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�S.� 10 : Natur Tekstil Boya ve Terbiye Tesisi Açılış Töreni | Denizli | 26 Nisan 2003

�S.� 14 : Sivrihisar-Eskişehir Duble Yolu Temel Atma Töreni 
Eskişehir | 03 Mayıs 2003

�S.� 17 : Dikmen Vadisi 2. Etap Açılış Töreni | Ankara | 04 Mayıs 2003

�S.� 19 : Özel Lokman Hekim Hastanesi Açılışı | Ankara | 15 Mayıs 2003

�S.� 21 : AK Parti İl Binası Açılışı | Antalya | 17 Mayıs 2003

�S.� 23 : Tersane Temel Atma Töreni | Zonguldak | 25 Mayıs 2003

�S.� 25 : Dünya Ticaret Merkezi Açılış Töreni | Trabzon | 29 Mayıs 2003

�S.� 31 : DSİ İçme Suyu Tesisleri Açılış Töreni | Konya | 01 Haziran 2003

�S.� 34 : Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Açılış Töreni 
Ankara | 06 Haziran 2003

�S.� 37 : Selçuklu Adnan-Hadiye Sürmegöz İlköğretim Okulu Temel Atma Töreni 
Konya | 06 Haziran 2003

�S.� 40 : Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni 
Ankara | 08 Haziran 2003

�S.� 43 : Çorlu Duble Yolu Açılış Töreni | Tekirdağ | 22 Haziran 2003

�S.� 46 : Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yurt Binası Temel Atma 
Töreni | Kars | 27 Haziran 2003

�S.� 49 : İvedik OSB Açılış Töreni | Ankara | 28 Haziran 2003

�S.� 51 : Ortak Açılış Töreni | Balıkesir | 28 Haziran 2003

�S.� 54 : Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Binaları Temel Atma 
Töreni | Nevşehir | 04 Temmuz 2003

�S.� 56 : Belediye Başkanlığı Yeni Bina Açılış Töreni | Nevşehir | 04 Temmuz 2003

�S.� 57 : Nevşehir-Aksaray Duble Yolu Temel Atma Töreni   
Nevşehir | 04 Temmuz 2003

�S.� 58 : DSİ Ladik Derinöz Barajı Açılış Töreni | Samsun | 05 Temmuz 2003

�S.� 60 : Tacettin Otoparkı Açılış Töreni | Kayseri | 06 Temmuz 2003

�S.� 62 : Erdemli Çetinkaya Mağazası Açılışı | Mersin | 13 Temmuz 2003

�S.� 63 : Trakya Cam Sanayi Fabrikası Modernizasyon Yatırımı Açılış Töreni 
Edirne | 15 Temmuz 2003

�S.� 66 : Emrullah Turanlı Lisesi Temel Atma Töreni | Rize | 16 Temmuz 2003

�S.� 68 : Kalıcı Deprem Konutları Temel Atma Töreni | Bingöl | 18 Temmuz 2003



�S.� 70 : Aliağa OSB Temel Atma Töreni | İzmir | 19 Temmuz 2003

�S.� 72 : Fabrika, Okul, Arıtma Tesisi Açılışı | Düzce | 21 Temmuz 2003

�S.� 75 : Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Lisesi Temel Atma Töreni 
Bursa | 26 Temmuz 2003

�S.� 76 : Doğalgaz Hat İnşaatı Temel Atma Töreni | Bursa | 26 Temmuz 2003

�S.� 77 : Karasu İsale Hattı Temel Atma Töreni | Kahramanmaraş | 27 Temmuz 2003

�S.� 79 : D-Marin Turgutreis Yat Limanı Açılış Töreni 
Bodrum, Muğla | 16 Ağustos 2003

�S.� 82 : Cola Turka Fabrikası Açılış Töreni | Sakarya | 18 Ağustos 2003

�S.� 84 : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret ve Temel Atma Törenleri 
Sakarya | 18 Ağustos 2003

�S.� 87 : DSİ Yatırımları Açılış Töreni | Karabük | 23 Ağustos 2003

�S.� 92 : Devlet Hastanesi Ek Bina Açılış Töreni | Muş | 26 Ağustos 2003

�S.� 94 : 11 Okul Temel Atma Töreni | Bingöl | 26 Temmuz 2003

�S.� 97 : Hükümet Konağı Açılış Töreni | Sivas | 04 Eylül 2003

�S.� 100 : Çan Sevim Bodur Sağlık Meslek Lisesi Temel Atma Töreni 
Çanakkale | 10 Eylül 2003

�S.� 102 : Özel Gebze Merkez Hastanesi Açılış Töreni | Kocaeli | 12 Eylül 2003

�S.� 104 : Gemlik Çok Katlı Otopark Açılışı | Bursa | 13 Eylül 2003

�S.� 105 : Bozüyük-Mekece Bölünmüş Yolu Temel Atma Töreni 
Bilecik | 14 Eylül 2003

�S.� 107 : Med-Mar Tuz Fabrikası Açılış Töreni | Çankırı | 24 Eylül 2003

�S.� 109 : FFC Orman Ürünleri Fabrikası Açılış Töreni | Kastamonu | 24 Eylül 2003

�S.� 111 : Çerkezköy Avrupa Serbest Bölgesi Açılışı | Tekirdağ | 27 Eylül 2003

�S.� 114 : Büyükşehir Belediyesi Açılışları | Ankara | 27 Eylül 2003

�S.� 116 : Kelkit Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi Açılışı | Gümüşhane | 28 Eylül 2003

�S.� 118 : DSİ Kürtün Barajı Hidroelektrik Santralı Açılış Töreni 
Gümüşhane | 28 Eylül 2003

�S.� 120 : Altındağ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni 
Ankara | 02 Ekim 2003

