konumunun kökleşmesi. 
Bu doğrultuda atılan her adımı şükranla 
karşılarız. Taş üstüne taş koyan herkesi 
sonuna kadar destekleriz. Bu düşünceler-
le, İbrahim Dede konteynerinin ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçenleri kut-
luyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, böyle anlamlı bir iftar 
programında sizleri en kalbi duygularla se-
lamlıyorum. Beyaz Ay Derneği’ne de böyle 
güzel bir Ramazan akşamında bu buluş-
mayı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

Ramazan ayını, milletçe sevgiyle, kardeşlik-
le, yardımlaşma ve dayanışmayla duygula-
rıyla geçiriyoruz. Bu tür anlamlı buluşma-
lar toplumumuzun farklı kesimlerini bir 
araya getirmek, bizi birbirimize yakınlaş-

tırmak, dertleşmek, hasbihal etmek için de 
iyi bir fırsat oluşturuyor. Ramazan ayında 
insani hasletler, insani meziyetler daha faz-
la ön plana çıkıyor. Bizler de, hükümet ola-
rak, bütün çalışmalarımızı insan odaklı bir 
yaklaşımla sürdürüyoruz. İmkanlarımızı ve 
enerjimizi insanımıza olumlu katkısı ola-
cak işlere yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar, 
genel olarak toplumun ve toplum içindeki 
tüm bireylerin önünü açmak için pek çok 
çalışma gerçekleştirdik. 

Engelli Öğrencilerle İftar

İstanbul | 20 Eylül 2008
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Bu çerçevede en çok önem verdiğimiz 
kesimlerin başında özürlülerimiz, engelli 
vatandaşlarımız geliyor. Esasen, bizim 
özürlü kardeşlerimizle olan yakınlığımız 
çok eskilere dayanıyor. 1994 yılında, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
Özürlüler Koordinasyon Merkezini ilk 
defa biz kurmuştuk. Bugüne kadar yapı-
lan çalışmalar, orada başlayan sürecin bir 
anlamda devamıdır. Bu süreçte öncelikle, 
özürlülerimizi toplum dışında bırakan 
anlayışla mücadele ettik. İş hayatından 
eğitime, spordan sanata kadar her alanda 
özürlülerimizi hayatın içine katacak politi-
kalar ürettik ve hayata geçirdik. Özürlüler 
konusunda Türkiye’de önemli bir çığır 
açtık. 

Sadece ülkemizde çığır açmakla kalmadık, 
özürlülerimize küresel bir vizyon kazan-
dırmayı da hedefledik. Birleşmiş Milletler 
Özürlü Hakları Sözleşmesini imzalayarak, 
bu alanda da önemli bir açılım sağladık. 
Özürlüleri lütuf değil, hak merkezli bir an-
layışla, toplumda olmaları gereken konu-
ma getirmenin mücadelesi içinde olduk. 
Özürlülerimizin, siyaset ve yönetimde 
de etkin hale gelmeleri için kendilerine 
gereken desteği verdik. Karar alma meka-
nizmalarında etkin hale gelen özürlerimi-
zin, kendi haklarını elde etme ve koruma 
konusunda doğrudan müdahil olacakları 
açıktır. Özürlülere ayrımcılık yapılmasını 
suç haline getirdik. Bu yaklaşım, dünyada 
sadece birkaç ülkede var; birisi de Türkiye. 
Özürlülerimize, pozitif ayrımcılık dışında 
hiçbir ayrımcılığın yapılamayacağı bir 
yaklaşım ortaya koyduk. 

Bütün bunları sadece kağıt üzerinde bı-
rakmadık. Hepsini hayata da geçirmeye 
çalıştık. Sosyal yardımlar, sağlık ve eğitim 
hizmetleri, üniversite öğrencilerine katkı, 
kırsal kesim ve iş kurma projelerine des-
tekle birlikte, 2003-2007 arasında özürlü-
lerimize 4,4 milyar YTL kaynak tahsis et-
tik. Belediyelerin ve gönüllü kuruluşların 
özürlülere verdikleri destekler, bu rakam-
ların dışındadır. 

Değerli arkadaşlar,

Özürlüleri hayatın her alanında aktif hale 
getirme çalışmalarımızın odağında eği-
tim yer alıyor. Eğitim sürecinden geçen 
bir özürlünün, hem kendisi, hem ailesi, 
hem de toplum için önünde yepyeni bir 
dönem açılıyor. Eğitim, özürlülerimize, 
toplumdaki diğer bireyler karşısında fır-
sat eşitliği sağlanabilmesinin en önemli 
aracı. Özürlü olmak eğitimsizliğin maza-
reti olamaz düşüncesiyle, devlet olarak 
özürlü eğitimini geliştirmek için kolları 
sıvadık.

Bunun için 2005 yılında çıkardığımız 
Özürlüler Kanununa, özürlülerin eğitim 
almasının hiçbir gerekçeyle engellene-
meyeceği hükmünü koyduk. Nitekim, 
2002 yılında özel eğitim hizmetlerinden 
yararlanan özürlü öğrenci sayısı 22 bin 
civarında iken, 2008 yılında bu rakam 
102 bine çıktı. Rehabilitasyon merkezle-
rinden yararlanan özürlü öğrenci sayısı 
14 bin iken, bu rakam şu anda 194 bine 
ulaştı. Daha önce, özel eğitim ve rehabi-
litasyon merkezlerinden sadece Emekli 
Sandığı ve SSK mensuplarının çocukları 
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yararlanabiliyordu. Bu adaletsiz uygula-
mayı değiştirerek, özel eğitime ihtiyacı 
olduğu, değerlendirme kurulu tarafından 
tespit edilen bütün özürlü çocuklarımızın 
bu hizmetlerden faydalanabilmelerini 
sağladık. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımı-
zın okullarına götürülmesini de devlet 
üstlendi. Bu kapsamda 25 bine yakın 
çocuğumuz, her gün okullarına götü-
rülüyor. Yüksek öğrenime giden özürlü 
öğrencilerimize de burs ve yurt konusun-
da öncelik veriliyor. Özürlü çocuğunun 
eğitimi bulunduğu şehirde yapılamayan 
anne-babaya, gerekli imkanlara sahip yer-
lere tayin isteme hakkı tanıdık. Böylece, 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, özür-
lü çocuklarımızın eğitimi konusunda, 
hiçbir mazeret, hiçbir engel bırakmamaya 
çaba gösterdik. 

İnşallah önümüzdeki yıllarda bu uygula-
malar daha da yaygınlaşacak, ailelerin de 
desteğiyle, eğitim sürecinden geçmeyen 
hiçbir özürlü çocuğumuz kalmayacaktır. 
Buradan özürlü çocuğu olan bütün aile-
lere sesleniyorum: Çocuklarınızı okula 
gönderin. Devlet size, servisinden okul 
ücretine kadar her konuda destek veriyor. 
Çocuğunu eğitim kurumlarına gönderme-
yen ailelerin büyük vebal altında bulun-
duklarına inanıyorum. 

Diğer taraftan, özürlü yetişkinlerin eği-
timini de ihmal etmiyoruz. Okul zamanı 
çocuklarımız için işleyen özürlü eğitimi 
sistemini, yazın da büyüklerimiz için sür-
dürüyoruz. Böylece, büyüklerin de bu im-

kandan faydalanabilmelerini sağlıyoruz. 
Ayrıca, bakımı evde yapılması gereken 
özürlülerimiz için de gerekli maddi deste-
ği veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım,

Eğitime verdiğimiz önemin sebeplerinden 
biri de, özürlülerimizi tüketen değil üreten 
bireyler haline dönüştürmektir. Memnu-
niyetle görüyoruz ki, eğitim sürecinden 
geçen özürlülerimizin iş hayatına girme 
ve başarılı olma oranları fevkalade yükse-
liyor. Biz de, kamu kurumlarında özürlü-
lerimizin istihdamına ilişkin uygulamayı 
genişleterek, bu süreci destekliyoruz. Ka-
mudaki özürlü istihdam oranını artırma-
nın yanında, özel sektörün zorunlu olarak 
istihdam ettiği özürlü personelin işveren 
sigorta primlerinin de devlet tarafından 
karşılanmasını sağlıyoruz. 

Sosyal güvenlik, genel sağlık, istihdam ve 
diğer bütün ilgili yasalara, özürlülerimiz 
için, pozitif ayrımcılık içeren özel hüküm-
ler koyduk. Bütün bu çalışmalar sayesinde, 
yaklaşık 100 bin özürlümüz iş imkanına 
kavuştu. İş hayatına giren, yani üretici ko-
numuna geçen her özürlümüzü, ülkemiz 
adına da bir kazanç olarak görüyoruz. 

Türkiye’de eğitimde, sağlıkta, sosyal gü-
venlikte, şehircilikte yaşanan değişim ve 
ilerleme, bütün vatandaşlarımız gibi, özür-
lülerimizin hayat kalitelerini de artıyor. 
Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, özürlü-
lerimiz üzerindeki olumlu yansımalarını 
hep birlikte müşahede ediyoruz. Sporda 
özürlü kardeşlerimiz uluslararası müsaba-
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kalarda ülkemizi gururla temsil ediyorlar. 
Özürlü sanatçılarımızın, kültür insanları-
mızın, gruplarımızın faaliyetleri ülkemiz 
sınırları dışına taşıyor. Türkiye daha fazla 
geliştikçe, daha çok büyüdükçe, daha fazla 
zenginleştikçe, bundan özürlülerimiz de 
ziyadesiyle faydalanacaklardır. 

Türkiye’nin içine kapandığı karanlık gün-
leri geride bıraktığımız gibi, özürlülerin 
evlerin izbe köşelerinde dört duvar arasın-
da yaşamaya mahkum edildiği günler de 
geride kaldı. Gelecek, hepimiz için daha 
aydınlık, daha umut vericidir. Bu düşün-
celerle Beyazay Derneği’nin yöneticilerine 
bu güzel iftar vesilesiyle bizleri bir araya 
getirdiği için teşekkür ediyor, hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar... Bugün ekonomimiz ve sanayimiz adı-
na çok önemli gördüğümüz Girişimci Bilgi 
Sistemi’yle ilgili sizleri ve kamuoyunu bil-
gilendirmek amacıyla bir araya gelmiş bu-
lunuyoruz. Öncelikle dün muhterem baba-
sını kaybeden Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Zafer Çağlayan’a başsağlığı dilemek 
istiyorum. Bu fırsatla merhuma Allah’tan 

rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı 
diliyorum. Yapacağım genel değerlendir-
meden sonra Zafer Bey çalışmanın ayrıntı-
larıyla ilgili sizleri bilgilendirecek. 

Değerli arkadaşlar...

Küresel ölçekte rekabetin çok yoğunlaş-
tığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte, 

Sanayi Bakanlığı Girişimci Bilgi 
Sistemi Tanıtım Toplantısı

Ankara | 23 Ekim 2008
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bilgi, veri, istatistik ve bunlara dayanan 
analizler hayati derecede önem taşıyor. 
Bugün artık bir bakkal dükkanı açmak 
için, açılmış bir bakkal dükkanını rekabet 
ortamında koruyabilmek için bile veriye 
ihtiyaç duyuluyor. Son 6 yıl içinde üç kata 
yakın büyüyen ekonomimizin, özellikle 
de sanayimizin bu rekabet ortamında 
ayakta kalabilmesi, büyüme sürecini de-
vam ettirebilmesi için de sağlıklı, doğru 
verilere, istatistiklere ihtiyaç duyuyoruz.

Bakınız, enf lasyonla mücadelede son 6 
yılda çok önemli mesafe katettik. Yüksek 
ve belirsiz enflasyonu tek hanelere kadar 
indirdik ve son dönemdeki kısmi yüksel-
meye rağmen mücadelemiz kararlılıkla 
devam ediyor. Bu noktada iki önemli 
konu gündeme geliyor: Birincisi, enflas-
yonu yüzde 7’den yüzde 6’ya düşürmek; 
yüzde 100’den yüzde 20’ye düşürmekten 
daha fazla çaba gerektiriyor. İkincisi de, 
tüm şirketlerimizin, firmalarımızın, bu 
düşük enflasyon ortamına uyum sağlama-
ları, düşük enflasyon ortamında ayakta 
kalabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Aynı durum, makroekonomik göstergele-
rin tamamı için geçerli. Bizim, artık daha 
mikro konulara eğilmemiz ve büyüme 
sürecimizi, kalkınma sürecimizi bu mik-
ro konular üzerinden devam ettirmemiz 
kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu süreçte 
her türlü bilgi, veri, istatistik, analiz ha-
yati derecede önem arz ediyor. Sağlam, 
güvenilir veriler üretmek ve bunları kul-
lanmak, Avrupa Birliği Katılım Sürecimiz 
çerçevesinde de birçok faslı çok yakından 
ilgilendiriyor. Nitekim, biraz sonra ayrın-

tıları açıklanacak olan bu Girişimci Bilgi 
Sistemi, Sanayi Stratejimiz dolayısıyla da 
önemli bir reformun gerçekleştirilmesi 
anlamına geliyor.

Değerli basın mensupları...

İstatistiki veri üretme noktasında ne ya-
zık ki bizim dönemimize kadar sağlıklı 
bir alt yapının oluşturulmadığını görü-
yoruz. Kurumlar birbirinden bağımsız 
halde veriler üretiyor, bu konularda bir 
standart birliği bulunmuyordu. Bu da, 
hem kurumlar arasında koordinasyonun 
sağlanmasını zorlaştırıyor, hem de üreti-
len verilerden istifade edilmesini imkan-
sız hale getiriyordu. Sağlıklı veri üretil-
meyince, yatırımdan üretime, eğitimden 
istihdama, planlamadan teşviklere kadar 
hemen her alanda sıkıntılar ortaya çıkı-
yordu.

İşte bu sıkıntıları, bu zorlukları aşmak 
üzere, 2003 yılı Haziran ayında bir çalış-
ma başlattık. 2008 yılına kadar, bu çalış-
ma belli bir aşamaya geldi ve 2008’den 
itibaren çalışmayı Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığımız üstlendi. Bugün de bu çalışma 
artık tamamlanma noktasına gelmiş du-
rumda. Veri üreten, istatistik üreten tüm 
kurumlarımızla koordinasyon sağlandı 
ve bir bilgi havuzu, bir veri havuzu oluş-
turuldu.

Girişimci Bilgi Sistemi dediğimiz bu ha-
vuz, Türkiye ekonomisinin, özellikle de 
sanayimizin tam bir röntgenini çekiyor. 
Kurumlarımızın oluşturduğu veriler, bel-
li bir sistem dahilinde Sanayi ve Ticaret 
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Bakanlığımız’daki havuzda toplanacak 
ve ihtiyaç duyan tüm kurumlar bu veri-
leri buradan alıp kullanabilecek. Şu anda 
kurumlarımız arasında bu noktada tam 
bir koordinasyon, tam bir sistem birliği 
sağlanmış durumda. Önümüzdeki dö-
nemde, ihtiyaç duyulan alanlarda yasal 
düzenlemeler yapılacak, teknik alt yapı 
tamamlanacak ve veriler ilgili taraflarca 
kullanılmaya başlanacak.

Bu sistemin, özet olarak şu alanlarda iş-
lerimizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz: 
Öncelikle, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
rekabet gücümüzün artmasına, şirketle-
rimizin, firmalarımızın performansının 
yükselmesine bu veriler katkı sağlayacak. 
Kümelenme noktasında haritayı daha net 
görebileceğiz. Hangi sektör nerede küme-
leniyor, bunların ara mamülleri, yedek 
parçaları nerede üretiliyor, bunlar nasıl 
ve nereye taşınıyor, ne kadar enerji tüketi-
liyor, bunları daha iyi analiz edebileceğiz. 
Teşvik sistemini yine bu veriler ışığında 
daha sağlıklı şekilde uygulayabileceğiz. 
Önemli bir nokta, istihdam alanında, 
yine bu veriler sayesinde daha isabetli ve 
sonuç alabileceğimiz politikalar üretebi-
leceğiz. Ar-Ge, Bölgesel Kalkınma, piyasa 
düzenlemeleri ve sektörel sıkıntıların 
aşılmasına da yine bu veriler ışık tutacak.