�S.� 124 : “Harikalar Diyarı” Sincan Gençlik Merkezi Açılış Töreni 
Ankara | 05 Ekim 2003



�S.� 126 : Fatih Terim Lisesi Açılış Töreni | Adana | 06 Ekim 2003

�S.� 129 : 1. Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılış Töreni | Adana | 06 Ekim 2003

�S.� 132 : DSİ Toplu Açılış Töreni | Ankara | 10 Ekim 2003

�S.� 136 : Sabah Gazetesi Pansiyonlu İlköğretim Okulu Açılış Töreni 
Bingöl | 15 Ekim 2003

�S.� 137 : DSİ İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni | Kars | 30 Ekim 2003

�S.� 140 : Vestel City Açılış Töreni | Manisa | 01 Kasım 2003

�S.� 142 : Denizli-Aydın Duble Yolu Açılışı | Denizli | 05 Kasım 2003

�S.� 145 : Pamukkale Üniversitesi Hastanesi  Kalp Merkezi Açılış Töreni 
Denizli | 05 Kasım 2003

�S.� 148 : AK Parti İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni | Denizli | 05 Kasım 2003

�S.� 150 : Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni 
Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003

�S.� 152 : Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni 
Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003

�S.� 153 : KİPAŞ Enerji Santrali ve Kot Kumaşı Tesisi Açılış Töreni 
Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003

�S.� 154 : Güneysu Adacami Köyü İlköğretim Okulu Açılışı | Rize | 13 Kasım 2003

�S.� 156 : TOKİ Toplu Konut Temel Atma Töreni | Rize | 14 Kasım 2003

�S.� 160 : SSK Hastanesi Açılış Töreni | Karaman | 17 Aralık 2003

�S.� 162 : Başkent Organize Sanayi Bölgesi Açılış Töreni | Ankara | 26 Aralık 2003

�S.� 164 : Kozluk-Baykan Bölünmüş Devlet Yolu Açılış Töreni | Siirt | 07 Ocak 2004

�S.� 167 : Pervari Devlet Hastanesi Açılış Töreni | Siirt | 07 Ocak 2004

�S.� 168 : Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılış Töreni 
Ankara | 19 Şubat 2004

�S.� 170 : Ulus-Keçiören Metro Hattı Temel Atma Töreni | Ankara | 22 Şubat 2004

�S.� 172 : İSKEN Sugözü Enerji Santrali Açılış Töreni | Adana | 24 Şubat 2004

�S.� 174 : İSDEMİR Kütük Döküm Tesisi Açılış Töreni | İskenderun | 24 Şubat 2004

�S.� 176 : Bafra-Sinop Bölünmüş Yol Açılışı | Samsun | 05 Mart 2004

�S.� 179 : Okul Açılışı | Bingöl | 11 Mart 2004

�S.� 181 : Çalık Holding Tekstil Fabrikası Açılış Töreni | Malatya | 13 Mart 2004

�S.� 183 : Tapu Dağıtım ve Temel Atma Töreni | Düzce | 16 Mart 2004



�S.� 186 : Kent Hastanesi Açılışı | İzmir | 21 Mart 2004

�S.� 189 : Ada Tıp Hastanesi Yeni Ünitelerinin Açılışı | Sakarya | 20 Nisan 2004

�S.� 190 : Serdivan Merkez İlköğretim Okulu Temel Atma Töreni 
Sakarya | 20 Nisan 2004

�S.� 192 : Tüp Geçit Temel Atma Töreni | İstanbul | 09 Mayıs 2004

�S.� 196 : Hükümet Konağı ve Adliye Sarayı Açılışı | Giresun | 22 Mayıs 2004

�S.� 199 : Görele Devlet Hastanesi Açılış Töreni | Giresun | 22 Mayıs 2004

�S.� 201 : Hasan-Şükran Saruhan İlköğretim Okulu Açılışı | Ankara | 24 Mayıs 2004

�S.� 204 : GİMAT Temel Atma Töreni | Ankara | 02 Haziran 2004

�S.� 207 : Borçelik İkinci Soğuk Galvaniz Tesisinin Açılışı | İstanbul | 19 Haziran 2004

�S.� 209 : Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Açılışı | Amasya | 22 Haziran 2004

�S.� 211 : Minicity Minyatür Parkı Açılışı | Antalya | 18 Temmuz 2004

�S.� 213 : ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde İnceleme | Ankara | 22 Temmuz 2004

�S.� 215 : Organize Sanayi Bölgesi 101 Temel Atma Töreni | Kayseri | 31 Temmuz 2004

�S.� 218 : Gülköy Et Entegre Tesisi ile OSB Arıtma Tesisi Ortak Açılış Töreni 
Isparta | 07 Ağustos 2004

�S.� 220 : Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi ve Bitlis-Tatvan Bölünmüş Yolu 
Açılışı | Bitlis | 08 Ağustos 2004

�S.� 222 : Nemrut Bims Fabrikası Açılışı | Bitlis | 08 Ağustos 2004

�S.� 223 : Dortek Kapı Fabrikası Açılışı | Kastamonu | 04 Eylül 2004

�S.� 226 : DSİ Toplu Açılış Töreni | Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004

�S.� 228 : Nestle Fabrikası Ek Tesis Açılış Töreni | Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004

�S.� 230 : Sütaş Fabrikası Ek Tesis Temel Atma Töreni 
Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004

�S.� 232 : Çerkezköy Uğurteks Fabrikası Açılışı | Tekirdağ | 11 Eylül 2004

�S.� 234 : Bahçesaray-Hizan Yolu Açılış Töreni | Van | 18 Eylül 2004

�S.� 236 : 2. OSB 19 Fabrika Açılış ve 38 Fabrika Temel Atma Töreni 
Malatya | 19 Eylül 2004

�S.� 239 : TOKİ Beydağı 852 Konut Temel Atma Töreni | Malatya | 19 Eylül 2004

�S.� 241 : Şirvan Bakır İşletmeleri Konsantratör Tesisi Tünel Açılış Töreni 
Siirt | 21 Eylül 2004



�S.� 243 : Merkez Lisesi Açılışı | Siirt | 21 Eylül 2004

�S.� 245 : Çumra Şeker Fabrikası Açılış Töreni | Konya | 25 Eylül 2004

�S.� 247 : KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni | Konya | 25 Eylül 2004

�S.� 249 : Adnan Sürmegöz İlköğretim Okulu Açılış Töreni | Konya | 25 Eylül 2004

�S.� 251 : 80. İlde 80 Fabrika Temel Atma Töreni | Osmaniye | 26 Eylül 2004

�S.� 254 : Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Açılış Töreni 
Osmaniye | 26 Eylül 2004

�S.� 256 : Ostim Doğalgaz Üretim ve Enerji Santrali Açılış Töreni 
Ankara | 30 Eylül 2004

�S.� 260 : DSİ 12 Tesis Açılış Töreni | Sivas | 09 Ekim 2004

�S.� 262 : Kızılay Marmara Afet Lojistik Merkezi Açılış Töreni 
İstanbul | 13 Ekim 2004

�S.� 265 : Esenboğa Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni 
Ankara | 14 Ekim 2004

�S.� 268 : MAN Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni | Ankara | 14 Ekim 2004

�S.� 270 : Kroman Çelik İlköğretim Okulu Açılış Töreni | Kocaeli | 22 Ekim 2004

�S.� 273 : P&G Yeni Deterjan Fabrikası Açılış Töreni | Kocaeli | 22 Ekim 2004

�S.� 275 : Alanya Adliye Sarayı Açılış Töreni | Antalya | 24 Ekim 2004

�S.� 278 : 4 Köprülü Kavşak Temeli Atma Töreni | Antalya | 24 Ekim 2004

�S.� 279 : Lara-Kundu Turizm Yolu Açılış Töreni | Antalya | 24 Ekim 2004

�S.� 281 : Adliye Sarayı Açılış Töreni | Denizli | 31 Ekim 2004

�S.� 285 : Nermin-Osman Akça İlköğretim Okulu Açılış Töreni 
Denizli | 31 Ekim 2004

�S.� 287 : Vakıflar İlköğretim Okulu Açılış Töreni | Rize | 05 Kasım 2004

�S.� 289 : Adliye Sarayı Açılış Töreni | Rize | 06 Kasım 2004

�S.� 291 : Çayeli MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Meslek Lisesi Açılışı | Rize | 07 
Kasım 2004

�S.� 294 : OSB 41 Fabrika Açılış ve 68 Fabrika Temel Atma Töreni 
Aksaray | 19 Kasım 2004

�S.� 296 : Adliye Sarayı Açılış Töreni | Afyon | 20 Kasım 2004

�S.� 299 : YURTKUR Tınaztepe Öğrenci Yurdu Açılışı | Afyon | 20 Kasım 2004
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�S.� 301 : İpekyol Üretim ve Lojistik Merkezi Temel Atma Töreni 
Edirne | 21 Kasım 2004

�S.� 304 : DSİ 35 Tesis Açılış Töreni | Edirne | 21 Kasım 2004

�S.� 307 : Keşan Devlet Hastanesi Ek Binası Açılış Töreni | Edirne | 21 Kasım 2004

�S.� 309 : Doğalgaz Sistemi Açılış Töreni | Erzurum | 28 Kasım 2004

�S.� 312 : Öğrenci Yurdu ve Kafeterya Açılışı | Erzurum | 28 Kasım 2004

�S.� 315 : ETSO Binası Açılış ve Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni 
Erzurum | 28 Kasım 2004

�S.� 318 : Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Yerleşkesi Açılış Töreni 
Kocaeli | 04 Aralık 2004

�S.� 320 : Alanya-Antalya Bölünmüş Yolu Açılış Töreni | Antalya | 08 Aralık 2004

�S.� 322 : 2016 Konut Temel Atma Töreni | Konya | 12 Aralık 2004

�S.� 324 : MESA Hastanesi Açılış Töreni | Ankara | 25 Aralık 2004

�S.� 327 : Eğitim ve Spor Vadisi Temel Atma Töreni | Bursa | 02 Ocak 2005

�S.� 329 : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Açılışı | İstanbul | 25 Ocak 2005

�S.� 332 : Silivri İgdaş Gaz Açma Töreni | İstanbul | 29 Ocak 2005

�S.� 334 : Temelli II. OSB Altyapı Temel Atma Töreni | Ankara | 02 Şubat 2005

�S.� 337 : Recep Tanrıverdi Lisesi ve Tekstil Meslek Lisesi Açılışı 
Samsun | 11 Şubat 2005

�S.� 339 : Anadolu Sağlık Merkezi Açılışı | Gebze, Kocaeli | 12 Şubat 2005

�S.� 342 : Çiftçiler Birliği Binası Açılışı | Adana | 18 Şubat 2005

�S.� 344 : Maarif Kavşağı Açılış Töreni | Gaziantep | 19 Şubat 2005

�S.� 346 : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Açılış Töreni 
Ankara | 24 Şubat 2005

�S.� 349 : Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali Açılış ve Turizm Sezonu Başlangıç 
Töreni Konuşması | Antalya | 17 Nisan 2005

�S.� 354 : Toplu Açılış Töreni | Uşak | 30 Nisan 2005

�S.� 356 : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Temel Atma Töreni 
Bolu | 11 Mayıs 2005