Biraz daha somut şekilde ifade etmek is-
tiyorum: Hangi sektörün hangi bölgeye, 
hangi şehre yatırım yapması daha uygun 
olur? Enerji noktasında hangi illere, han-
gi bölgelere yeni yatırımlar gerekiyor? 
Öncelikle hangi iller arasındaki yolları 
tamamlamak önem arz ediyor? Nerelere, 

hangi meslek liselerini, hangi üniversite-
leri, hangi bölümleri, yüksekokulları kur-
mamız daha uygun olur? Hangi sektörde 
daralma var? Hangi sektörün ne gibi bir 
sorunu var? Karlı, düşük yatırım gerekti-
ren, yüksek istihdam sağlayan sektörler 
nelerdir? Bu ve buna benzer yüzlerce 
soruya artık çok daha kolay cevaplar 
üretebileceğiz. Bütün veriler bir havuzda 
toplandığı için, daha sağlıklı analizler 
yapılacak, daha sağlıklı politikalar üreti-
lebilecek. Veriler, çok daha güncel olacak 
ve çok daha hızlı şekilde ulaşılabilecek 
hale gelecek.

Dikkat ediniz, bugün iş istatistiklerinin 
en güncel hali 2004 yılı rakamlarını gös-
teriyor. Bu yeni sistem sayesinde güncel-
lik sağlanmış olacak. Yine sistem, deyim 
yerindeyse, canlı bir organizma gibi 
olacak. Veriler sürekli güncellenecek ve 
çapraz karşılaştırmalarla birkaç veriden 
onlarca, yüzlerce analiz üretilebilecek.

Değerli arkadaşlar...

Girişimci Bilgi sistemi, ekonominin tam 
bir röntgenini çektiği için, tedbirler 
noktasında, özellikle küresel ve ulusal 
dalgalanmalar noktasında da işimizi ko-
laylaştıracak. Şunu özellikle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye ekonomisi büyüyor 
ve büyümeye devam edecek. Türkiye, 
neredeyse tüm göstergelerinde tarihi 
başarılar elde etti, elde etmeye devam 
edecek. Bunun için gerekli altyapıyı sağlı-
yor, gerekli dönüşümü gerçekleştiriyoruz. 
Artık, makro konulardan mikro konulara, 
mikro meselelere doğru yoğunlaşmaya 
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başlıyoruz. Türkiye için son derece önem-
li olan rekabetin artırılması noktasında, 
işte istatistik sistemi yoluyla, Ar-Ge yoluy-
la, eğitim yoluyla önemli altyapı reformla-
rını gerçekleştiriyoruz.

Veri ve istatistik alanındaki eksiklikleri-
mizi de işte bu yeni sistemle çok büyük 
ölçüde aşıyor ve Avrupa Birliği standart-
larında bir sistemi artık uygulamaya ko-
yuyoruz. Bu sistemin oluşmasında emeği 
geçen tüm arkadaşlarımızı, tüm kurumla-
rımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası 
için, sistemin tam olarak uygulanmasını 
sağlamak amacıyla, hükümet olarak, 
bizzat ben başbakan olarak ve Sanayi 
Bakanımız her türlü desteği sağlayacağız. 
Sistemin, ülkemiz için, ekonomimiz için, 
sanayimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.
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Değerli misafirler, 5. Aile Şurası’nın kıy-
metli katılımcıları… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Ana teması “Aile 
Destek Hizmetleri” olan 5. Aile Şurası’nın 
hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini dili-
yorum. 

Şura komisyonlarında aile için rehberlik, 
aile eğitimi, sosyal yardımlar, çocuk-yaşlı-
özürlü bakımı, yeni iletişim teknolojileri-
ne yaklaşımlar ve hukuksal sorunlar enine 
boyuna tartışılacak. Bütün bu çalışmala-

rın, aile kurumumuzun güçlenmesine kat-
kıda bulunmasını temenni ediyorum. Aile 
yapımızın güçlü olmasının, pek çok soru-
numuzun çözümüne katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Esasen, bu yaklaşım, gecik-
meyle de olsa, artık bütün dünyada kabul 
görmeye başlamıştır. Özellikle gelişmiş 
ülkeler, bir dönem bölünen ve küçülen aile 
yapılarını yeniden derleyip toparlamanın 
çabası içindedirler. Ailenin, toplum içinde-
ki rolü, giderek daha önemli hale geliyor, 
güçlü aile yapıları güçlü toplum için gerek-

V. Aile Şurası

Ankara | 5 Kasım 2008
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li görülmeye başlıyor. Memnuniyetle ifade 
etmeliyim ki, Türk toplumu tarih boyunca 
güçlü aile yapısına sahip olmuştur. Bu 
özelliğimizle modern dönemde batılı top-
lumların yaşadığı bir çok sorun ülkemizde 
aynı şiddette yaşanmamıştır. Gelir dağılı-
mındaki çarpıklıkların sosyal kırılmalara 
yol açmasının önündeki en büyük engelin, 
güçlü aile yapıları olduğu biliniyor. 

Aynı şekilde, aile içi dayanışmanın, yoksul-
luğun yıkıcı etkilerini büyük ölçüde azalt-
tığı da kabul ediliyor. Toplumsal ilişkilerin 
sağlam temeller üzerinde yükselmesinde 
ailenin gördüğü fonksiyon kesinlikle kü-
çümsenmemelidir. Toplumsal değerlerin 
kuşaklar arasındaki aktarımının ve ortak 
yaşam kültürünün oluşturulmasının ana 
taşıyıcısı da aile kurumdur. Eğitim ve 
sağlık gibi temel hizmetlerin teminindeki 
zorlukların aşılmasında da aile çok önemli 
role sahiptir. Cinsiyet ayrımcılığının ön-
lenmesi, bireyler arasındaki fırsat eşitli-
ğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin 
sorunlarının çözümü, özürlü ve bağımlı 
nüfusun bakımı gibi konularda ailenin iş-
levi fevkalade büyüktür. 

Günümüzün en önemli sorunlarından biri 
haline gelen suç ve kötü alışkanlıklarla 
mücadelede, aile, diğer bütün mekanizma-
larından daha etkili bir unsurdur. İnsani 
birikimlerin paylaşımına imkan sağlayan 
aile ortamı, sadece aile fertleri arasında 
değil, genel olarak tüm toplum içinde da-
yanışma ve yardımlaşma mekanizmalarını 
etkin şekilde harekete geçirebiliyor. İnsan-
lık, geçtiğimiz yüzyılda kaybettiği pek çok 
değerini, aile kurumunun sıcak ve güven 

veren çatısı altında arıyor. Geleneksel de-
ğerlerin gelecek nesillere aktarılmasında 
en önemli görev ailelere ve ebeveynlere 
düşüyor. Aile, ilk ve en önemli eğitim ku-
rumudur. Karakter gelişimi öncelikle aile 
içinde şekillenmektedir.

Değerli misafirler… 

2002 yılı sonundan beri hükümetimiz 
eliyle, toplum olarak iskeletimizi oluştu-
ran aile kurumunu güçlendirmenin çaba-
sı içindeyiz. Esasen, Türk toplumu olarak, 
aile değerleri konusunda pek çok ülkeden 
çok daha iyi bir yerde olduğumuzu ifade 
ettim. Ülkemizde, aile değerlerinin en 
çok örselendiği büyükşehirlerde bile, 
sorunun yaygınlaşması çeyrek asırdan 
geriye gitmez. Birinci ve ikinci nesiller, 
geleneksel aile yapımızın değerlerine az-
çok aşinadır. 

Ancak güçlü aile yapımızı aşındıracak 
etkenlerin varlığına karşı bugün daha 
çok duyarlı olmak durumundayız. Bunun 
için geliştirip hayata geçirdiğimiz politi-
kalarla, aile yapımızı, her türlü güçlüğe 
ve sıkıntıya rağmen, ayakta tutmanın 
mücadelesini veriyoruz. Aile birliğinin 
devamının sağlanmasına katkıda bulun-
makla, sonradan karşılaşacağımız pek 
çok sorunun peşinen önüne geçtiğimiz 
kanaatindeyiz. 

Değerli katılımcılar…

Günümüzde aile birliğini tehdit eden fak-
törlerin bir kısmı kültürel yozlaşmalara 
dayanıyor. Bir bölümü ise, aile bireyleri-
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nin hayatlarını idame ettirebilmek için 
gereken temel ihtiyaçların teminindeki 
sıkıntılardan kaynaklanıyor. Kültürel 
yozlaşmanın önlenmesi, topyekün bir an-
layış ve seferberliği gerektiriyor. Tarihten 
bugüne taşıdığımız kültürel değerleri ge-
liştirerek ileriye aktarmak zorundayız. Bu 
da hiçbir kişi ve kurumun tek başına üst-
lenemeyeceği, çok boyutlu bir misyondur. 
Aile yapımıza ilişkin değerleri güçlen-
dirmeyi de kapsayan bu süreçte herkese 
önemli görevler düşüyor. Aile fertlerinin 
yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri 
için gereken temel ihtiyaçların temini ko-
nusunda, hükümet olarak, son 6 yılda çok 
önemli adımlar attık. Aileye yönelik yar-
dım ve destek faaliyetlerimizin odağında 
ise anneler yer alıyor. Özellikle çocuklara 
yönelik bütün yardım ve destekleri an-
neler üzerinden sağlıyoruz. Biliyoruz ki, 
anneler, ailenin de taşıyıcı omurgasıdır. 
‘Yuvayı dişi kuş yapar.’ sözü bu gerçeğin 
ifadesidir.

Bu çerçevede, sosyal yardımlaşma ve da-
yanışma vakıf larımız aracılığıyla, 2003 
yılından bu yana, ülke genelinde yaptığı-
mız yardımların ve verdiğimiz destekle-
rin tutarı 4,9 milyar YTL’yi geçiyor. Bu-
nun, yaklaşık 2,5 milyar YTL’sini sağlık, 
eğitim, gıda, giyim, bayram yardımları ile 
periyodik yardımlar için harcadık. 409 
milyon YTL’si yüksek öğrenim öğrencile-
rine burs olarak verdik. 445 milyon YTL’si 
ile, ailelerimizin kışın evlerinde sıcak bir 
yuva ortamı oluşturabilmelerini temin 
etmek için kömür yardımı yaptık. 2003’te 
1 milyon 100 bine yakın aileye 650 bin 
tonla başlayan kömür yardımları, bu yıl 

2 milyon 100 bine yakın aileye 1 milyon 
750 bin tona yaklaşan kömür dağıtımı 
ile devam ediyor. Yine bu kaynağın, 262 
milyon YTL’sini kırsal alandaki 55.335 
ailemize sosyal destek projeleri için tah-
sis ettik. 1,3 milyar YTL’den fazlası ise, 1 
milyon 896 bin çocuğumuza eğitim yardı-
mı, 1 milyonun üzerindeki çocuğumuza 
sağlık yardımı, 37 binden fazla anneye de 
gebelik yardımı olarak verildi. Bu rakam-
lara, belediyelerin ve diğer kurumların, 
benzer amaçlarla gerçekleştirdikleri faa-
liyetlerin bedelleri dahil değil. Bunları da 
dahil ettiğimizde, ortaya çok daha büyük 
meblağlar çıkacaktır. 

Değerli misafirler…

Eğitim, sağlık, yakacak gibi temel ihtiyaç-
larını karşılayamayan bireylerden oluşan 
bir aileyi bir arada tutmanın çok güç olaca-
ğı açıktır. Bizim, 2002 yılı sonundan beri 
yürüttüğümüz sosyal yardım çalışmaları-
nın gerisinde, işte bu amaç vardır. İnsan-
larımızı, yaşlısıyla, özürlüsüyle, çocuğuy-
la, kadınıyla aile çatısı altında bir arada 
tutmayı başardığımızda, bir bütün olarak 
ailelerin geleceğe daha ümitle bakmayı 
sürdüreceklerini düşünüyoruz. Bizim, geç-
tiğimiz 6 yıla yakın zamanda sosyal yar-
dım faaliyetleri için yaptığımız yardımları 
eleştirenler oldu. Sosyal yardımların geri-
sinde başka niyetler arayanlar çıktı. Oysa, 
yapılan iş ortada. Nerede ve hangi alanda 
olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan bütün 
vatandaşlarımız, devleti yanlarında buldu. 
Aile fertlerinin her biri için ayrı projeler 
geliştirip destekler sağladık. Yaşlılar için, 
çocuklar için, gençler için, anneler için, 
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babalar için, özürlüler için, ayrı ayrı sosyal 
destek programları geliştirip uygulamaya 
koyduk. Tüm bu hizmetler sosyal devlet ol-
manın gereğidir ve bizim asli vazifemizdir. 
Bu sosyal yardım çalışmalarımızın aile bü-
tünlüğünün korunmasına olan katkısını, 
istatistiklerde görmek mümkündür. Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve-
rilerine göre, 2002 yılında 510.155 evliliğe 
karşı 95.323 boşanma olayı yaşandı. 2007 
yılında ise 638.311 evliliğe karşı 94.219 
boşanma olayı meydana geldi. Evlilik sa-
yısındaki fevkalade artışa rağmen, boşan-
malarda artış bir yana, azalma meydana 
geldiği görülüyor. 

Ayrıca, ailelerinden kopmuş bir şekilde 
sokaklarda yaşayan çocukların sayısın-
daki azalmayı, kendi kişisel gözlemle-
rimizle dahi fark edebiliriz. Elbette bu 
süreçte daha yapılması gereken çok şey 
olduğunun da bilincindeyiz. Önemli olan 
samimiyetle, iyi niyetle, kararlılıkla çaba 
göstermek, azimle yola devam etmektir. 
Biz, hem fert fert her bir vatandaşımızın 
sorununun çözümü, hem de toplumsal 
dokumuzun çekirdeğini oluşturan aile ku-
rumunun güçlendirilmesi amacıyla yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi, 
sosyal, siyasal, kültürel, etnik, dini hiçbir 
ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşla-
rımızı kuşatacak şekilde sürdürüyoruz. 
Bunları aynı yaklaşım ve hızla sürdürmeye 
de kararlıyız. 

Değerli misafirler…

Aile değerlerimizi daha güçlü ve sağlıklı 
bir şekilde sonraki nesillere aktarmak 

için gerek kültürel, gerek maddi altyapı-
ya ilişkin çalışmalara devam ediyoruz. 
Ancak bu süreçte aile yapımızı zaafiyete 
uğratan bazı olumsuzluklar olduğunu da 
bilmek, bu olumsuzluklara karşı da top-
lumsal duyarlılığı yükseltmek durumun-
dayız. Bu süreçte en fazla dikkat etmemiz 
gereken husus, güçlü aile yapımızı ve sos-
yal değerlerimizi hızla aşındıran tahrip-
kar bazı anlayış ve faaliyetlere karşı çaba 
göstermektir. Türk kültürüne, geleneksel 
değerlerimize, yaşam tarzımıza uygun 
düşmeyen ve toplumsal dokumuzu zayıf-
latan tarz ve davranışların yaygınlaştırıl-
masından özellikle sakınılmalıdır. 

Bu noktada medyaya büyük bir sorum-
luluk düşüyor. Medyanın, televizyon, 
gazete, dergi, internet ve benzeri yollar 
aracılığıyla girmediği ev, nüfuz etmediği 
kimse olmadığını biliyoruz. 70 milyon-
luk bir ülkede, yılda en fazla birkaç yüz 
kişinin karıştığı yanlışlıklar, hatta sapkın-
lıklar gazete manşetleriyle, televizyon gö-
rüntüleriyle hayatımızı kuşatıyor. Oysa, 
haberlere konu olan olaylar gerçek bile 
olsa, bunun diğer insanlar üzerinde yol 
açabileceği kötü etkiler göz önünde bu-
lundurularak değerlendirilmesi gerekir. 
Ülkedeki ekonomik ve siyasi gelişmeleri 
takip etmek için eline gazete alan veya 
ekran başına geçen birisi, aile kurumunu 
sarsacak kötü örneklerle karşılaşabiliyor. 
Özellikle çocuklar bir çok olumsuzluğa 
maruz kalabiliyorlar. Oysa hükümet 
olarak bizim istek ve temennimiz, Aile 
değerlerimizi tahrip eden değil, geliştirip 
güçlendiren yayınlar görmektir.
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Değerli misafirler…

Aile yapımızı güçlendirmek için bir yan-
dan geleneksel değerlerimizi geliştirerek 
korurken, diğer taraftan da bilinçli politi-
kalar üretmek ve uygulayıcı kuruluşlara 
yol göstermek zorundayız. Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğümüz’ün 
görevi de zaten budur. Türkiye’nin, dünya 
ile beraber yeni sorunların, yeni sıkıntı-
ların eşiğinde olduğu bir dönemde, aile 
yapımızı koruyabilmek için, dönemin 
şartlarına uygun politikalara, her za-
mankinden daha çok ihtiyaç var. Dolayı-
sıyla, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğümüz’e ve konuyla ilgili çalış-
malar yapan sivil toplum örgütlerimize 
çok daha fazla görev düşüyor. Devlet ve 
millet olarak geleceğimize, ancak aile ku-
rumunu sapasağlam bir şekilde ayakta tu-
tabilmemiz halinde güvenle bakabiliriz.