�S.� 358 : Kalebodur Orta Anadolu Yerköy Tesisleri Temel Atma Töreni Konuşması 
Yerköy, Yozgat | 21 Mayıs 2005
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�S.� 362 : AK Parti İl Binası Açılış Töreni | Yozgat | 21 Mayıs 2005

�S.� 365 : Ortak Temel Atma ve Açılış Töreni | Rize | 25 Haziran 2005

�S.� 367 : Muratlı Barajı Açılışı | Artvin | 29 Haziran 2005

�S.� 369 : Temel Atma ve Açılış Törenleri | Antalya | 23 Temmuz 2005

�S.� 372 : Heim Medikal A. Ş. Kan Ayırım Kiti İmalat Fabrikası Açılışı 
Çankırı | 26 Temmuz 2005

�S.� 374 : Hey Tekstil Çerkeş Fabrikası Açılışı | Çankırı | 26 Temmuz 2005

�S.� 377 : OSB 41 Fabrika Açılışı | Kayseri | 29 Temmuz 2005

�S.� 380 : Yamula Barajı Açılış Töreni | Kayseri | 29 Temmuz 2005

�S.� 382 : Duble Yol Ortak Töreni | Diyarbakır | 12 Ağustos 2005

�S.� 385 : Bolu Dağı Tüneli Birleşme Töreni | Bolu | 04 Eylül 2005

�S.� 388 : Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Binası Açılış Töreni 
Bursa | 10 Eylül 2005

�S.� 391 : Sabancı Grup Brisa-Beksa Ek Tesis Açılışı | Bursa | 21 Eylül 2005

�S.� 393 : Özel Akay Hastanesi Açılış Töreni | Ankara | 22 Eylül 2005

�S.� 396 : Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni 
Çorum | 30 Eylül 2005

�S.� 398 : Japon Anadolu Arkeoloji Araştırma Enstitüsü Açılış Töreni 
Kırşehir | 30 Eylül 2005

�S.� 400 : Özel Hayat Hastanesi Açılış Töreni | Siirt | 08 Ekim 2005

�S.� 405 : DSİ Kayacık Barajı Açılış ve 30 Ayrı Proje Açılışı Ortak Töreni 
Gaziantep | 30 Ekim 2005

�S.� 409 : Danone Lüleburgaz Fabrikası Açılış Töreni | İstanbul | 09 Kasım 2005

�S.� 412 : Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı Resmi Açılış Töreni 
Samsun | 17 Kasım 2005

�S.� 416 : Ortak Açılış Töreni | Denizli | 19 Kasım 2005

�S.� 421 : Açılış Töreni ve Ziyaretler | Samsun | 26 Kasım 2005

�S.� 426 : Çevre ve Orman Bakanlığı Entegre Katı Atık Depolama Tesisleri Temel 
Atma Töreni | Ankara | 29 Kasım 2005

�S.� 430 : Ortak Açılış Töreni | Düzce | 30 Kasım 2005

�S.� 434 : DSİ Toplu Açılış Töreni | İzmir | 18 Aralık 2005

�S.� 437 : İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Açılış Töreni | İzmir | 18 Aralık 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN
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Başbakan Erdoğan, Denizli’de Natur 
Tekstil Boya ve Terbiye Tesisi’nin açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
15-20 yıl önceki kapalı süreçten, gündemi-
ne ihracatı alan bir sürece girdiğini, bunu 
da Turgut Özal’ın başlattığını söyledi. Özal 
döneminde insanların müteşebbis ruhu-
nun yakalandığını kaydeden Erdoğan, ‘‘O 
günden bugüne o heyecanı göremedik. 
Duraksama noktasına gelindi’’ dedi. 

Denizli müteşebbisine hayran olduğu-
nu, tebrik ve takdir ettiğini, alkışladığını 
belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye’de 
siyasetin, mevzuatlarla müteşebbis ruhu 
önünde engel olduğunu söyledi. 3 Kasım 
seçimlerinden sonra bu anlayışın millet 
tarafından tasfiye edildiğini, siyaset tari-
hinden silindiğini dile getiren Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Bir güven ve istikrar içinde milletimize la-
yık olma mücadelesi veriyoruz. Bu, bizim 
için de bir sınavdır. Başaramadığımız tak-
tirde geçmiştekiler neye uğradıysa, bizim 
de başımıza onun geleceğini biliyoruz. Bu-

güne kadar Irak, Avrupa Birliği ve Kıbrıs 
meseleleri, yani dış gelişmeler, adımlar at-
mamıza engeldi. Ama bu kriz dönemlerini, 
iktidarımız başarıyla yönetti. Türkiye’de 
inisiyatif alan bir dış politika izlendi. Sa-
vaşı önlemeye çalışan bir Türkiye’yi, tüm 
dünya gördü. Talihsizliğimiz şu: İçerideki 
birçok unsurlar, kendi hükümetimizi yar-
gılamaktan, dışarıyı yargılama fırsatı bu-
lamamışlardır. Irak krizinin, siyasi, ekono-
mik, askeri boyutu vardır. Az önce sözünü 
ettiğim bu unsurlar, (Mehmetçiğin kanını 
dolarla satıyorlar) demişler, Türkiye bu 
işe bulaşmayınca (Vah vah dolarlar gitti) 
demişlerdir. Bunları anlamak mümkün 
değil.’’ 

Başbakan Erdoğan, Irak krizinde kenarda 
kalarak, Amerikan birliklerine hava kori-
doru açarak, ‘‘ince bir ayarla’’ Türkiye’nin 
ve Mehmetçiğin bir darbe almasını engel-
lediklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin, 
Irak’ın gerek siyasi, gerekse fiziksel ya-
pılanmasında yerini alacağını, bunun 
için adımlar attıklarını dile getirerek, 
‘‘Mersin’den Irak yönüne, günde 70 ile 100 

Natur Tekstil Boya ve Terbiye 
Tesisi Açılış Töreni

Denizli | 26 Nisan 2003
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bin ton arasında yardım gitmektedir. Kötü 
senaryoları hazırlayanlar mahcup oldular’’ 
dedi. Ekonomiyle ilgili olarak bir yapısal 
değişiklik, iyileştirme içinde olduklarını 
belirten Başbakan, şöyle devam etti: 

‘‘Yürüyerek değil, sıçrayarak, gelişmiş 
ülkelerle aramızdaki farkı kapatabiliriz. 
Devletin hangi alanlarda fonksiyonlarını 
daraltmasını tartışıyoruz. Devletin ön yol 
açmasını sağlayacağız. Merkezi kesimi da-
raltıp, yükü taşraya verip, yerel yönetimleri 
güçlü hale getireceğiz. Bunun çalışmaları 
hızla devam ediyor. Sivil toplum örgütleri 
ile parlamento içi ve dışı siyasi partilerle 
bu konuda geniş bir şura yapacağız. Çıkan 
sonucu, tasarı halinde Meclis’e getireceğiz. 
Ankara’dan, buradaki bir tesisi, yolu takip 
edemezsiniz. Masa başında bu iş olmaz, 
arazide olur.’’ 

Tekstil ihracatında, Denizli’nin, ‘‘bir geliş, 
bir gidiş yoluna’’ mahkum edilmesi zihni-
yetinin anlaşılmaz olduğunu da belirten 
Başbakan Erdoğan, Aydın-Denizli arasın-
daki duble yolun, 9. ayda bitirileceğini 
söyledi. Ekonomik göstergelere de değinen 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Bir Irak krizinde olayı nasıl yönettiğimiz 
görüldü. Bu ülkede bir anayasa kitabı 
fırlatıldı, faizler bir gecede yüzde 5 bine 
7 bine çıktı. Bunu unutmayın. Her geçen 
gün parametreler iniyor. Merkez Bankası, 
gecelik repoyu yüzde 41’e indirdi. Borsa 
ve faiz iyi bir noktada. TL’nin durumu da 
ortada. Daha iyi olması lazım. Daha iyisi 
de olacak.’’ 

Göreve geldiklerinde, ödenmesi gereken 
72.5 milyar dolar tutarındaki dış borç, iç 
borç ve faiz ödemelerini ‘‘kucaklarında 
bulduklarını’’ kaydeden Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘Ödeyeceğiz... Kasada bir şey yok. 
Kaynaklar bulup, faiz belasından, iç borç 
sarmalından kurtulmamız lazım’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, üretim için yatırımın 
şart olduğunu da vurgulayarak, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: 

‘‘Kapasiteyi yüzde 100 yapıp, yeni yatırım-
lara girişmemiz lazım. Türkiye’nin bir nu-
maralı sorunu olan işsizliği çözmeye gay-
ret ediyoruz. 59. Hükümet, işsizlere devlet 
müesseselerinde iş bulma dönemi olma-
yacak, iş konusunda özel sektörü teşvik 
edeceğiz. Orman köylülerini teşvik edece-
ğiz. İşsizliği çözeceğiz. İş Kanunu’nu en 
kısa zamanda çıkaracağız. Buna çok önem 
veriyoruz. Biz, işyeri güvencesi sağlamaya 
mecburuz. İşyeri kapanırsa, işsizlerin hali 
ne olacak, bunu düşünüyoruz. Tehdit sal-
lıyorlar: (Biz şunu şunu yaparız) diyorlar. 
Biz onlara dar ufuklardan bakılmamasını 
öneriyoruz. İşyerlerinin artmasıyla, işsiz-
liğin belini kırarız. Şirket kurmayı kolay-
laştırdık. 19 noktadan imzayı 3’e indirdik. 
Rüşvet kanallarını tıkıyoruz.’’ 

Erdoğan, Natur Tekstil Fabrikası’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, vergi mü-
kelleflerinin geçen yılın ilk 3 ayında 7.7 
katrilyon lira, şimdi ise 14 katrilyon lira 
ödediklerini açıkladı. ‘‘Bu nedir milletimi-
zin devletimize güveninin artışıdır’’ diyen 
Başbakan Erdoğan, vergi barışıyla 130 bin 
civarındaki dosyayı temizlediklerini anlat-
tı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 
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Bankası yetkililerinin ‘‘vergi barışıyla 750 
trilyon lira civarında kazanç sağlarsınız’’ 
şeklinde tahminde bulunduğunu kayde-
den Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘(Olmaz) dediler, ne olduğu görüldü. 6.6 
katrilyon lira şu anda müracaat edenler-
den sağlanan para... Gelmeyecek denen 
para Hazine’ye 18 ayda girecek ve dosyalar 
da raftan kalkacak. Orada mali milat baş-
layacak. Biz orman vasfını kaybeden ara-
zileri Hazine’ye gelir sağlaması için satma 
yönünde hazırlık yapıyoruz. Türkiye’de 5 
milyar metrekare orman vasfını yitirmiş 
arazi mevcut. Bu araziler üzerinde şu ana 
kadar tespit edilen 400 bin yapı var. Peş-
keş çekilmiş binalar yapılmış. Yıkabilir 
misiniz? Sayın Valiye soruyorum, yıkabilir 
misiniz? Sayın Belediye Başkanı’na soru-
yorum, yıkabilir misiniz? Yıkamazsınız. 
Sosyal boyutu var. Ortalama 5 dolardan 
metrekaresini satarsak 25 milyar dolar ge-
lir elde ederiz.’’