Bu bakımdan, gerek bu şura çalışmaları, 
gerek de genel olarak aileye ilişkin faa-
liyetleri, milli bekamızın ve toplumsal 
yapımızın garantisi olarak görüyorum. 
Hükümet olarak Aile kurumunun güç-
lendirilmesi yolundaki her türlü çabaya 
destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu düşün-
celerle, 5. Aile Şuramız’ın hayırlı olması-
nı, verimli sonuçlar getirmesini temenni 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli misafirler, Spor Şuramız’ın kıy-
metli katılımcıları… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
dünyada her geçen yıl daha çok ilgi duyu-
lan alanlardan biri olan spor konusunda 
böyle önemli bir etkinliğin gerçekleştirili-
yor olmasını memnuniyetle karşıladığımı 
belirtmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, spor sadece uzaktan ilgi-
lenmekle kalmayıp, uzun yıllar bizatihi 
içinde yer aldığımız ve hükümet ola-

rak büyük önem verdiğimiz bir alan. 6 
yıllık hükümetimiz döneminde sporu 
geliştirmenin gayreti içinde olduk. Spor, 
Anayasamız’da da özel önem atfedilen bir 
konudur. Anayasamız’ın, Sosyal ve Eko-
nomik Haklar bölümünde yer alan 58’inci 
maddesi gençliğin korunması bağlamın-
da, 59’uncu maddesi ise sporun geliştiril-
mesi başlığı altında, devlete sporla ilgili 
görevler veriyor. Kamu kurumlarının, 
spor konusunda Anayasa’nın kendilerine 
yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine 

Ankara | 26 Kasım 2008

6. Spor Şurası
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getirmelerini sağlamak için yoğun çaba 
gösterdik. 

Türk sporu, son 6 yılda, ortaya koyduğu-
muz yeni vizyonla ciddi atılımlar gerçek-
leştirdi ve tarihi önemde başarılara imza 
attı. Türkiye’yi ekonomi alanında dünya-
nın en ileri 10 ülkesinden biri haline getir-
me hedefimiz olduğu gibi, ülkemizi spor 
konusunda da aynı düzeye çıkarma hede-
findeyiz. Türkiye’yi, bir çok alanda dünya 
rekorları kıran, uluslararası müsabakalar-
da her törende bayrağı dalgalanan bir ülke 
haline getirmek istiyoruz. Diğer pek çok 
alanda olduğu gibi, sporda da Türkiye’nin, 
sporcularıyla, takımlarıyla dünya çapında 
bir marka haline gelmesini hedefliyoruz. 
Bunun için öncelikle sporumuzun insan 
kaynağını zenginleştirmek ve potansiye-
limizi tam olarak değerlendirmek duru-
mundayız. 

Ülkemizde spor, yakın zamana kadar, sade-
ce belirli kesimlerin çocuklarının uğraşa-
bildiği, bir anlamıyla şanslı olanların yük-
selebildiği bir uğraş olarak görülüyordu. 
Biz, ortaya koyduğumuz vizyon ve kurdu-
ğumuz altyapı ile bu anlayışı yıktık. Bugün 
artık yeteneği ve ilgisi olan her çocuğumuz 
spor yapabileceği imkanlara sahip olmak-
ta daha şanslı durumda. Pek çok branşta, 
daha önceki yıllarla kıyaslanamayacak ka-
dar çok gencimiz sporla ilgileniyor. Gençlik 
Spor Genel Müdürlüğümüz’den lisans alan 
sporcu sayısı 2003 yılında 405 bin iken, 
geçtiğimiz ay sonu itibariyle 1 milyon 428 
bine ulaştı. Buna Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Futbol Federasyonu kayıtlarını da ilave 
edince Türkiye’deki lisanslı sporcu rakamı, 
2 milyon 172 bine ulaşıyor. 

Spor kulüplerimizin sayısında da aynı 
şekilde büyük bir artış var. 2003 yılında 
6 bin 122 olan spor kulübü sayısı, bugün 
9 bin 305’e çıkmış durumda. Sporcuları-
mızı eğiten antrenörlerin sayısı da 20 bin 
470’den 78 bin 243’e çıktı. Hatta, engelli-
lerimiz dahi, spor alanında dünya çapında 
başarılar elde etmeye başladılar. Hedefimiz, 
lisanslı sporcu sayısını ülkemiz nüfusunun 
en az yüzde 10’una yaklaştırmaktır. Spor 
Şuramız’da yapılacak tartışmalar ve alına-
cak kararlardan sonra, bu alanda çok daha 
ileri bir düzeye ulaşacağımıza inanıyorum. 

Değerli misafirler… 

Spor alanındaki çalışmalarımızın sonuca 
ulaşabilmesi için, bu işi günlük hayatın vaz-
geçilmez bir parçası haline dönüştürmek 
durumundayız. Her yaştan insanı sporla 
tanıştırıp bütünleştirmemiz, bu doğrul-
tuda bir kültür oluşturmamız gerekiyor. 
Esasen bizim toplum olarak tarihimizde 
sporun önemli bir yeri var. Güreş, binicilik, 
okçuluk gibi geleneksel sporlar yanında, 
futbol gibi daha yakın dönemlere ait kitle 
sporlarında da oldukça köklü bir geleneğe 
sahibiz. Fakat uzun yıllar sporu bilimsel bir 
yaklaşımla ele alıp, gerekli fiziki, hukuki ve 
idari altyapıyı oluşturamadığımız için, po-
tansiyelimizi yeterince değerlendiremedik. 
Dönemimizde Federasyonlar’ın özerkliği, 
sponsorluk uygulamasının yaygınlaştırıl-
ması, başarılı sporcuların teşviki, kulüple-
rin desteklenmesi, tesislerin geliştirilmesi 
gibi uygulamalarla bu alanda büyük bir 
atılım başlattık. 

Örneğin, daha önce sadece bir tek spor 
federasyonumuz özerk iken, bugün özerk 
federasyon sayısı 54’e ulaştı. Aynı şekil-
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de, geçtiğimiz yıl sonuna kadar 4 bin 70 
başarılı sporcumuza 39 milyon 605 bin 
YTL teşvik desteği verdik. Diğer Bakanlık-
larımız da, sporun geliştirilmesiyle ilgili 
çalışmalara canı gönülden destek verdi-
ler. Arazi tahsisi, kaynak temini, kulüp ve 
sporcu borçlarının yapılandırılması gibi 
sorunların çözümünde, bütün kurumlar 
elbirliği yaptılar. Başarılı sporcularımı-
zın barınmadan maaşa, ödülden eğitime 
kadar her alanda devlet tarafından des-
teklenmesini sağladık. Şiddetle mücadele 
kanununu çıkartarak, sporu kadın-erkek, 
çocuk-yaşlı her kesimden insanımızın 
içinde yer alabileceği bir ortama kavuştur-
duk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
bu atılımların meyvelerini de toplamaya 
başladık. Geçtiğimiz 6 yılda voleyboldan 
futbola, atletizmden halter ve güreşe kadar 
pek çok alanda dünya çapında başarılı so-
nuçlar elde ettik. 

Türkiye, pek çok önemli uluslararası ya-
rışmaya ev sahipliği yapan, bu çerçevede 
dünyanın dikkatini üzerine toplayan bir 
ülke haline geldi. Üniversite yaz oyunla-
rı, Formula 1 yarışları, motosiklet dünya 
şampiyonası, Karadeniz oyunları, üniver-
siteler yaz oyunları, İstanbul markasıyla 
bütünleştirdiğimiz tenis ve yelken ya-
rışmaları, bütün dünyada izlenen orga-
nizasyonlardı. Önümüzdeki yıl futbolda 
UEFA Kupası finaline, voleybolda Avrupa 
erkekler şampiyonasına, yüzmede Avru-
pa şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. 
2010’da basketbolda dünya şampiyonası, 
2011 yılında Avrupa Gençlik Oyunları, 
teniste dünya şampiyonası, 2012’de at-
letizmde dünya şampiyonası ülkemizde 
gerçekleştirilecek. 2011 yılında, yine çok 
büyük bir organizasyon olan Dünya Üni-

versitelerarası Kış Oyunlarına Erzurum’da 
ev sahipliği yapacağız. 

Bunların yanında güreş, tekvando, judo, 
okçuluk, eskrim gibi daha pek çok dünya 
ve Avrupa şampiyonası ülkemizin değişik 
illerinde düzenlenecek. Henüz kesinleş-
memekle birlikte, talip olduğumuz pek 
çok organizasyon daha var. 2000 yılından 
beri talip olduğumuz olimpiyatlar için, 
2016’yı atlayarak 2020 için, hazırlığımızı 
tam olarak yaparak güçlü bir şekilde aday 
olmak kararındayız. Bu sürede, olimpiyat-
larda başarılı olacak sporcuları da yetiştir-
me imkanımız olacak. 

Görüyoruz ki, olimpiyat düzenlememiş ül-
keler, bu oyunlarda iddialı hale gelemiyor-
lar. Biz de, hem fiziki altyapımızı, hem in-
san kaynaklarımızı en iyi şekilde organize 
ederek, olimpiyatlarda iddia sahibi ülkeler 
arasına girmek istiyoruz. Bu doğrultuda 
bilinçli ve sıkı bir çalışma ortaya koyuyo-
ruz. İnşallah, 2020 yılında, hem ev sahipli-
ği yaparak, hem de göğsümüzü kabartacak 
başarılar kazanarak, olimpiyatların önde 
gelen ülkeleri arasına gireceğiz. 

Değerli misafirler…

Çocuklarımızın sadece zihinleri ve gönül-
lerinin değil, bedenlerinin de gelişimini 
ihmal etmemeliyiz. Gençlerimizin, bilgisa-
yar, internet, televizyon ve hatta cep tele-
fonu gibi konulara gömülüp kalmamaları 
için, sporu cazip bir alternatif hale getir-
meliyiz. Çocuklarımızı, okul öncesinden 
başlayarak mutlaka, ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda bir spor dalına yönlendir-
meliyiz. Sporla gençlerimizin enerjilerini 
kontrol altına almalarını sağlayamazsak, 
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mutlaka başka bir takım alternatif ler 
devreye girecektir. Spor, gençlerimize, 
ekip halinde çalışmayı, kurallara uymayı, 
birlik, dayanışma, işbirliği ve paylaşma 
ilkelerini benimseterek, toplumda pres-
tijli bir yer edinmelerine katkı sağlıyor. 
Gençler bu yolla, başarı için sabır, özveri 
ve disiplin içinde çalışmanın gerekliliğini 
öğreniyorlar.

Esasen, sporda öne çıkmış ülkelerde, elde 
edilen başarıların taşıyıcısının lise ve üni-
versite başta olmak üzere, okul takımları 
ve kulüpleri olduğu görülüyor. Ülkemizde, 
okul takım ve kulüplerinin arzu ettiğimiz 
düzeyde öne çıkamadığını biliyoruz. Spor 
yatırımlarında, okullarımıza öncelik vere-
rek, bu eksiği gidermenin çabası içindeyiz. 
2003 yılından bu yana okullarımızdaki 
mevcut 1960 spor salonuna 592 ilave ya-
parak, sayıyı 2552’ye çıkardık. 22 ilimizde 
açtığımız spor liseleri ile bu alanda yüksek 
eğitim veren üniversitelerimize nitelikli 
insan kaynağı sağlıyoruz. 

Bununla beraber, federasyonlar, Milli Eği-
tim Bakanlığımız ve üniversiteler sporcu 
tarama ve yönlendirme faaliyetlerine ağır-
lık vermelidirler. Okul öncesinden başlaya-
rak, çocuklarımızın spor dallarındaki po-
tansiyellerinin bilinçli çalışmalarla ortaya 
çıkartılması şarttır. Üniversitelerimizin de, 
sporculara burs sistemini yerleştirerek, bu 
alanda söz sahibi olmalarının zamanı artık 
gelmiştir. Diğer taraftan, spor disiplini ve 
ahlakı ile yetişen çocuklarımızı, diğer alan-
larda da arzu ettiğimiz formasyonları daha 
kolay verebileceğimiz açıktır. Çocukları-
mızı okul döneminde sporla buluşturmaya 
önem vermemizin bir diğer önemli sebebi 
de budur. Bir yandan belediyelerimiz ve 

diğer mahalli idare birimlerimiz, diğer 
yandan milli eğitim bakanlığımız, tabii en 
başta da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü-
müz bu çerçevede yoğun bir gayret içinde. 

Sporu, devletin değil, bizatihi bu işi yapan-
ların yönetiminde bir alan haline getirmek 
istiyoruz. Bunun için federasyonların 
özerkliğine büyük önem veriyoruz. Geçiş 
sürecinin bütün sıkıntılarını ve risklerini 
göze alarak, özerklik uygulamasını sür-
dürmek kararındayız. Buna paralel olarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz’ü 
de yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. 
Öte taraftan, nüfusu 10 binin üzerindeki 
bütün yerleşim birimlerimizi spor salo-
nuna kavuşturmak için bir yatırım atağı 
başlattık. 

Sadece 2008 yılında programa aldığımız 
proje sayısı 99’dur. Aralarında 110 kapalı 
spor salonu, 17 kapalı yüzme havuzu, 13 
atletizm pisti, 10 stadyum ve tribün, 2 
kayak merkezi, sporları merkezi, ulusla-
rarası tenis-voleybol-basketbol kompleksi 
gibi tesislerin bulunduğu 200’den fazla 
yatırım halen devam ediyor. Bunlar, sade-
ce Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz’ün 
yürüttüğü çalışmalar. Diğer kurumların 
yatırımlarıyla birlikte, bu sayı çok daha 
büyük rakamlara ulaşıyor. Yeni yatırımlar 
yanında, mevcut tesisleri daha etkin kul-
lanabilmek için, kimi yerde belediyeleri, 
kimi yerde özel idareleri devreye sokuyo-
ruz. Her ne sebeple olursa olsun spora ka-
palı spor tesisi bırakmamak kararındayız. 

Değerli misafirler…

Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık yapan 
maddelerin kullanımının yaygınlaşması-
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nın önüne geçmenin en etkili yollarından 
birinin de spor olduğunu unutmamalı-
yız. Ayrıca, obezite başta olmak üzere, 
çağımızda insanlığı tehdit eden pek çok 
önemli sağlık sorununun önlenebilmesi-
nin yolu da spordan geçiyor. Dolayısıyla 
spor, eğitimle, sağlıkla, kültürle ve diğer 
pek çok alanla yolu kesişen bir konudur. 
Böylesine önemli bir konuyu, bütün bo-
yutlarıyla değerlendirmek, sürdürülebilir 
bir politika oluşturmak bakımından ha-
yati öneme sahiptir. Türkiye artık, ken-
disini olayların akışına bırakma lüksüne 
sahip dünün Türkiye’si değil. Bugünün 
Türkiye’si, kendine her alanda, klasik kal-
kınma programlarının ötesinde, ilk men-
zilini Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun 
100. yılı olan 2023 olarak belirlediğimiz 
daha büyük hedefler koyan bir ülke haline 
dönüştü. Artık, 2023’te yakın bir tarih ha-
line gelmeye başladığı için, hedeflerimizin 
menzilini çeyrek yüzyıllık, yarım yüzyıllık 
periyotlara yükseltiyoruz. Çeyrek yüzyıl 
dediğiniz tarih, bugün doğan çocukların 
aşağı yukarıyı üniversiteyi bitirdikleri dö-
nemi ifade ediyor. 

Dolayısıyla, bugün burada aldığımız bir 
kararın meyvesini tam olarak ancak o 
zaman alabileceğiz. Onun için, ölçümüz 
ülkemizin bugün bulunduğu yer, önü-
müzdeki birkaç yıldaki ihtiyacı değil, en 
az çeyrek yüzyıl sonrası olmalı. Geçmişte, 
böylesine derinlikli öngörülerle hareket 
edilemediği için, Türkiye her alanda ciddi 
sıkıntılar yaşadı. Şehircilikten sanayileş-
meye, eğitimden sağlığa ve spora kadar her 
alanda, hala çözümü için mücadele verdi-
ğimiz sorunların temelinde, zamanında 
bu şekilde uzun vadeli vizyonlarla hareket 
edilmemesi vardır. Biz, işte bu kısır yöne-

tim, kısır üretim, kısır planlama dönemini 
sona erdirdik. 

Bu şuradan beklentim, Türkiye için işte 
böylesine derinlikli spor politikaları 
oluşturulmasına katkı sağlayacak çalış-
malar ortaya konmasıdır. Gerçekleştirilen 
faaliyeti herhangi bir toplantı olmaktan 
çıkartıp, kelimenin tam anlamıyla şura 
haline getirecek olan bu perspektiftir. Bu 
düşüncelerle, şura çalışmalarının başarılı 
geçmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler, sevgili öğrenciler… He-
pinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Öncelikle, tüm dünyada olduğu gibi, ül-
kemizde de 1992 yılından beri anılmak-
ta olan 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü 

münasebetiyle sizinle birlikte bulunmak-
tan duyduğum memnuniyeti belirtmek 
isterim. Şüphesiz ki, toplumsal yaşamda 
onurlu bir birey olarak yer almak herke-
sin temel insan hakkıdır. Şartları sebe-
biyle toplumsal yaşama tam katılamayan 

Dünya Engelliler Günü 
Münasebetiyle Bir Grup 

Öğrenciyi Kabul

Ankara | 3 Aralık 2008
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özürlülerimiz için fırsat eşitliği sağlamayı 
hedefleyerek yola çıktık. Özürlülere yöne-
lik sosyal politikalarımızı, yardım değil 
hak eksenli bir anlayışla oluşturduk. 

Bu çerçevede, özürlülerimizin kendi ken-
dilerine yetmeleri, belli bir bilgi ve kül-
tür düzeyine ulaşmaları, meslek edinip 
üretken hale gelmeleri gibi çalışmalara 
öncelik verdik. Özürlülerimizin çevrele-
riyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal 
hayata tam katılmalarının sağlanması 
yönünde önemli düzenlemeler yaptık. 
Esasen, özürlülük alanındaki sorunlar, 
sadece özürlüleri değil tüm toplumu ilgi-
lendiren ve çözümüne yönelik toplumun 
katılımını gerektiren konular. Her fırsatta 
ifade ettiğim gibi, bizim hizmet politi-
kalarımızın temelini “önce insan” ilkesi 
oluşturuyor. 

Hükümet olarak, milletimizin duyarlı-
lıklarına uygun olarak, özürlülük konu-
sunda hem mevzuat, hem de uygulama 
açısından önemli bir değişim süreci baş-
lattık. Sorunların tespiti ve çözümü için 
ortaya konacak mevzuatın, toplumun 
tüm kesimlerinin katılımı ve ortak akılla 
oluşturulmasını fevkalade önemsedik. 
Oluşturulan mevzuatın en verimli şekilde 
uygulanması için de toplumsal bilinç ve 
katılım temelinde çalışmalar yürüttük. 
Bu anlayışın ürünü olarak, Cumhuriyet 
tarihimizde ilk defa, özürlülük alanında 
yaşanan sorunlara kapsamlı ve çağdaş 
çözümler içeren, 5378 sayılı Özürlüler 
Kanunu çıkardık.

Değerli öğrenciler… 

Bu kanunla birlikte; eğitimde feda edile-
cek bir ferdimizin olamayacağı ilkesinden 
hareketle, özel eğitimi ve destek eğitimini 
tüm vatandaşlarımız için vermeye baş-
ladık. Bugün bu kapsamda, yaklaşık 200 
bin kişiye ayda 406 YTL eğitim desteği 
veriyoruz. Üniversitelerimizde okuyan 
özürlü öğrencilerimiz için de öncelikler ve 
kolaylıklar sağlayarak, onların her türlü 
eğitim araç-gerecini KDV’den istisna tut-
tuk. Hayatını başkasının yardımı olmadan 
sürdüremeyecek durumda olan özürlüle-
rimize, sosyal devlet olmanın gereği olarak 
ve toplumsal yapımıza uygun şekilde, evde 
bakım hizmeti verilebilmesini temin ettik. 
Bu kapsamda yaklaşık 110 bin özürlümü-
ze, ayda bir asgari ücret tutarında, yani 
457 YTL bakım desteği sağlıyoruz. 

Diğer taraftan, sağlık alanındaki sorunla-
rın yanı sıra, toplumsal yaşama katılımın 
önemli unsurlarından olan istihdam ve 
ulaşım hususunda da önemli adımlar 
attık. Özürlülerin 2022 sayılı yasa kapsa-
mında aldıkları aylıkları, yüzde 200 ila 
yüzde 300 oranlarında artırarak, özürlü-
lük oranlarına göre 174 YTL ile 261 YTL 
arasında bir düzeye yükselttik. Bunun ya-
nında, özürlülük aylık alacaklara yönelik 
yasanın kapsamını genişlettik. Böylece, 18 
yaşın altındakiler başta olmak üzere, daha 
önce kapsam dışında kalan özürlülere de 
aylık vermeye başladık. İstihdam paketine, 
özürlü kotası kapsamındaki özürlülerin iş-
veren primlerinin yüzde 100’ünü, kotanın 
üzerindekilerin de yüzde 50’sini devletin 
ödemesini sağlayan hüküm koyduk. 
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Ayrıca, bütün özürlüleri primsiz ödeme-
ler kapsamında genel sağlık sigortasına 
kapsamına aldık. Bütün bu hizmetlerin 
geliştirilerek daha kapsamlı şekilde veri-
lebilmesi için, 19-23 Kasım 2007 tarihleri 
arasında 3’üncü Özürlüler Şurası’nı ger-
çekleştirdik. Toplumdaki diğer kesimler 
gibi, özürlülerimize yönelik olarak da ay-
rımcı uygulamalar yapılmasına müsaade 
etmemek kararındayız. Fırsat eşitliği te-
melinde, özürlülerimizin toplumsal haya-
ta tam katılımlarını sağlamak için her tür-
lü tedbiri almaya, düzenlemeyi yapmaya 
devam edeceğiz. Özürlülerimiz için daha 
kapsamlı, kaliteli, çağdaş, bilimsel ve 
sürdürülebilir hizmetlerin verilebilmesi 
için her kurum üzerine düşeni yapıyor; 
yapmaya da devam edecek. Bunun için de 
farklı bakanlıklara bağlı birçok icracı ku-
rumun uyum içinde çalışması gerekiyor. 

Bu süreçte koordinasyon görevini yürü-
ten Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na büyük 
görev düşüyor. Türkiye’deki bütün ailele-
rimizi özürlüleriyle birlikte hayatın her 
alanında aktif olarak hayatını sürdüren 
bir konuma getirmeden hiçbirimize dur-
mak, dinlenmek yok. Özürlülere yönelik 
çalışmaların klasik iş anlayışıyla bizim 
hedeflediğimiz düzeyde yürütülebilmesi 
mümkün değil. Bu konuda görev alan 
kamu görevlilerinden sivil toplum ku-
ruluşları mensuplarına kadar herkesin 
sorumluluğu önce vicdanına karşı olma-
lıdır. Kimsesiz çocuklara, yaşlılara, evsiz-
lere yönelik hizmetler gibi, özürlüler için 
yapılan çalışmalar da adanmışlık gerek-
tiren misyon faaliyetleridir. Dolayısıyla, 
yaptığı işleri, önce kendi vicdanında, son-

ra da toplum vicdanında ibra ettiremeyen 
hiç kimse, görevini hakkıyla yaptığını 
düşünmemeli. 

Değerli misafirler…

Bugün aramızda başarılarıyla hepimizin 
göğsünü kabartan kardeşlerimiz de var. 
Bu kardeşlerimiz, özürlülüğün engel olma-
dığını, kendilerine güvenilip fırsat veril-
diğinde, spor ve eğitim başta olmak üzere 
hayatın her alanında başarılı olacaklarını 
herkese göstermişlerdir. Kendileriyle bir-
likte olmaktan gurur duyduğum bu kar-
deşlerimizi hepinizin huzurunda yürekten 
kutluyor, başarılarının artarak devamını 
diliyorum.

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla 
milletçe özürlülük olgusu karşısında daha 
sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak 
zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Bu anlayışla özürlüler 
gününün, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki 
özürlüler için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, sizlere saygılarımı, sevgilerimi su-
nuyorum.
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Değerli misafirler, kamu ve özel sektörü-
müzün kıymetli temsilcileri… Hepinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün burada, 2003 yılında başlattığımız 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin önemli 
bir safhasını daha hayata geçirmek üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Bilgi toplumuna 
dönüşümün yolunu açan e-Devlet Kapısı 
projesi’nin öncelikli hedefi, bürokrasinin 
asgariye indirilmesi, devletin vatandaşla-
rımıza ve iş dünyasına hızlı ve kaliteli hiz-

met sunmasıdır. Hükümet olarak, göreve 
geldiğimiz ilk günden itibaren bürokratik 
yapıyı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet 
eder hale getirmenin çabası içinde olduk. 
Her zaman insan odaklı bir vizyon ortaya 
koyduk. Milletimizi dünyayı küresel bir 
köy haline getiren kürselleşme çağının 
nimetlerinden mahrum bırakmamak 
için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. 
e-devlet projesini de, bu doğrultuda önem-
li bir proje olarak gördük. Fiziki ortamlar-
da sunulan kamu hizmetlerinin elektronik 

Ankara | 18 Aralık 2008

e-Devlet Kapısı Açılış Töreni
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ortama taşınması ve internet üzerinden 
yürütülebilmesi, bu çerçevede devrim ni-
teliğinde bir yenilik olarak görülmelidir. 

“Kamu hizmetlerinin sanal ortama taşın-
ması” olarak ifade ettiğimiz bu süreç, ül-
kemizde kamu hizmetlerinin sunumunda 
yepyeni bir dönem açmaktadır. Nitekim 
proje çerçevesinde, bugüne kadar hayata 
geçirilen e-devlet hizmetlerinin vatandaş-
larımıza sağladığı kolaylığı bir çok alanda 
görmeye başlıyoruz. Artık kamu kurum-
larında kuyruk bekleme anlayışı tarihe 
karışıyor. 2002’den bu yana sağladığımız 
gelişmeleri daha ileri bir aşamaya geçiriyo-
ruz. Bilgisayar kullanan her vatandaşımız 
pek çok kamu hizmetine internet üzerin-
den ulaşmaya başlıyor. Geçmişte, basit bir 
işlem için saatlerini, günlerini harcamak 
zorunda olan, hatta şehirlerarası yolculuk 
yapmak durumunda kalan insanlarımız, 
bugün bulundukları yerlerden bir kısım 
hizmetlere ulaşabilir hale geldiler. 

Devletin kısa yolu olarak ifade ettiğimiz 
e-Devlet Kapısı Projesi ile vatandaş-devlet 
ilişkilerinde böylece yeni bir dönemin 
kapısını açıyoruz. Bundan böyle devlet 
vatandaşımızın ayağına gidecek. Proje; 
toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda 
da çok önemli katkılar sağlayacak. Kamu 
kesiminde büyük bir değişimin yolunu 
açacak. Projeyi, devletin kısayolu olarak 
tanımladık. Bu kısa yolun adresi ise, www.
turkiye.gov.tr’dir. 

Değerli misafirler…

Bürokratik devletten elektronik devle-
te geçişin simgesi olan e-Devlet Kapısı, 
tüm Türkiye’nin projesidir. Bu kapı, 

devletimizi daha şeffaf, daha modern ve 
daha dinamik bir yapıya kavuşturacak. 
Vatandaşımızın kamu hizmetlerine daha 
hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını 
sağlayarak, hepimizin hayatını daha da 
kolaylaştıracak. Biz bu kapıyı oluşturur-
ken, insanımızın gündelik yaşam kalite-
sini artırmayı ve toplumun her kesimine 
devlet hizmetlerini ulaştırmayı amaçla-
dık. Kapımızın en önemli özelliklerinden 
birisi de, kişiye özel kamu hizmetlerinin 
sunumu. e-Devlet Kapısı, vatandaşımızın 
oluşturduğu profile göre kişiselleşiyor ve 
sunulan hizmetler arasında önceliklen-
dirme sağlanabiliyor. Böylece vatandaş-
lar aradıkları ve sık kullandıkları kamu 
hizmetlerine daha kolay ve daha hızlı bir 
şekilde erişebiliyorlar.

Bu kapının verimli bir şekilde kullanıla-
bilmesi için gerek devlet kademelerinin 
gerek toplumumuzun fiziksel olarak da, 
zihinsel olarak da bu sürece uyum sağla-
ması gerekiyor. Zira bilgi toplumu, belli 
bir insan topluluğunun refahı için, bilgiyi 
üreten, bilgiyi ileten, bilgiyi kullanan, 
onu entegre eden ve yöneten toplumdur. 
Tüm bu eylemler, toplumun ekonomik, 
politik ve kültürel gelişimini sağlıyor. En-
düstri toplumunun ileri bir aşaması olan 
bilgi toplumu, bugünün ideal toplumsal 
yapısına işaret ediyor. Bilgi toplumuna 
erişmenin yolu, kendini sürekli yenile-
yen, geliştiren, bilgiyi üreten ve onu etkin 
bir şekilde kullanan, değişen koşullara 
uyum sağlayabilen donanımlı bireyler-
den geçiyor. 
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Bu nedenle, toplumumuzun ekonomik, 
sosyal ve kültürel refahının sağlanması 
için, bilgi ve iletişim teknolojilerini gün-
delik hayatımıza daha fazla yerleştirmek 
zorundayız. Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
insanlar arasındaki bağları kuvvetlen-
dirirken, dünyadaki tüm ekonomileri, 
işletmeleri ve bireyleri giderek yaygınla-
şan bir ağ yapısı içerisinde birbirleriyle 
ilişkili hale getiriyor. Türkiyemiz’in ve 
hükümetimizin bilgi toplumu vizyonu, 
sadece bilgiyi kullanan bir toplum olmak 
değildir.

Bunun yanında ,  hem vatandaşları -
mız, hem de tüm insanlık için bilgiyi 
yeniden üreterek, evrensel medeniyet 
birikimine yeni ve sağlam katkılar yap-
maktır. Türkiye’nin projesi olan e-Devlet 
Kapısı’ndan etkin bir şekilde faydalana-
bilmemiz için, vatandaşlarımızın ve ilgili 
çevrelerin buna sahip çıkacağına inanıyo-
rum. 

Değerli misafirler… 

e-Devlet Kapısı’nın etkin bir şekilde kul-
lanılabilmesi için bilgisayar kullanımı-
nın yaygınlaşması ve internet üzerinden 
sağlanan kamu hizmetlerinin artması 
da gerekiyor. Bu konularda biz hükümet 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bil-
gisayar okuryazarlığının artırılması için 
çalıştık. Türkiye’nin bilgi toplumu haline 
gelebilmesi için, devlet olarak, ilköğretim 
çağından itibaren gerekli altyapıyı büyük 
ölçüde oluşturduk. Göreve geldiğimizden 
bu yana, okullarımıza yüzbinlerce bilgi-

sayar gönderdik. 2008 yılı sonu itibarıyla 
bu rakam, inşallah, 727 bine ulaşacak. İs-
tanbul’undan Hakkâri’sine, Edirne’sinden 
Ardahan’ına, Ordu’suna, Siirt’ine ülke-
mizin her köşesinde, 8 sınıflı ilköğretim 
okullarımızın tamamında bilişim sınıfı 
kurduk. Bugün okullarımızdaki bilişim 
sınıflarının sayısı 22 bin 280’i bulmuştur. 

Artık, ilköğretim okullarımızdaki çocuk-
larımız bilgisayar kullanmasını ve inter-
neti, okul sıralarında öğrenme imkânına 
sahipler. Ayrıca, yaygın ve makul fiyatlarla 
bilgisayar ve internet edinebilmeyi kolay-
laştırdık. Bugün, büyüğünden küçüğüne 
bilgisayar ve internet imkanı olmayan 
yer yoktur diyebilecek bir noktaya geldik. 
e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması, 
bu süreci hızlandıran ve zorunlu kılan bir 
etkiye sahip. Gayrı safi yurtiçi hasılanın 
artışına, insanımızın refah düzeyinin yük-
selmesine bağlı olarak, bilişim altyapısı da 
yaygınlaşıyor ve yenileniyor. Bu alanda 
ülkemizde yaşanan gelişme umut verici. 
e-Devlet Kapısı gibi uygulamaların, bu ge-
lişmeyi tetikleyeceğine ve teşvik edeceğine 
inanıyorum.