CHP’yi de eleştiren Başbakan Erdoğan, 
‘‘Karşımıza geliyor. Meclis’te oturuyorlar 
oy kullanmıyorlar. Anayasa suçu bu... Bu 
benim meselem değil, ortak meselemiz... 
Kolektif aklı burada oluşturacağız ‘‘ dedi. 
Bu yıl ödenmesi gereken borcun 65 katril-
yon lira (faiz borcu) olduğunu kaydeden 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Hazine arazileri, vakıf arazileri sorunu 
var. İmar sorunu var. Belediyelerle ortak 
halledeceğiz. Bundan sonra kadastro ça-
lışması yapılmamış, plansız, imarsız yer 
kalmayacak. Türkiye arazi mafyalarının 
cenneti olmayacak.’’ 

Erdoğan, özelleştirmeye hız vereceklerini 
kaydederek, bu kapsamda Türkiye Taş Kö-
mürü İşletmeleri’ni ‘‘ver bana’’ diyen işada-
mına vereceklerini belirterek, ‘‘Komünist 
Rusya’da bile özelleştirilmemiş kurum 
kalmadı. Biz Rusya’ya dönemeyiz’’ dedi. 
Çiftçilere yönelik önemli adımlar attıkla-
rını belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

‘‘Çiftçimizin mazotunda yüzde 30 indirim 
yapacağız. Tarımı teşvik noktasında bu uy-
gulama Mayıs, Ekim aylarında doğrudan 
ödeme şeklinde yapılacak. Bununla tüketi-
mi teşvik edeceğiz o zaman üretim olacak. 
Zorunlu tasarruf fonundaki para üstümü-
ze kalmıştı. Nisan’da ana parayı ödeyece-
ğimizi açıklamıştık. Yasa Meclis’ten geçti. 
Cumhurbaşkanının onayından sonra para 
hazır bir köşede duruyor. 1.2 katrilyon lira 
rakam ekonomiye girecek. Bu para tüketi-
mi teşvik edecek. Elektrik borçlarının ye-
niden yapılanması için de çalışma devam 
ettiriyoruz.’’

Irak kriziyle tırmanan akaryakıt fiyatları-
nın savaşın kısa sürede sonuçlanmasıyla 
eski düzeylere indiğini belirten Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Biz de 17 kez akaryakıt fiyatla-
rında indirim yaptık. İhracatta bir sıçrama 
var. Geçen yılın ilk üç buçuk ayından bu 
yılın ilk üç buçuk ayına yüzde 4.5’luk bir 
artış var. Geçen yılın ilk üç ayında trafiğe 
6 bin 397 araç çıkmıştı. Bu yıl bu rakam 
14 bin 700’e çıktı. İhracatçılarımızın yeşil 
pasaport almasına yönelik çalışmalarımız 
da devam ediyor’’ diye konuştu.
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Başbakan Erdoğan, Denizli-Aydın, Çardak-
Denizli duble yolunun ihracatçılara önem-
li katkı sağlayacağını, eğitimde Denizli’nin 
ciddi açıkları bulunduğunu, işadamların-
dan bu konuda destek beklediklerini söy-
ledi. Erdoğan, şöyle dedi:

‘‘Ziya Paşa’nın güzel bir sözü var. Eşek ölür 
kalır semeri insan ölür kalır eseri... Ha-
yırseverlerimizin yaptırdıkları okullarda 
öğrencilerimiz onları hayırla yad edecek-
ler. Sosyal dayanışma bilinciyle Türkiye’yi 
daha iyi noktalara taşıyacaksınız.’’ 
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Başbakan Erdoğan, 78 kilometrelik Sivri-
hisar-Eskişehir duble yolunun temel atma 
töreninde yaptığı konuşmada, geçen yılın 
ilk 3 ayında 7.7 katrilyon lira vergi toplan-
dığını belirterek, ‘‘Biz bu yılın ilk üç ayında 
14 katrilyon lira vergi topladık. Bu neyi 
gösteriyor, bu Hükümet halkının güvenini 
kazanmıştır’’ dedi. Erdoğan, devletin bu yıl 

ödemesi gereken borç miktarının 72.5 mil-
yar dolar, ödenecek faizin ise 65 katrilyon 
lira olduğunu ifade ederek, ‘‘Bunları biz 
üretmedik. Bunları bizden önceki hükü-
metlerden devraldık. Hükümetimiz şu ana 
kadar Irak, Kıbrıs ve AB krizine rağmen 
bir tekleme yapmamıştır. Ekonomideki pa-
rametreler yükselmektedir’’ diye konuştu.

Sivrihisar-Eskişehir Duble Yolu 
Temel Atma Töreni

Eskişehir | 03 Mayıs 2003
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Siyasette, ‘‘tüccar siyaset’’ dönemini baş-
lattıkların dile getiren Başbakan Erdoğan, 
‘‘Biz bu ülkenin ormanlarını bizden önce-
kilerin peşkeş çektikleri gibi peşkeş çeken 
bir düşünceyi aramızda barındırmayaca-
ğız’’ diye konuştu. Erdoğan, depremlerde 
yapılan yardımların istismar edildiğini 
belirterek, ‘‘İstismar çığırtkanlığı yapma-
nın hiçbir anlamı yok’’ dedi. Başbakan Er-
doğan, Bingöl depremindeki kayıplara alt-
yapı eksikliği ve binalarda eksik malzeme 
kullanılmasının neden olduğunu söyledi. 

Başbakan Erdoğan, bölgeye ilk etapta bin 
500 çadır gönderildiğini ancak bunu 7 bin 
500’e çıkaracaklarını belirtti. Başbakan 
Erdoğan, bu tür depremlerde yapılan yar-
dımların istismar edildiğini ifade ederek, 
şöyle konuştu:

‘‘Bunlar bizim ulusal acılarımız. Bu acıları-
mızı müşterek paylaşmak ve çözümlerini 
müşterek aramak durumundayız. İstismar 
çığırtkanlığı yapmanın, hiçbir anlamı yok. 
Olaya tam bir sükunet içerisinde yaklaş-
mamız gerekiyor. Burada emniyet güçleri-
nin de bu tür yaklaşım sergilemesi lazım, 
halkın da bunu sağlaması lazım. Provoka-
tif hareketlerin içerisine kimsenin girme-
mesi ve tabii ki kimsenin de buna zemin 
hazırlamaması gerekir. Burada bir acı var. 
Bu acıyı bağırarak, çağırarak çözemeyiz.’’