Değerli misafirler… 

2003 yılında başlayan bir hizmet mücade-
lesinin başarıyla ve aşama aşama sürdüğü-
nü görmekten memnuniyet duyduğumu 
ifade etmeliyim. Bu çerçevede hayata ge-
çirilen ve devam eden projeler, ülkemizin 
bilgi toplumu yolundaki dönüşümüne 
önemli katkılar yapıyor. Aynı şekilde, bu 
projelerin, kamu reformuna ilişkin hedef-
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lerimizin gerçekleşmesinde de önemli kat-
kısı var. Bu projeler olmadan, kamu refor-
muna ilişkin hedeflerimize tam anlamıyla 
ulaşabilmemiz mümkün olmayacaktır. 
e-Devlet Kapısı’nın hedeflediğimiz fonksi-
yonlarını kazanabilmesi için, bakanlıklar-
dan belediyelere kadar bütün kurumlarda 
yürütülen projeleri masaya yatırdık. Bir 
öncelikler sıralaması yaparak, vatandaş-
larımıza ve iş dünyasına doğrudan yarar 
sağlayacak projelerin hızla tamamlanma-
sını sağlayacağız. En az maliyetle en büyük 
yararı sağlayacağımız, vatandaşlarımızın 
sıra beklemesinin önüne geçecek nitelik-
teki çalışmaların bir yıl içinde tamamlan-
masını hedefliyoruz. Bütün bu projeleri 
e-Devlet Kapısı ile entegre ederek, hem 
projenin içeriğini zenginleştireceğiz, hem 
de genel olarak sistemin hızla gelişmesini 
temin edeceğiz. 

Diğer taraftan, bu çalışmalara paralel 
olarak, mevzuatta yer alan ve bürokratik 
işlemlerin kağıt ortamında yürütülmesini 
zorunlu kılan hükümlerin de değiştirilme-
si gerekiyor. Bu çerçevede hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz birinci e-Devlet reform 
paketini en kısa sürede tamamlayarak 
meclise sevk edeceğiz. Başbakanlık bünye-
sinde, ilgili tüm kurumların temsilcileri-
nin yer aldığı bir komisyon oluşturuyoruz. 
Bu komisyon, tıpkı kanun tasarılarının AB 
müktesebatı açısından gözden geçirilmesi 
gibi, temel kanunların e-devlet hizmetleri 
ve bilgi toplumu gereklerine uygunluğunu 
kontrol edecek. Böylece, bu çerçevedeki 
eksikliklerin, kanun tasarıları meclise git-
meden giderilmesini sağlamış olacağız. 

Değerli misafirler… 

Bilgi çağının müreffeh ve gelişmiş Türki-
ye’sini hep birlikte oluşturuyoruz, oluştu-
racağız. e-Devlet ve kamu reformu çalışma-
larını kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunun için 
tüm kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaş-
larımızdan gereken ilgi ve hassasiyeti bek-
lediğimizi özellikle ifade etmeliyim. Sanayi 
devriminde maruz kaldığımız gecikmeyi 
bilgi toplumu konusunda yaşamamalıyız. 
Kamusu, özeli, sivil toplumu ile bilgi çağını 
yakalamalı, hatta öncülerinden biri haline 
dönüşmeliyiz. Yeniliklere son derece açık 
olan milletimizin genç ve dinamik yapısı, 
bu konudaki en büyük güvencemizdir. 
Projenin gerçekleşmesi için uzmanlarımız, 
mühendislerimiz yorulmak bilmeksizin 
çalıştılar. Başta Ulaştırma Bakanlığımız ol-
mak üzere, tüm Bakanlıklarımız’a, projeye 
katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluş-
larımıza, emeği geçen tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Projenin gerçekleşti-
rilmesinde bilfiil çalışan Türksat A.Ş. per-
soneline de huzurlarınızda bir kere daha 
teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımı-
zı turkiye.gov.tr adresine beklediğimi ifade 
ederek, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli vatandaşla-
rım... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün burada, İstanbulumuz’un 
ulaşım ağına önemli bir ilavede bulunu-
yor, Fatih yolcu vapuru ile 2 adet araba 
vapurunun hizmete alım törenini sizlerle 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu heyecanı, 
bu sevinci sizlerle paylaşmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.

İstanbul’da sürekli açılışlar yapıyoruz, her 
açılış heyecanımızı, mutluluğumuzu artı-
rıyor. İstanbul’un gelişmesini, ilerlemesini 
görmek, bizi sadece İstanbul adına sevin-
dirmiyor, İstanbul için oluşturulan her 
değer, tüm Türkiye için büyük bir anlam 
ve önem ifade ediyor.  Zira hep söylüyo-
rum, İstanbul ülkemizin özüdür, özetidir. 
İstanbul’u anlayan Türkiye’yi anlayabilir, 

İstanbul | 31 Ocak 2009

Fatih Vapuru ile 2 Adet Feribotun 
Hizmete Alım Töreni
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İstanbul’u tanıyan Türkiye’yi tanıyabilir. 
İstanbul’un değerini, itibarını yükseltme-
ye yıllar önce başladık, İstanbul’da kazan-
dığımız tecrübe ve heyecanı tüm ülkemize 
taşıdık,  ülkemizin de itibarını yükselttik. 
Bugün Türkiye bölgesinin en önemli ülke-
lerinden biridir, İstanbul ise dünyanın en 
önemli şehirlerinden biridir. 

Biliyorsunuz, İstanbul, 2010 yılında Avru-
pa kültür başkenti seçildi. Ben bu duruma 
İstanbul için olduğu kadar, Avrupa için, 
dünya için de seviniyorum. Zira dünyanın 
İstanbul’dan öğreneceği birçok değer, bir 
çok güzellik var. İstanbul’un tarih boyun-
ca yaşadığı, yaşattığı hoşgörü ve sevgi ik-
limine, bir arada yaşama kültürüne bütün 
dünyanın büyük ihtiyacı var. Yaptığımız 
hazırlıklarla, 2010 yılı boyunca inşallah 
bunu en iyi şekilde tüm dünyaya aktara-
cağız.

Bakınız, İstanbul’u, şanına yaraşır, potan-
siyeline yaraşır, tarihine ve geleceğine 
yaraşır biçimde, bir dünya kenti yapmak 
için çok yoğun gayret sarfettik. İstanbul’u 
bir turizm merkezi yapmak, hem Türkiye 
için, hem İstanbullular için ve hem de tüm 
dünya için bir cazibe merkezi haline getir-
mek için çok değerli yatırımlar gerçekleş-
tirdik. 2005’te UEFA Şampiyonlar Ligi Fi-
nal Maçı’nı İstanbul’da ağırladık. Formula 
1 sayesinde 50 bin turist İstanbul’a geldi. 
Avrasya Maratonu’nu düzenli olarak 
gerçekleştiriyoruz. MOTOGP sayesinde 
yine 36 bin ziyaretçiyi İstanbul’da misafir 
ettik. NATO Zirvesi’ni, Eurovizyon Şarkı 
Yarışması’nı, OECD Sanayi Bakanları 
Toplantısı’nı, İKÖ Toplantılarını, uluslara-

rası zirveleri başarıyla gerçekleştirdik. Bu 
yıl, IMF – Dünya Bankası yıllık toplantısı-
nı İstanbul’da ağırlayacağız. Bu ve benzeri 
bir çok uluslararası organizasyonu başa-
rıyla tamamladık ve İstanbul’u, bir spor ve 
kongre merkezi olarak dünyaya açtık.

Yeniden gün yüzüne çıkardığımız, onar-
dığımız, restore ettiğimiz, aslına uygun 
hale getirdiğimiz yüzlerce tarihi eser var. 
İstanbul’un her köşesine dağılmış tarihi 
zenginliği yine İstanbul ile, Türkiye ile, 
dünya ile buluşturuyoruz. İşte bugün 
Topkapı’da çok anlamlı bir eseri, Panora-
ma 1453 tarih müzesi ve Topkapı Kültür 
Parkı’nın açılışını yaptık. Miniatürk her 
yıl yüz binlerce misafir ağırlıyor. Onlarca 
projemiz şu anda devam ediyor. İstanbul 
hayvanat bahçesi inşaat halinde. Flor-
ya Akvaryumu inşaat halinde. Eyüp’te, 
Üsküdar’da, adalarda… İstanbul’un he-
men her semtinde bir çok eseri ortaya 
çıkarıyor, yeniliyor ve hizmete sunuyoruz. 
Liste uzayıp gidiyor. Yani İstanbul’u, daha 
ileri, daha gelişmiş, daha ulaşılabilir bir 
turizm ve kültür merkezi haline getirmek 
için ne gerekiyorsa, onu yapıyoruz.

Dikkat ediniz, 2002 yılında İstanbul’u zi-
yaret eden turist sayısı 2 milyon 700 bin 
kişi idi. Yaptığımız yatırımlarla, kazandır-
dığımız eserlerle, ortaya çıkardığımız ta-
rihle, bunu 3’e katladık ve 2008 sonunda 
7 milyon turist rakamına ulaştık. Büyük-
şehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri 
olarak, merkezi idare olarak ülkemizin bu 
önemli şehrini, bu önemli değerini hak 
ettiği konuma yükseltmek için gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışıyoruz.
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Bakın, İstanbul, tarihin, medeniyetin, 
kültür ve turizmin olduğu kadar, aşkın, 
sevdanın, tutkunun da şehridir. Hani şair 
diyor ya: “İstanbul’u sevmezse gönül, aşkı 
ne anlar?”; işte biz bu aşkla, bu sevdayla 
yola çıktık ve önce İstanbul’a, ardından 
tüm Türkiye’ye aşkla, sevdayla, tutkuyla 
hizmet ürettik, üretiyoruz.

Bugün Anadolu’nun, Trakya’nın hangi 
şehrine, hangi ilçesine giderseniz gidi-
niz, hükümetimizin ve yerel yönetim-
lerimizin oralara kazandırdığı eserleri 
göreceksiniz. Türkiye çok büyük bir ülke, 
Türkiye’nin 81 vilayeti ayrı ayrı zenginli-
ğe sahip dedik, İstanbul’la birlikte marka 
şehirler üretmek için kolları sıvadık. İşte 
Antalya. Raylı sistemle bu dönemde tanış-
tı. Turizm yatırımlarıyla 9 milyon turist 
çeker hale geldi. İstanbul’la birlikte kong-
re merkezi haline geldi. İşte Gaziantep. 
Sanayisinin yanında yaşanabilir bir şehir 
olarak da dünyanın ilgisini çekiyor. İşte 
Kayseri, işte Konya, Sivas, Yozgat, Çorum. 
Bozkırın ortasında adeta birer çiçek gibi 
açtılar. İşte Kocaeli. İstanbul’un önemli 
yükünü alan bu şehrimizin çehresini de-
ğiştirdik. Hangi ilimize, hangi ilçemize 
bakarsanız, küllerinden yeniden doğdu-
ğunu, canlandığını ve atılıma geçtiğini 
göreceksiniz. Türkiye’nin ihmal edilmiş, 
ötelenmiş, ertelenmiş tüm sorunlarını 
çözmek noktasında azimle, kararlılıkla 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Mil-
lete hizmette asla yorgunluk olamaz, asla 
bıkkınlık olamaz, durmak, duraklamak 
olamaz dedik ve canla başla yatırımları-
mızı gerçekleştirdik.

Bakınız, yol çok önemli, ulaşım çok önem-
li. “Gidemediğiniz yer sizin değildir”. Yolu 
olmayan ile, ilçeye, beldeye, köye hiçbir 
şey ulaştıramaz, hiçbir hizmet götüre-
mezsiniz. İşte bu anlayışla yola çıktık ve 
6 yılda tam 9 bin kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Bu yetmez dedik. 21’inci Yüzyıl’da 
Türkiye’de yolu olmayan köy kabul ede-
meyiz dedik. KÖYDES ve BELDES proje-
lerimizi 2005 yılında başlattık ve 3 sene 
gibi kısa bir sürede yüzde 90’ın üzerinde 
bir gerçekleşmeyle bütün köylerimizi yol-
larla ilçelere, illere bağladık. Bu da yetmez 
dedik. Şehirlerimizin ulaşım sorununu 
çözmek, trafiği rahatlatmak zorundayız 
dedik. Özellikle büyükşehirlerimizde ula-
şım sorununu çözmek için tarihi nitelikte 
projelere imzamızı attık.

Geçtiğimiz günlerde Marmaray’ın 11’inci 
tüpünü de denizin altına indirdik ve bo-
ğazın iki tarafını böylece raylarla birleşti-
riyoruz. Bu dev projeyle sadece İstanbul’u 
değil, kıtaları birbiriyle buluşturuyoruz. 
Dün, metromuzun iki hattını daha hiz-
mete açtım. Şişhane-Taksim ve Maslak-
Atatürk Oto Sanayi Sitesi hatları hizmete 
girdi. Böylece İstanbul’da raylı sistem 
uzunluğunu 145 kilometreye ulaştırdık. 
Marmaray ve diğer raylı sistem projeleri-
miz bittiğinde, uzunluk 191,5 kilometreye 
ulaşmış olacak. Bunu da yeterli görmedik. 

Yıllarca Türkiye’nin üç tarafının denizlerle 
çevrili olduğunu söylediler durdular, ama 
ülkemizin denizciliğini bir kulaç dahi ile-
riye taşımadılar. 2002’ye kadar yapılan 37 
adet tersaneye ek olarak 2003-2007 arası 
55 yeni tersane yaptık, yapımına devam 
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ettiğimiz tersanelerle toplam tersane sayısı 
155’e ulaşacak. Tersane sayısını artırmakla 
kalmadık, Tuzla bölgesine sıkışan gemi inşa 
sanayisini yurt genelinde kıyılarımıza yay-
dık. Türkiye, gemi inşasında dünya yirmi 
üçüncülüğünden, 246 adet gemi siparişiyle 
adet bazında dünya beşinciliğine yükseldi. 
Bizden önceki 4 yılda, tersanelerimiz 142 
adet gemi teslim etmişken sadece 2008 yı-
lında 143 adet gemi inşası teslim ettiler. 

Ülkemiz mega yat inşasında büyük bir ge-
lişme kaydederek, dünya genelinde üçün-
cü sıraya yükseldi. 2002 yılına göre yolcu 
sayısında yüzde 52, taşınan araç sayısında 
yüzde 43’lük artış sağladık. Denizcilik sek-
töründe özel tüketim vergisini kaldırdık. 
Son teknolojiyle denizlerimizdeki her türlü 
hareketin eş zamanlı takibini yapmaya baş-
ladık. İstanbul’un deniz ulaşımında da yine 
tarih yazdık. Şu rakamlara lütfen dikkat 
ediniz: 2004 öncesinde İstanbul’da deniz-
yolu taşımacılığında kullanılan 26 gemi 
vardı, 102’ye çıkardık. 31 iskele vardı, 87’ye 
çıkardık. 13 hat vardı, 34’e çıkardık. 230 
sefer vardı, 1.300 sefere çıkardık. Günlük 6 
bin araç taşınıyordu, 18 bin araca çıkardık. 
Günlük 175 bin yolcu taşınıyordu, tam 410 
bine çıkardık. İstanbul Bursa arası yeni 
hızlı feribotlarımızla sadece 75 dakikaya 
indi. Sirkeci Harem arasına 4 yeni feribot 
daha ekledik. İDO şu anda dünyanın en bü-
yük şirketi olarak Dünya Feribotçularının 
Başkanı durumunda. 2004 yılından sonra 
İstanbullular için, Deniz Taksi, yeni Şehir 
Hatları Vapuru, Haliç Botları gibi 7 farklı 
türde deniz aracı tasarladık ve ürettik. 
İşte şimdi de 3 yeni aracımızı, Fatih yolcu 
vapuru ile 2 araba vapurumuzu hizmete 

alıyoruz. Fatih Şehir Hatları Vapuru, 19 yıl 
aradan sonra suya inen ilk Şehir Hatları 
Vapuru olma özelliği taşıyor. Fatih, 8 gemi 
modeli arasından İstanbullular’ın oylarıyla 
seçildi. İstanbul tarihinde ilk kez İstan-
bullular binecekleri vapurların modelini 
bizzat kendileri belirledi. Zira biz, halkımı-
zın tercihlerine güveniyor, saygı duyuyor, 
kendi başarımızın nedenini de milletimizin 
tercihlerine uygun hareket etmekte buluyo-
ruz. 9,3 milyon Dolar maliyete sahip Fatih 
vapuru, Tuzla Çeliktrans Tersaneleri’nde, 
Türk mühendislerce 2 yılda inşa edildi. Fa-
tih vapurunda fiziksel, görme ve işitme en-
gelliler için de ilk kez özel tasarımlar uygu-
ladık, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmayı da ihmal etmedik. 

Tabi, bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak 
istiyorum, aynı modelden 4 adet daha üreti-
yoruz, her bir vapuru 3’er ay ara ile hizmete 
alıyoruz. Diğer 2 deniz aracımız Yavuz Sul-
tan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Hızlı 
Araba Vapurları Yenikapı Yalova arasını 75 
dakikada alacak bu hızlı feribotlarla, sade-
ce son 5 yılda İstanbul’a kazandırdığımız 
feribot sayısı 10’a ulaştı. Fatih Vapuru’nun 
ve bu iki feribotumuzun da İstanbulumuz’a 
hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye genelinde olduğu gibi, İstanbul 
içinde de “uzak” kavramını kabul etmi-
yoruz. Bakınız, toplu taşımanın ne kadar 
önemli olduğunu bu kardeşiniz çok iyi bilir. 
Tuzla’da oturup Silivri’de çalışan, Silviri’de 
oturup her gün Kartal’a, Pendik’e gitmek 
zorunda olanlar var. Her gün İstanbul’un 
bir ucundan diğerine seyahat etmek zorun-
da olan kardeşlerim var. On yıllar boyunca 
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yatırım yapılmadığı için İstanbul bunun çi-
lesini çekti. Belediye otobüsü, vapur ve çok 
kısıtlı ölçekte raylı sistemle toplu taşıma 
gerçekleştirildi. Yoğun trafikte, kilitlenmiş 
trafikte tıklım tıklım belediye otobüsleri-
nin içindeki ruh halini yaşayan bilir. Ge-
rek 1994’te iş başına gelince, gerek 2004 
sonrasında, bu çileyi bitirmeye azmettik. 
İstanbul’un trafik sorunu, ulaşım sorunu 
bitti demiyoruz; ama yatırımlarımızla çok 
önemli mesafe katettik.

15 yıl önce sadece 3 çeşit ulaşım aracına, 
o da sınırlı ölçekte sahip olan İstanbul, bu-
gün artık metroya, metrobüs’e, finüküler 
sisteme, trene, hızlı feribotlara, modern 
vapurlara, kaliteli otobüslere sahip. Kendi 
özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşları-
mız için geniş yollara, köprülü kavşaklara, 
mümkün olduğunca hızlı akan bir trafiğe 
sahip. Halen de yatırımlarımız devam edi-
yor. İnşallah, Cumhuriyetimiz’in Kurulu-
şunun 100’üncü yıldönümünde, 2023’te, 
her bir vatandaşım, İstanbul’un neresinde 
olursa olsun, azami 10 dakika uzaklıkta 
metro istasyonlarına ulaşabilecek. Bunu 
da sizlerin desteğiyle inşallah gerçekleş-
tireceğiz. Ben bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bugün sizlerle beraber, büyük 
hizmet zincirimizin bir halkasına daha şa-
hitlik etme fırsatı bulduğum için son derece 
memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Fatih yolcu vapurunun ve 2 araba vapuru-
nun sizlere, İstanbul’a, Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum. Başta Büyükşehir Be-
lediye Başkanım olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, 
Ankara Çeltikçi’de, Bolu Sarıcalar’da, Düzce 
Kaynaşlı’da, Sakarya Sapanca’da, Kocaeli 
İzmit’te ve İstanbul Formula 1 Kavşağı’nda 
bizi izleyen değerli kardeşlerim… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün sizlerle birlikte çok değerli, çok 
anlamlı, son derece hayırlı bir çalışmayı 
başlatıyoruz. Bugün, ülkemizin en önem-
li ulaşım ağlarından biri olan Anadolu 
Otoyolu’nun Ankara–İstanbul arasını ağaç-

landırmaya başlıyoruz. Bizler Ankara’da bu 
sevince, bu heyecana, bu tarihi ana ortak 
oluyoruz. Bolulu, Düzceli, Sakaryalı, Kocae-
lili, Adapazarılı ve İstanbullu kardeşlerimiz 
de kendi şehirlerinden bize katılıyorlar. 
Biz burada, Ankara Etimesgut Kavşağı’nda 
tam 11 bin adet fidan dikeceğiz. Eş zamanlı 
olarak diğer illerimizle birlikte toplam 400 
bin adet fidan Ankara-İstanbul otoyolu 
çevresine dikilmiş olacak. Bu ağaçlandırma 
çabalarının ülkemize, şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Ağaç Dikme Töreni

Ankara | 2 Mart 2008
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Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye bizim aşkımız, Türkiye bizim sev-
damız. 780 bin kilometrelik vatan toprağı-
nın her bir karışına, bu aşkla, bu sevdayla 
hizmet götürmenin gayreti içindeyiz. 
Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarma-
dık, çıkarmıyoruz; Bu topraklar, tarihimiz 
boyunca şehitlerimizin kanıyla sulandı. 
Bu topraklar, şehitlerimizin, gazilerimizin 
fedakarlığı sonucunda bizim vatanımız 
oldu. Bu kutsal emaneti çok ama çok bü-
yük bir dikkatle ve hassasiyetle taşımak 
zorundayız. Bize düşen, vatan toprakla-
rının tamamına, eşit ve adil bir şekilde 
hizmet taşımaktır. Bize düşen, Türkiye’nin 
bütününe, 81 vilayetimize, 71 buçuk mil-
yon vatandaşımızın her birine hizmetkar 
olmaktır. Devlet de, hükümetler de, mil-
letin efendisi değil, tam tersine milletin 
hizmetkarıdır. Çünkü bu toprakların asıl 
sahibi millettir. İşte bu anlayışla, gecemizi 
gündüzümüze katıyor, tek bir saniyemizi 
bile boşa harcamadan bu millete, bu top-
raklara, bu vatana hizmet üretmenin mü-
cadelesini veriyoruz. 

Bizim sorumluluklarımız sadece bugünle 
sınırlı değil. Omzumuzdaki emanet sadece 
bugüne ait değil. Bizler, gelecek nesille-
re daha iyi, daha fazla kalkınmış, daha 
demokratik ve daha yaşanabilir bir ülke 
teslim etmek zorundayız. Bizler, gelecek 
nesiller tarafından hayırla yadedilmek, 
hayırla anılmak, onların hayır dualarına 
mazhar olmak gayesindeyiz. Bu nedenle, 
popülizme asla tevessül etmiyoruz. Geçici 
başarıların, geçici heveslerin ardından 

koşmuyoruz. Günü kurtarmak gibi ucuz 
politikaların ardına düşmüyor, kendimize 
çok daha büyük hedefler, çok daha geniş 
ufuklar çiziyoruz. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum; 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 79 yılda 
Türkiye’de 362 bin adet derslik yapılmış-
tı. Şu 6.5 yılda biz tam 132 bin adet yeni 
derslik yaptık. Yani, Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca yapılanın üçte birinden fazlasını 
biz 6.5 yılda yaptık. Sağlık sisteminde ade-
ta bir devrim gerçekleştirdik. Bir yandan 
yeni hastaneler inşa ettik, bir yandan da 
bütün vatandaşlarımızın tüm hastane-
lerde muayene olması imkanını getirdik. 
Sağlık sisteminde Emekli Sandığı, SSK, 
Bağ-Kur gibi ayrımları kaldırdık. Eczane-
lerden ilaç almada ayrımcılığı kaldırdık, 
eczanelerde kuyrukları yok ettik. 

Özellikle Enerji ve Ulaştırma alanında 
Türkiye’yi uluslararası öneme sahip proje-
lerle dünyada ağırlığı olan bir ülke haline 
getirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi, Yuna-
nistan doğal Gaz Hattı, Nabucco Projesi, 
MARMARAY, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, 
Ankara-İstanbul Demiryolu gibi projeler, 
uluslararası öneme sahip projeler. Dik-
kat edin, tam 40 yıldır demiryolu yeni 
hiçbir ilimize uğramamıştı. 40 yıl önce 
en son Van’a demiryolu hattı döşenmiş, 
oradan sonra hiçbir yeni ile hat döşen-
memişti. Şimdi biz, 40 yıl sonra Yozgat’a 
ve Tekirdağ’a demiryolu hattı döşüyoruz. 
Bununla da kalmadık. Türkiye’yi güçlü bir 
dünya devleti yapmak için var gücümüzle 
çalıştık. 
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Bugün Türkiye, yaklaşık 750 milyar dolar-
lık gayri safi yurtiçi hasılası ile dünyanın 
en güçlü ekonomileri arasında 17. sırada 
yer alıyor. Avrupa’nın en büyük 6. ekono-
misiyiz. 36 milyar dolardan aldığımız ih-
racatı tam 132 milyar dolara çıkardık. Enf-
lasyonla, kararlı bir mücadele sergiledik 
ve enflasyonu tek haneli oranlara kadar 
çektik. Paramızdan 6 sıfırı attık. Türk lira-
sına itibarını iade ettik. Uluslararası plat-
formlarda Türkiye’yi ağırlığı olan, sözü 
geçen, görüşlerine, önerilerine değer veri-
len bir ülke haline getirdik. Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini yürütüyoruz. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
küresel barış için çaba harcıyoruz. Medeni-
yetler İttifakı’nda eş başkanlık yapıyoruz. 
Bölgesel meselelerde arabuluculuk yapı-
yor, barış için, diyalog için girişimlerde 
bulunuyoruz. Bugün artık tüm dünyada 
Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin başarısı 
konuşuluyor. 

Üstelik, vurgulamak istediğim bir nokta 
daha var: Bütün bu yaptıklarımızı yeterli 
görmüyoruz. Türkiye çok daha iyisine, çok 
daha fazlasına layık. Türkiye bunu hak 
ediyor, bu millet bunu hak ediyor. Canla 
başla çalışarak, elele, omuz omuza, dost-
luk, kardeşlik içinde Türkiye’yi çok daha 
ileri noktalara inşallah taşıyacağız. Hede-
fimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yıldönümünde Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ülkesi arasında görebilmek. 
Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya da de-
vam edeceğiz. Ülkemizi güzelleştireceğiz. 
Şehirlerimizi güzelleştireceğiz. Her ilçe-
mizi, beldemizi, köyümüzü ihtiyaçlarına 
kavuşturacağız. Bunu yapacak gücümüz 

var. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. 
Yeter ki bunu başarabileceğimize inana-
lım. Yeter ki aydınlık yarınların çok yakın 
olduğuna inanalım. Mutlaka ve mutlaka 
başarırız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım…

Biz, tüm şehirlerimizi ağaçlandırmak, 
yeşil alanlarımızı artırmak için merkezi 
hükümet, mahalli idareler ve vatandaşla-
rımız ile el ele, yürek yüreğe bir seferber-
lik başlattık. Seferberlik diyorum, çünkü 
çevrenin, ormanlarımızın, tabii kaynakla-
rımızın korunması, geliştirilmesi ülkemiz 
ve geleceğimiz için en kritik alanlardan 
birisidir. Bu konudaki hassasiyetimizi ve 
kararlılığımızı hükümet programların-
da açıkça ortaya koyduk. Bugünümüzü 
kurtarmak için gece gündüz çalışırken, 
yarınların Türkiye’sini, gelecek nesillerin 
yaşayacağı Türkiye’yi de ihmal etmedik. 

Bakınız, 6.5 yıldır Türkiye’ye her alanda ta-
rihi seviyede başarılar yaşatıyoruz. Ekono-
mide, iç politikada, dış politikada, sosyal 
yaşamda Türkiye’yi çok farklı bir kulvara 
taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. An-
cak, bu kalkınma seferberliğinde hiçbir 
alanı ihmal etmiyoruz. “Ne olursa olsun, 
kalkınma” demiyoruz. “Sanayileşelim de, 
çevre önemli değil” demiyoruz. Yatırımları 
önemseyip, ormanlarımızı ihmal etmiyo-
ruz. Enerji yatırımlarına odaklanıp, çevre 
meselelerine, kültürel ve tarihi eserlere 
kayıtsız kalmıyoruz. Çünkü biz, bugünden 
geleceği şekillendirmenin mücadelesini 
veriyoruz. Bundan 20 yıl, 30 yıl, hatta 50 
yıl sonra, bizden sonraki nesiller, enerji 
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sıkıntısının yaşanmadığı, üretim ve istih-
dam sıkıntısının yaşanmadığı, ama aynı 
zamanda çevrenin de muhafaza edildiği 
bir Türkiye’ye sahip olsunlar istiyoruz. Bu 
konuda son derece samimiyiz. 

Bizi çevre konusunda, çevrecilik konu-
sunda eleştirenlere de, şu son 6.5 yılda 
yapılanları görmelerini tavsiye ediyorum. 
Bugüne kadar hiçbir hükümet, çevre 
konusunda bu kadar duyarlı olmamış, 
çevreye bu kadar yatırım yapmamıştır. 
Bakınız, çevreye karşı işlenen suçları yeni 
Türk Ceza Kanunu’nun kapsamına aldık. 
2002’de 15 katı atık depolama tesisimiz 
vardı, biz 23 tane daha yaptık. 291 yeni 
atıksu arıtma tesisi yaptık, ırmaklarımızı, 
göllerimizi kirlilikten koruduk. 2003 yı-
lından bugüne tam 63 tane Kent Ormanı 
kurduk, şehirlerimizin içinde ormanlar 
oluşturduk.

 2008 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Seferberliği ilan ettik. Milli 
Ağaçlandırma Seferberliği Kanunu uzun 
süredir yürürlükte olan ama ihmal edilen 
bir kanunumuzdu. Geçen yıl bu kanunu 
adeta canlandırdık. Dünyayı ve ülkemizi 
güzelleştirmek için, hayatın her alanında 
ihtiyaç duyduğumuz orman varlığımızı ar-
tırmak için, Ağaçlandırma Seferberliği’ni 
başlattık. 2008–2012 yılları arasında 2 mil-
yon 300 bin hektar alanda, yani Trakya’nın 
yüz ölçümüne denk bir alanda ağaçlandır-
ma yapmaya karar verdik. 2008 yılı içinde 
420 bin hektarlık alanı ağaçlandırmayı 
hedeflemiştik. Hamdolsun, birçok alanda 
olduğu gibi, bu konuda da hedeflerimizi 
aştık, 463 bin hektar alanda ağaçlandırma 

yaptık, 305 milyon fidan diktik. Ben bu bü-
yük başarıya imza atan herkesi yürekten 
kutluyorum, önümüzdeki yıl da aynı başa-
rıya imza atacağımıza inanıyorum. 

Biliyorsunuz, 2007 yılında 200 milyon 
fidan dikerek Avrupa’da birinci, dünya-
da üçüncü sırada yer aldık. 2009 yılında 
ağaçlandırmada dünya birincisi olmayı he-
defliyoruz. Çevreyi önemsemeyen, çevreye 
karşı duyarlı olmayan bir iktidar, bütün 
bunları yapabilir mi? Dikkat ediniz, şu 6.5 
yılda, Türkiye’nin sadece ekonomisi, dış 
politikası, iç politikası değil; Türkiye’nin 
ormanları, Türkiye’nin yeşil alanları da 
canlandı. Sadece eğitim, sağlık, emniyet, 
adalet, konut, ulaştırma, enerji, bayındır-
lık alanlarında değil, çevre ve ormancılık 
alanlarında da tarihi başarılar elde edildi. 

Değerli kardeşlerim…

İktidara gelirken ülkemizin 15 bin kilo-
metre bölünmüş yola ihtiyacı olduğunu 
söyledik. 2002 yılında sadece 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yolumuz vardı. 6.5 
yılda 9 bin 200 kilometre bölünmüş yolu 
ülkemize kazandırdık. Rahat ve emniyetli 
bir ulaşım ağını yaygınlaştırdık. Şimdi de, 
halkımızın huzur içinde, keyifle yolculuk 
etmeleri için yol kenarlarını ağaçlandırı-
yoruz. Hep söylüyorum, yol medeniyettir. 
Ecdadımız geçmişten beri yolları ve şehir-
leri tabiat ile uyumlu imar etmeye azami 
itina göstermişlerdir. Bizler, kıyametin 
koptuğunu görsek elimizdeki fidanı dik-
mekle mükellefiz. Böyle bir medeniyetten 
geliyoruz. Geleneksel Türk mimarisinde 
ağaç hiç eksik olmaz, bir caminin, med-
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resenin, kütüphanenin yanı başında, yol 
kenarında muhakkak bir ağaç yükselir. Bu 
anlayışı bugün yeniden diriltmeye ihtiya-
cımız var. Tabiat ile insanlar arasında bir 
hayat birliğini yeniden tesis etmeye ihtiya-
cımız var. 