3 Kasım seçimlerine kadar Türkiye’nin 
gündeminde yolsuzlukların olduğunu, 
bugün ise bunun ‘‘belini kırdıklarını’’ kay-
deden Erdoğan, devletin bugün en önemli 

gündem maddesini 15 bin kilometrelik 
bölünmüş yol ile toplu konut projelerinin 
oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle 
konuştu:

‘‘3 Kasım seçimlerinden önce 15 bin kilo-
metrelik duble yol konusunu ifade ettiği-
miz zaman, ‘bunu nasıl, hangi parayla ya-
pacaksınız?’ diyenler, bugün farklı şeyler 
konuşuyorlar. Bugün, temelini atacağımız 
yolla toplam bin 250 kilometrelik yolun 
temelini atmış olacağız. Bu yıl hedef le-
rimizi gerçekleştirmek çabası içerisinde 
olacağız.’’

Başbakan Erdoğan, 13 yıldır ödenmeyen 
zorunlu tasarrufları ödemeye başladıkla-
rını ifade ederek, ‘‘Bu paralar niye kesili-
yordu? Borçları ödemek için. Ancak, şimdi 
bu paraları da sahiplerine biz ödüyoruz’’ 
dedi. Ülkenin ormanlarını peşkeş çeken 
düşünceyi aralarında barındırmayacak-
larını anlatan Erdoğan, kağıt üzerinde 
orman arazisi olarak gözüken, ancak atıl 
durumda olan hazine arazilerinden kay-
nak sağlayacaklarını ifade etti. Erdoğan, 
‘‘Bu alan yaklaşık 5 milyar metrekaredir. 
O arazileri ortalama 5 dolardan satsak, ka-
zanacağımız rakam 25 milyar dolardır. Bu 
arazileri satarak, parayı 18 ayda almak is-
tiyoruz. Bunu gerçekleştirecek bir iktidar 
var, ancak maalesef buna engel oluyorlar. 
Gelin bunu parlamentoda halledelim. Biz 
bu kararlılıktayız’’ diye konuştu. 

Erdoğan, orman arazilerinin satılmasıy-
la Türkiye’nin yüzde 60-65’lik imarsız 
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alanının imarlı hale geleceğini anlattı. 
Gerçekleştirdikleri yol projesinin başta 
inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörü 
harekete geçireceğini kaydeden Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Yol emniyettir. Ve bu duble yol, kazaları 
minimuma indirir. Biz, savaş kayıplarını 
aratacak derecede insanımızı bu trafik 
kazalarında kaybediyoruz. Bu, çağdaşlığın 
alameti değildir. Bu, geri kalmışlığın ala-
metidir. 15 bin kilometrelik yol hedefiyle, 
çağdaşlığı başarmanın hedefi içindeyiz.’’

‘‘Irak savaşı ile birlikte turizm çöktü’’ 
dendiğini ancak, sadece Antalya’dan 
Türkiye’ye giriş yapan turist sayısında 100 
bin artış olduğunu bildiren Erdoğan, bu sa-
yının daha artması gerektiğini vurguladı. 
Başbakan Erdoğan, yolun 15-30 Eylül tari-
hine kadar bitirileceğini söyledi. Erdoğan, 
konuşmasının ardından havai fişek göste-
risi eşliğinde duble yolun temelini attı.
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Dikmen Vadisi 2. Etap’ın açılışı dolayısıyla 
vadide düzenlenen törende, Ankaralılara 
seslenen Erdoğan, sözlerine, ‘‘Sizi böyle 
heyecan dolu, aşk dolu bir gecede Anka-
ra’mıza yeni bir güzelliğin ilave edildiği bir 
gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Geceniz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık 
olsun’’ diyerek başladı. ‘‘Bu sevinci bir 
buruk sevinç olarak ilan ediyorum’’ diyen 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Bingöl depremi ile örtüşen bir döneme 
rastlamış olması, gerçekten bu akşamki 
programımızı biraz buruk bir tablonun 
içerisine soktu. Ben Melih Gökçek’e dedim 
ki; ‘Bu gece biraz farklı oluyor bizim için, 
ama bir taraftan da hayat devam ediyor’. 
Daha ilk andan itibaren devletin oradaki 
varlığını hissettirmesiyle, yaklaşık 72 saat 
içerisinde oradaki müdahale sürecinin 
neredeyse bitmiş olması ve bütün hissiya-
tı olan her kurum ve kuruluşun elinden 
geleni yaptığı Bingöl’de, maalesef 150 
civarında yavrumuzu ve vatandaşımızı 
kaybettik. 450 yavrumuz ve vatandaşımız 
yaralı. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralıla-

ra acil şifalar diliyorum, ailelere sabırlar 
diliyorum. Olay oldu bitti, ama şunu unut-
mayalım; Bu olayda maalesef malzemeden 
çalan zihniyetle malzemeden çalınmasına 
müsaade eden zihniyetlerin bedelini ödü-
yoruz. İşte bu yolsuzluğun, bu yanlış zihni-
yetlerin ortada oluşudur bize bu bedelleri 
ödeten. Bu millet, bu bedelleri ödemeye 
mahkum olmamalı. O yavruların devlet 
yatılı okulunun altında kalmasına sebep 
olanlar şüphesiz ki bunun hesabını yargı 
önünde vereceklerdir.’’ 