Sevgili kardeşlerim, değerli vatandaşlarım…

Ankara, 1937 yılında şehir çevrelerindeki 
ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı 
ilk şehrimizdir. Atatürk’ün direktifleriyle, 
Atatürk Orman Çiftliği’nde, 7 bin 600 de-
kar alanda, bir milyonun üzerinde fidan 
dikilerek yeni bir orman tesis edilmiştir. 
Biz de gerek merkezi idaremiz olarak, 
gerekse Büyükşehir Belediyemiz olarak 
Ankara’yı ağaçlandırmak, her alanda ol-
duğu gibi bu konuda da örnek bir başkent 
yapmak için çalışıyoruz. 2008 yılında 
başlattığımız Ağaçlandırma Seferberliği 
çalışmalarında da Ankara başkent olarak 
kendisine yakışanı yaptı, büyük başarı 
gösterdi. Türkiye genelinde Ankara, katı-
lımcı sayısı ve bağış miktarı bakımından 
birinci, fidan üretimi ve karayolu ağaçlan-
dırması bakımından ise ikinci sırayı aldı. 
2008 yılı için planlanan 10 bin 900 hek-
tara karşılık Ankara’da 16 bin 438 hektar 
alanda çalışma yapıldı. Geçen yıl 6 milyon 
351 bin adet fidan dikilen Ankara’da, bu 
rakamı 2009 yılında 10 milyona çıkaraca-
ğız. Bugün başlattığımız çalışma ile çevre 
yolu etrafında yeşil bir kuşak oluşturacak 
ve Ankara’yı yeşilin her tonuyla donata-
cağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 
yeşillendirme ve İstanbul’da kişi başına 
düşen yeşil alanları artırmaktaki büyük 
başarısı yine takdire şayandır. Bütün İs-

tanbulluları verdikleri destekten dolayı 
tebrik ediyorum.

 Bildiğiniz gibi, ben İstanbul’a Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak hizmet etme şere-
fine ulaştım. 1994’ten önce İstanbul yeşil 
alan açısından son derecede fakir bir şehir-
di. Yeşil alan azlığını en önemli sorunlar-
dan biri olarak gördük, bu konuda önemli 
çalışmalar yürüttük. O zamandan bugüne 
İstanbul, yeşil alan konusunda, ağaçlan-
dırma konusunda Türkiye’nin önde gelen 
şehirlerinden biri oldu. Kocaeli’nde ya-
pılan ağaçlandırma çalışmaları, bilhassa 
otoban şevlerinin ağaçlandırması çok 
başarılı çalışmalardır. Sakarya, Düzce ve 
Bolu Belediyelerimizi, oralarda yaşayan 
vatandaşlarımızı da ayrıca tebrik ediyor, 
ağaçlandırmadaki güzel faaliyetlerinin 
devamını diliyorum. 

Milletimiz ağaçlandırma konusunda da 
kendisine yakışanı yaptı, sevgisini, emeği-
ni ortaya koydu. 81 ilimiz bu anlamda tatlı 
bir rekabet içinde olacak, bundan da Tür-
kiye kazançlı çıkacaktır. Ben, ağaçlandır-
ma seferberliğinde başta bizleri bu yolda 
yalnız bırakmayan milletimiz olmak üzere 
büyük hedef leri ortaya koyan Çevre ve 
Orman Bakanlığımızı, belediyelerimizi, ça-
lışanlarımızı tebrik ediyorum. Diktiğimiz 
fidanların bir an önce tutmasını, büyüme-
sini, yeşermesini niyaz ediyor, ülkemize, 
yol üzerindeki şehirlerimize hayırlı olma-
sını diliyor, sizleri de sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum.
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Sevgili Samsunlular, değerli dostlar, hanı-
mefendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Feshane’de 
düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri’ne 
başarılar diliyor, başta Samsun Valiliği, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, kayma-
kamlıklar, ilçe belediyeleri ve Samsun 
Dernekler Federasyonu SADEF olmak 
üzere emeği geçen tüm kurum ve kuru-
luşları tebrik ediyorum. Ayrıca, Samsun-
lu kardeşlerimle bu anlamlı gecede bir 
araya gelmekten, kucaklaşmaktan büyük 

memnuniyet duyduğumu da ifade etmek 
istiyorum. 

Bu tür tanıtım günlerinin, bu tür buluşma-
ların son derece önemli olduğuna inanı-
yorum. Zira Samsun, hem bir büyük şehir 
olarak, hem de Karadeniz’in yıldızı, hızla 
yükselen bir kenti olarak, Türkiye ve dünya 
ölçeğinde tanınmayı ziyadesiyle hak ediyor. 

Bakınız, 29 Mart mahalli seçimleri vesile-
siyle gittiğim her ilde, yerel kalkınmanın 

İstanbul | 25 Nisan 2009

Samsunlular Gecesi
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önemine vurgu yaptım. Şehirlerimiz birer 
birer, Türkiye’nin kalkınması mümkün 
olamaz. Tek tek şehirlerimizin zenginliği-
ni, potansiyelini açığa çıkarabilirsek, onla-
rı birer marka kent, birer dünya kenti ha-
line getirebilirsek, işte o zaman Türkiye’yi 
hedef lediğimiz muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırabiliriz. Sadece Marmara 
Bölgesi’ndeki, sadece Ege Bölgesi’ndeki şe-
hirlerin kalkınması bizim için yeterli değil. 
Her bölgemizde birkaç şehrin öne çıkarak, 
diğerlerinin yarışta geri kalması, kendi 
kaderine terk edilmesi asla bir çözüm 
değil. Bu hedefe dönük olarak, 81 vilaye-
timizin tamamını kendi öz değerleriyle 
kalkındırmanın, birer marka şehir haline 
getirmenin mücadelesini verdik, vermeye 
de devam ediyoruz. 

Şu hususu burada özellikle ifade etmek 
istiyorum: Bir şehri, sadece hükümet 
yatırımlarıyla, Ankara’dan üretilecek po-
litikalarla marka şehir haline getirmek 
elbette mümkün değil. Bakınız, Samsun 
bunun en güzel örneğidir. Elbette hükü-
met olarak Samsun’a büyük yatırımlar 
yaptık, Samsun’un çehresini değiştirecek 
projeler ürettik, Samsun’un yıllardır çözü-
lemeyen meselelerine el attık. Ancak, yerel 
yönetimlerde ortaya koyduğumuz zihniyet 
değişimi, hükümetimizin bu yatırımlarını 
destekledi. Bunun yanında, Samsun’daki 
tüm idari ve sivil birimler el ele verdi, 
gönül birliği yaptı, tam bir uyum, tam bir 
koordinasyon içinde çalıştı ve Samsun’un 
çehresi bu ortak çalışmanın ürünü ola-
rak olumlu yönde değişim gösterdi. İşte 
bugün burada bunun somut bir örneğini 
de görüyoruz. Samsun Tanıtım Günleri, 

Türkiye geneline yayılmış Samsunluları 
bir araya getiriyor ve Samsun için daha 
fazla eser üretmek yönünde anlamlı bir 
platform oluşturuyor. Samsun Valiliğimiz, 
Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlıklar, 
ilçe belediyeleri, SADEF gibi sivil toplum 
örgütleri uyum içinde Samsun’u daha ileri 
noktalara taşımanın gayreti içindeler. Bu 
anlamlı platformun tüm illerimize örnek 
teşkil etmesini, bu uyumlu çalışmanın 
bütün kentlerimizde uygulanmasını canı 
gönülden temenni ediyorum. 

Değerli Samsunlular, değerli dostlarım…

Samsun, her açıdan Türkiye’nin yıldız 
şehirlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz 
Perşembe günü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunun 89. yıldönümü-
nü milletçe coşku içinde kutladık. Bundan 
birkaç hafta sonra da, Kurtuluş Mücadele-
mizin başladığı tarih olan 19 Mayıs’ı yine 
milletçe büyük bir heyecan içinde kutlaya-
cağız. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Ke-
mal ve arkadaşları tarafından Samsun’dan 
yakılan meşale çok kısa bir süre içinde 
tüm Türkiye’yi aydınlattı ve zafere giden 
yolun başlangıcı oldu. 

Bildiğiniz gibi, bu anlamlı hatıraya biz 
sahip çıktık, Valiliğimiz ve Belediye Baş-
kanlığımızın ortak projesi olan Kurtuluş 
Yolu’nu 15 Şubat’ta hizmete açtık. Gelecek 
nesillere Milli Mücadele değerlerini akta-
rabilmek için Bandırma Gemi Müzesi’ni ve 
Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni yine 
Samsun’a kazandırdık. Biz, milli değerler, 
ya da milli kahramanlarımız üzerinden ge-
çim sağlayan bir siyasi parti ya da iktidar 
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asla olmadık. Tersine, milli değerlerimize 
de, milli kahramanlarımıza da samimi-
yetle sahip çıktık; yurtiçinde olduğu gibi 
yurtdışında da atalarımızdan dünyaya 
miras bırakılmış tüm eserleri sahiplenerek 
gün yüzüne çıkardık, çıkarıyoruz. Geçmiş-
te birçok iktidarın, birçok siyasi partinin 
düştüğü hataya düşmedik, sadece söz 
üreterek, slogan üreterek siyasetin önünü 
tıkayan bir tarza asla prim vermedik. Eğer 
siyaset, eser ve hizmet üretmek yerine, 
çözümler üretmek yerine sadece söz üreti-
yorsa, ülke o zaman, geçmişte de defalarca 
tecrübe ettiğimiz gibi, yerinde saymaya 
mahkumdur. Biz ise zor olanı seçtik, ezber-
leri bozduk, yıllar boyunca kendi haline 
bırakılmış, çözümsüzlüğe terk edilmiş me-
seleleri ele aldık ve bu sayede Türkiye’nin 
bugün küresel ölçekte bir güç haline dö-
nüşmesini sağladık. 

Dikkat edin, 6.5 yıl boyunca hangi mese-
leye uzandıysak, hangi kronik sorunun 
üzerindeki tozu kaldırdıysak, birileri itiraz 
etti, birileri adeta “cıs” dedi. Çok şükür 
hiçbirine kulak asmadık, meselelerin üze-
rine cesaretle gittik ve gitmeye de devam 
ediyoruz. Bu yaklaşım sayesinde, Türkiye 
bugün dünyanın en büyük 17 ekonomisi 
arasındaki haklı yerini aldı. Bu yaklaşım 
sayesinde, Türkiye bugün 742 milyar do-
larlık bir ekonomik güç haline dönüştü. 
2008 yılı sonunda tam 132 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaştık. İran, Suriye, Irak, 
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Rusya, 
Gürcistan ile ilişkilerimizi geliştirmesey-
dik, bu rakama ulaşmamız asla mümkün 
olamazdı. Türkiye’nin iç politikasında 
olduğu gibi, dış politikasında da ezber-

leri bozan bir yaklaşım sergilemeseydik, 
Türkiye’ye bu başarıları, bu sevinçleri asla 
yaşatamazdık. 6.5 yıl boyunca yaptığımız 
gibi, önümüzdeki dönemde de, ezberleri 
bozan, kronik sorunların üzerine giden, 
tozlu dosyaları raflardan indirip çözüme 
kavuşturan bir siyaset tarzı izlemeye de-
vam edeceğiz. Bizim, Türkiye’ye kazandır-
maktan başka hiçbir gayemiz yok. Mille-
timizin desteğini arkamızda hissettiğimiz 
müddetçe de bütün enerjimizi Türkiye 
için sarfetmeye devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım…

Samsun, Türkiye için olduğu kadar şahsen 
benim için de son derece önemli bir ken-
timiz. Hatırlayacağınız gibi, 15 Şubat’ta 
Samsun’da tam 243 hizmetin açılışını 
gerçekleştirdim. Büyükşehir Belediyemiz 
2004-2009 döneminde tam 585 milyon TL 
değerinde yatırım yaptı, hizmet üretti. 270 
milyon TL değerindeki hafif raylı sistem 
yapımına başladık. 2009 sonunda deneme 
sürüşlerine başlayacak, 2010 yılı sonun-
da bu projeyi tamamlayacak, Samsun’u 
raylı sistemle buluşturacağız. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, başarılı çalışmaları 
neticesinde Samsunluların bir kez daha te-
veccühüne mazhar oldu ve 29 Mart seçim-
lerinin ardından yeni dönem için kollarını 
sıvadı. 

Eğitim konusunda Samsun’da önemli 
yatırımlarımız oldu. 2003-2009 yılları 
arasında 2 bin 547 dersliğin yapımını 
tamamladık, okullarımıza 8 bin 979 adet 
bilgisayar gönderdik. Samsun’u sağlık 
noktasında Karadeniz’in yıldızı haline 
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getirdik. Sağlık için 172 milyon TL har-
cama yaptık, çok sayıda hastane ve sağlık 
ocağını Samsun’a kazandırdık. 400 yataklı 
Bölge Hastanesi’nin inşaat çalışmaları-
na devam ediyoruz. Toplu konutta yine 
Samsun’da tarihi nitelikte hizmetlerimiz 
oldu, 2 bin 215 konutu tamamladık, sahip-
lerine teslim ettik. 

Belki de en önemlisi, Samsun’u Türkiye 
ve dünyayla buluşturacak yol projelerini 
tamamladık ve hizmete açtık. 2002 yılına 
kadar Samsun’da sadece 125 kilometre bö-
lünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6 yılda tam 
107 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Karadeniz sahil yolunu bitirdik, Samsun’u 
Artvin’e bağladık. Samsun-Sinop arası 
bölünmüş yolumuzun inşaatı devam 
ediyor. Bafra-Alaçam yolu, inşallah bu yıl 
sonunda tamamlanmış olacak. Son ola-
rak, 15 Şubat’ta Samsun-Ankara yolunun 
açılışını Samsunlu kardeşlerimizle birlik-
te büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik ve 
böylece Samsun’u Ankara’ya; Ankara’yı da 
Samsun’a ve denize bağladık. Samsun’un 
Merzifon ve Gerede üzerinden İstanbul’a 
emniyetli ve hızlı bir şekilde bağlana-
bilmesi için yol çalışmalarımız sürüyor. 
Samsun’da 6.5 yıl önce sadece bir liman 
vardı, bugün Samsun 3 limanı olan tek Ka-
radeniz kenti oldu. Bafra’da, Kavak’ta orga-
nize sanayi bölgelerini açtık, Terme’de ter-
sane faal hale geldi, Tekkeköy’de gemi inşa 
sanayini canlandırıyoruz. Hükümetin ve 
belediyelerimizin yatırımlarının yanında 
özel sektörümüz de hem Samsun’da hem 
de ilçelerinde büyük yatırımlara başladı-
lar. Bunlar, Samsun için yaptıklarımızdan 
yalnızca bir kaçı. Samsun’un, Samsunlula-

rın da kalkınmaya, ilerlemeye, marka şehir 
olmaya verdikleri destekle çok daha güzel 
işlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. 

Başta da belirttiğim gibi, uyum son derece 
önemli, koordinasyon son derece önemli. 
Sadece Samsun içindeki hemşerilerimizin 
değil, Türkiye’ye, dünyaya yayılmış Sam-
sunluların gönül birliği yapmaları son de-
rece önemli. Samsun’un bunu başardığını 
görmekten büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Biz hükümet 
olarak, merkezi ve yerel idare olarak Sam-
sun aşkıyla üzerimize düşeni yapmaya, 
Samsun için üretmeye devam edeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, bir kez 
daha buluşmayı sağlayan tüm arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum. Samsun Tanıtım 
Günleri’ne tekrar başarılar diliyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sağolun, varolun.
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Vakıf larımızın çok değerli temsilcileri, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyor, bugün bu tören vesilesiyle 
başlattığımız 2009 yılı Vakıflar Haftası’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Ülke olarak, millet olarak, böyle eşsiz bir 
vakıf medeniyetine sahip olmaktan dolayı 
her zaman büyük gurur duyduk, duymaya 
da devam ediyoruz. Her medeniyetin ken-
disini var eden ve ayakta tutan dinamikleri 

vardır. Başta Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti olmak üzere bizim kurduğu-
muz devletlerin ve medeniyetlerin temel 
dinamiği ise sevgi, barış ve dayanışma ol-
muştur. “Sivil Toplum” kavramının Batı’da 
150-200 yıllık bir geçmişi var. Oysa biz, 
binlerce yıl öncesinde kurduğumuz ve ba-
şarıyla yaşattığımız vakıflarla sivil toplum 
kavramını devlet geleneğimizin temel taşı 
olarak benimsemiş bir medeniyetin men-
suplarıyız. 

Ankara | 4 Mayıs 2009

Vakıflar Haftası Açılış Töreni
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Biz, geçmişin mirası üzerine geleceği inşa 
etmek, “kökü mazide olan ati” idealini 
yaşatmak gibi bir sorumluluğu taşıyoruz. 
Hazreti Mevlana’nın yüz yıllar öncesinde 
söylediği gibi, pergel misali bir ayağımız 
sabit kalacak, diğeriyle tüm dünyayı sey-
ran edeceğiz. Bir ayağımız tarihimizden 
aldığımız miras üzerine sımsıkı basarken, 
diğeriyle geleceği yakalayacağız. Yüzyıllar 
boyunca taklit edilen, ancak dünyada bu-
gün bile eşi benzeri olmayan vakıf kültürü, 
bizim en aziz varlığımız ve zenginliğimiz-
dir. Bugünkü millet şuurumuzu, sağlam 
sosyal dokumuzu, bizi diğer milletlerden 
ve ülkelerden farklı bir yere koyan yardım-
laşma ve dayanışma kültürümüzü büyük 
oranda vakıf medeniyetine borçluyuz. 

Dikkat ediniz, vakıflar sadece sağlık ala-
nında, sadece yoksullarla dayanışma ala-
nında, sadece kentleri imar etme noktasın-
da faaliyet göstermediler. Göçmen kuşlara 
sahip çıkan vakıflardan, yolda kalanları 
doyuranlara; şehrin su ihtiyacını karşıla-
yan vakıflardan öğrenci okutan vakıflara 
kadar günlük yaşamın hemen her alanına 
hizmet götüren bir vakıf anlayışımız bulu-
nuyordu. Bu medeniyetin, bu kültürün, bir 
hatıra olarak kalmasına, tarihte bir yaprak 
olarak kendi kaderine terk edilmesine ta-
bii ki müsaade edemezdik ve etmedik. 

2002 yılında tescilli vakıf kültür varlığımız 
sadece 9 bin 483 adet idi. Bugün tam 19 
bin 825 adet tescilli vakıf kültür varlığımız 
bulunuyor. Bizden bir önceki dönemde, 
1998-2002 arasında sadece 46 adet vakıf 
varlığı restore edilmişti, bizim dönemi-
mizde tam 3 bin 363 restorasyon gerçek-

leştirildi. Bitlis Tatvan Küllice Köyü Rahva 
Hanı kelimenin tam anlamıyla bir harabe 
halindeydi. Bu eseri restore ettik ve kalın-
tılarından ortaya büyük bir eser çıkardık. 
Aydın Nasuh Paşa Külliyesi kalıntı halin-
deydi, bugün orada şadırvanıyla, mimari 
yapısıyla, kültürel dokusuyla insana huzur 
veren bir mimari eser var. Iğdır’da 12’nci 
yüzyılda yapılmış Ejder Kervansarayı’nı, 
Afyon İhsaniye Bakşi Dede Türbesi’ni, 
Ankara Altındağ’da Direkli Camii’ni, 
Diyarbakır’da Safa Medresesi’ni elden ge-
çirdik, onardık ve tarihin, turizmin, ticare-
tin, eğitimin hizmetine sunduk. Bu şekilde 
tam 3 bin 363 onarım yaptık. 

2002 yılında 14 bin aileye sıcak yemek 
veriliyordu, şu anda, 2009 yılında tam 82 
bin aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. 6.5 
yıl önce sadece 1.200 kişi vakıflarımızdan 
muhtaç aylığı alabiliyordu, bugün sayı 5 
bine, maaş miktarı da 283 TL’ye ulaştı. 
2008 yılından itibaren, 8 bin öğrenciye, 
vakıflarımız eliyle ayda 50 TL burs verme-
ye başladık. 2007 yılından itibaren her ay 
794 ilçede tam 75 bin aileye 10 kalemden 
oluşan kuru gıda yardımı yapıyoruz. 6 ilde, 
Ankara, Konya, Tokat, Kastamonu, Edirne 
ve Gaziantep’te Vakıf Müzelerini açtık ve 
depolarda kilitli bırakılmış, bakımsızlığa 
terk edilmiş binlerce eseri sergilemeye 
başladık. Vakıflarla ilgili tüm belgeleri der-
leyip bilgisayar ortamına alma çalışmala-
rına başladık. 1993-2002 arasında Türkiye 
genelinde sadece 8 adet vakıf taşınmazı 
değerlendirilmişti. Biz, 6 yılda tam 74 adet 
taşınmazı değerlendirme çalışmasına baş-
ladık. 
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Son olarak bütçe üzerinden de bir karşılaş-
tırma yapmak istiyorum: 2002’de Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzün bütçesi 37 mil-
yon TL idi, 2009’da vakıflarımız için tam 
443 milyon TL bütçeden pay ayırdık. Tari-
he sahip çıkmak budur, tarihi mirasa sahip 
çıkmak budur, medeniyetimizin temel 
dinamiklerini canlı tutmak ve geleceğe ta-
şımak işte budur! Hükümet olarak, sadece 
Türkiye içindekilere değil, çok geniş bir 
coğrafyaya dağılmış tarihi mirasımıza da 
sahip çıkıyoruz. 

Bakın, Moğolistan’da, Türklere ait ilk 
yazılı eser olarak kabul edilen Orhun 
Yazıtları’yla biz ilgilendik. Ülkemiz ile 
Moğolistan birlikte çalıştık ve TİKA aracı-
lığıyla buraya bir müze yaptık, bu bölgeye 
giden yolu asfaltladık. Aynı şekilde Saray-
bosna’daki tarih mirasımızla da ilgiliyiz, 
Mostar Köprüsü’yle, Dirina Köprüsü’yle 
biz ilgiliyiz. Makedonya’da Osmanlılardan 
kalan camileri restore ediyoruz, Kosova’da 
Murat Hüdavendigar Türbesi’ni biz onarı-
yoruz. Başta da belirttim: Tarihi mirasına 
sahip çıkamayanlar, tarihlerini bilmeyen-
ler, öğrenmeyenler, öğretmeyenler asla 
gelecek inşa edemezler, geleceği tasarlaya-
mazlar. Bir yandan tarihi mirasımıza sahip 
çıkmak, onları yaşatmak; bir yandan da bu 
mirası çocuklarımıza aktarmakla yüküm-
lüyüz. 

Bize atalarımız tarafından emanet edilmiş 
olan vakıf eserlerini ve vakıf kültürünü 
bu açıdan son derece önemsiyorum ve bu 
eserleri geleceğe taşımak için hükümet ola-
rak üzerimize düşen her görevi yaptığımı-
zı ve yapacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’nin ilerlemesini, kalkınmasını, 
muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını 
tek bir alana odaklanarak gerçekleştire-
meyiz. Sadece ekonomi diyerek, sadece iç 
politika diyerek, sadece dış politika diye-
rek, diğer alanları ihmal ederek Türkiye’yi 
sağlıklı şekilde geleceğe taşıyamayız. Bir 
yandan Türkiye’yi dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi konumuna getirirken, 
bir yandan da demokrasimizi güçlendi-
riyor, standartlarımızı yükseltiyoruz. Bir 
yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi üyesi olarak dünya barışına katkı sağ-
larken, bir yandan da bütün köylerimizin, 
belediyelerimizin on yıllardır ihmal edilen 
sorunlarını çözüyoruz. 

Sağlıkta sessiz bir devrimi gerçekleşti-
rirken enerjiyi unutmuyoruz. Türkiye’ye 
9 bin 500 kilometre bölünmüş yol inşa 
ederken, her doğan çocuğun sağlık sigor-
tası şemsiyesi altına girmesi için reformlar 
yapıyoruz. Bir yandan 133 bin dersliği, 56 
yeni üniversiteyi ülkemize, gençlerimize, 
çocuklarımıza kazandırıyor, bu yolla gele-
ceğimiz için yatırım yapıyor; bir yandan 
da geçmişimize sahip çıkıyor, işte vakıf 
eserlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Üre-
tim olmadan, ihracat ve istihdam olma-
dan güçlü bir ekonomi inşa edemeyiz. Yol 
olmadan medeniyet imar edemeyiz. Has-
taneler yapmadan sağlıklı nesillere sahip 
olamayız; derslik yapmadan, üniversite 
açmadan eğitimli nesiller yetiştiremeyiz. 
Aynı şekilde tarihe sahip çıkmadan, tarihi 
eserlere sahip çıkmadan bir gelecek de 
kuramayız, geleceğe ilişkin hedef ler de 
oluşturamayız. Biz, hükümet olarak bu 
anlayışla yola çıktık ve bu anlayışla da yo-
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lumuza devam ediyoruz. Tüm bu alanları 
birbiriyle koordineli şekilde götürdüğü-
müz sürece, inanın, Türkiye çok daha iyi 
seviyeleri görecektir. İşte bu nedenle, gele-
ceğe umutla bakıyor, daha iyi bir gelecek 
için hedeflerimizi tam bir kararlılık içinde 
muhafaza ediyoruz. Biz toplumla, milleti-
mizle aynı yöne, aynı istikamete bakmaya 
devam edecek ve Türkiye’yi tarihine ya-
kışan şekilde geleceğe taşımanın azmi ve 
gayreti içinde olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar…

Vakıf lar Genel Müdürlüğümüz tarihten 
aldığı bu misyon ile 2006 yılını Vakıf Me-
deniyeti Yılı, 2007 yılını Vakıf Medeniyeti 
“Çevre Yılı”, 2008 yılını Vakıf Medeniyeti 
“Su Yılı” olarak ilan ederek sivil toplum 
kuruluşlarının dikkatlerini bu alanlara 
çekmişti. Şimdi bu yıl, yine çok önemli 
bir alanı, çok önemli bir konuyu vakıf 
zaviyesinden gündeme taşıyoruz. Sağlık, 
vakıf larımızın önemli hizmet alanların-
dan biri oldu. Selçuk vezirlerinden Emir 
Celâleddin Karatay’ın kardeşi Kemaled-
din Karatay tarafından inşa edilen Konya 
darüşşifaları, ya da bugün bile hizmetle-
rine devam eden Vakıf Gureba Hastanesi 
vakıflarımızın sağlık hizmetine dair güzel 
örnekler… Bu örneklerden de yola çıka-
rak, Genel Müdürlüğümüz tarafından 
2009 yılı Vakıf Medeniyeti “Sağlık Yılı” 
ilan edildi. 

Hükümet olarak sağlık noktasında ger-
çekleştirdiğimiz “sessiz devrim”e paralel 
olarak vakıf medeniyetimizin bu alan-
daki çalışmalarının gündeme taşınması 

inanıyorum ki ülkemiz için, milletimiz 
için yeni ufuklar açacaktır. Ben, vakıf kül-
türümüzü yeniden canlandıran ve ülke 
genelinde vakıf eserlerimize sahip çıkan 
tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 
Bugün burada bulunan yaklaşık 4 bin 500 
vakfımızın yöneticilerine, mensuplarına 
gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunu-
yorum. Vakıf Haftası’nın ve 2009 Vakıf 
Medeniyeti Sağlık Yılı’nın hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bugün yeni 
bir içerikle yayına başlayan TRT TÜRK’e 
uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı 
diliyorum. Açıkçası, Türkiye’nin TRT 
aracılığıyla böyle bir televizyon kanalına 
kavuşuyor olması nedeniyle, ülkem adına, 
milletim adına çok büyük bir heyecan ve 
memnuniyet içindeyim. 

1920’li yıllarda, neredeyse tüm toprakları 

işgal edilmiş, silahları toplanmış, varını 
yoğunu, gencecik fidanlarını birçok cep-
hede şehit vererek tükenme noktasına 
gelmiş bir ülke ve bir millet manzarası 
vardı. O ülke ve o millet, her zaman yaptığı 
gibi, en zor anlarda kenetlenmesini bildi, 
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 
önderliğinde önce bağımsızlığını, sonra da 
Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm dünya-
ya ilan etti. İşte, o, her şeyin bitti denildiği 
anlardan, bugün dünyanın saygın, güçlü, 
görüşleri dinlenen, ağırlığı hissedilen bir 

Ankara | 8 Mayıs 2009

TRT TÜRK Açılış Töreni
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ülkesi konumuna ulaştık. 86 yıllık süreçte 
yaşadığımız onca badireye rağmen, bugün 
dünyanın yıldızı en coşkun şekilde parla-
yan ülkelerinden biri haline geldik. Bugün 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisine 
sahibiz. Bugün, Avrupa Birliği’nin bir 
üyesi olmak için reformlarını ve katılım 
müzakerelerini kararlılıkla yürüten bir 
ülkeyiz. Bugün, Birleşmiş Milletler çatısı 
altında küresel barışa hizmet eden; bölge-
sinde hakkı ve haklıyı savunan, sorun böl-
gelerinde arabuluculuk yapan, hem yurtta, 
hem de dünyada barışı egemen kılmaya ça-
lışan, barış ve istikrar için gayret sarf eden 
bir ülkeyiz. Özgüvenini yeniden kazanmış, 
geleceğe umutla ve güvenle bakan, önüne 
koyduğu yüksek hedeflere doğru azimle 
ilerleyen bir ülkeyiz, böyle bir Türkiye’nin 
mensuplarıyız. 

İşte TRT TÜRK, böyle bir Türkiye’nin ba-
rış elçisi olarak, Büyük Türkiye’nin barış 
müjdecisi olarak bugün yayın hayatına 
başlıyor. Dünyanın 20 ayrı yerinden 24 
saat boyunca canlı yayın yapacak olan TRT 
TÜRK, ülkemizin, milletimizin, kültürü-
müzün adeta dünyaya açılan penceresi 
olacak. Artık Avustralya’daki vatandaş-
larımız, Orta Asya’daki soydaşlarımız, 
Balkanlar’daki akrabalarımız, Avrupa’da-
ki işçilerimiz, Afrika’da, Orta Doğu’daki 
kardeşlerimiz Türkçe üzerinden birbir-
leriyle hasret giderecekler. Saraybosna 
Bağdat’tan, Kahire Kudüs’ten, Addis Aba-
ba Bişkek’ten, Pekin Şututgart’tan; ve tüm 
bu şehirler İstanbul’dan güzel Türkçemiz 
vasıtasıyla, TRT TÜRK aracılığıyla haber-
dar olacaklar. 

Şurası da son derece önemli: Artık Türkiye 
dünya medyasında, sadece hüzün dolu, 
keder yüklü, olumsuz haberlerle yer alma-
yacak. Türkiye’de iyi şeylerin de yaşandı-
ğı, Türkiye’nin hızla değiştiği, dünyanın 
yükselen bir yıldızı olduğu, ülkemizin çok 
zengin bir kültürel mirasa, eşsiz zenginlik-
lere sahip olduğu da artık dünyaya duyu-
rulacak. TRT’yi, bu anlamlı girişiminden 
dolayı canı gönülden kutluyorum. 

TRT yönetimi, TRT 6 ve TRT Avaz gibi 
yeni devreye soktuğu kanallarla, yerelliğin 
ötesine geçme yönünde ciddi mesafeler 
kaydetti… Bugün de yeni içeriğiyle yayına 
başlayan TRT TÜRK, TRT’yi uluslararası 
öneme sahip yayın kuruluşları arasın-
daki haklı yerine ulaştıracak. Ben, TRT 
TÜRK’ün dünya çapında bir ‘Referans 
Kanalı’ olacağına; kısa süre içinde haber 
üretip, dağıtabilen bir kaynak haline ge-
leceğine yürekten inanıyorum. Tüm TRT 
yönetimine, Genel Müdürü’nden yayın 
koordinatörüne, muhabirinden mühendi-
sine kadar tüm çalışanlara, emeği geçen-
lere ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. TRT TÜRK’e, bu kutlu ve 
anlamlı yolculuğunda başarılar diliyorum. 
Artık dünyayı Türkçe izleyecek olmanın 
heyecanı ve coşkusuyla, hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum…