Depremin ardından hemen 500 ile 1000 
kalıcı konutun yapılması gerektiğini be-
lirttiklerini ve TOBB’un 500 konut yapma 
sözünü kendilerine verdiğini ifade eden 
Erdoğan, bölgede eğitime de ara verme-
yeceklerini, 15 gün içerisinde eğitim-öğ-
renim çadırlarının kurulacağını bildirdi. 
Ankara’nın ‘‘Bir başka güzel olma dönemi-
ni’’ yaşadığını da belirten Erdoğan, bunun 
başarılmasında Melih Gökçek’in ‘‘özel 
heyecanı, gayreti, estetik anlayışının’’ oldu-
ğunu ifade etti. 

Dikmen Vadisi 2. Etap Açılış 
Töreni

Ankara | 04 Mayıs 2003
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Gökçek ile aynı dönemde belediye başkanı 
seçildiklerini ve o dönemde İstanbul’da ve 
Ankara’da bir sürecin başladığı söyleyen 
Erdoğan, ‘‘Ama 4.5 yıl sonra bizim süre-
cimiz kesildi. Biz malum yere yolculuk 
ettik, Melih Bey görevine devam etti. Şimdi 
ise kader bizi Türk milletinin teveccühü 
ile böyle bir makama getirdi. Bu makam 
hizmet, sorumluluk makamıdır’’ dedi. 
Türkiye’nin 81 ilinde kamunun yeniden 
yapılandırılması kanunu da çıkararak 
daha hızlı hizmeti verebilmek için yeni 
adımlar attıklarını belirten Erdoğan, ‘‘Bu 
adımlarla Türkiye, medeniyet, çağdaşlık 
yarışında olması gereken yere muhakkak 
çıkacaktır, bundan endişeniz olmasın’’ 
dedi. 

Erdoğan, törene katılan Ankaralılara, An-
kara-İstanbul arası raylı sistemin temelini 
bu ay atacakları müjdesini de verdi. Erdo-
ğan, ‘‘Böylece ciddi bir adımı gerçekleştir-
miş olacağız. Artık bu lafla değil, uygula-
mada olacak. Bitiş tarihini de size temel 
attığımız gün ilan edeceğiz’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan, Özel Lokman Hekim 
Hastanesi’nin açılışına katıldı. Açılış-
ta konuşan Erdoğan, bu açılışın gerek 
Keçiören’de yaşayanlara, gerekse sağlık 
hayatına hayırlar getirmesini diledi. Erdo-
ğan, çağdaş, modern sağlık kuruluşlarına 
ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ‘‘Devlet şu 
ana kadar gerek kendi sağlık kuruluşlarıy-
la, gerekse SSK’ya ve çeşitli bakanlıklara 

ait kuruluşlarla ihtiyaca cevap veremiyor’’ 
dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

 “Bu tür açılışlarda Büyük Sultan’ın şu 
sözü hep söylenir: ‘Halk içinde muteber bir 
nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihan-
da bir nefes sıhhat gibi’. Bu söz hep söyle-
nir. Biz de buralara düşmeyi pek istemeyiz. 
Artık çağdaş, modern sağlık kuruluşlarına 

Özel Lokman Hekim Hastanesi 
Açılışı

Ankara | 15 Mayıs 2003
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ihtiyacımız var. Devlet şu ana kadar gerek 
sağlık kuruluşlarıyla gerekse SSK’ya ve 
çeşitli bakanlıklara ait kuruluşlarıyla ih-
tiyaca cevap veremiyor. Bunun bilincinde 
olarak halkımıza verdiğimiz bir sözümüz 
vardır. Dedik ki, sağlık kuruluşlarını tek 
çatı altında toplayacağız. En azından hiz-
met alımıyla bunu başlatacağız. Yani SSK’lı 
bir hasta, devlet hastanesine gidebilecek, 
emekli sandığı ya da Bağ-Kur’lu da SSK’ya 
gidebilecek.’’

Erdoğan, başta İçişleri ve Milli Eğitim 
bakanlıkları olmak üzere bakanlıkların 
hastanelerini de sağlık havuzunun içine 
alacaklarını ifade ederek, ‘‘Bunun ilk uygu-
lamasını, kamu görevlileriyle başlatıyoruz’’ 
dedi. Daha sonra bu uygulamayı genelleşti-
receklerini dile getiren Erdoğan, uygulama 
sırasında birçok yanlışlar ve suistimaller 
olduğunu ve bunların aşılması gerektiğini 
söyledi. Erdoğan, ‘‘Bunların bedelini enin-
de sonunda sizler, bizler ödüyoruz. Neşter 
Operasyonu’nda çok çirkin tablolarla karşı 
karşıya kaldık’’ diye konuştu.

Türkiye’nin bu sıkıntılı dönemi aşacağını 
ifade eden Erdoğan, ’’Anadolu’da uzman 
doktor olmayan hastanelerimiz var. Bunlar 
yaramız, farkındayım ama çözmekte de 
kararlıyım’’ diye konuştu. Bakanlar Kuru-
lu toplantısında da sağlık konusunun ele 
alındığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
tamamladı:

 “Artık sizlere hemşehrim diyeceğim çünkü 
ben de bir Keçiörenliyim. Burada oturdu-
ğuma göre bir Keçiören sakini olarak has-
tanemiz hayırlı olsun diyorum. Aşacağımız 

birçok konu var. Biz sizlere güveniyoruz, 
siz de bize güvenin, hiç endişeniz olmasın.’ 

Başbakan Erdoğan, daha sonra hastanenin 
açılışını yaparak, hastaneyi gezdi. Hasta-
larla sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu.
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Antalya İl 
Binası’nın açılışında, parti otobüsünden 
vatandaşlara seslendi. Antalya’dan sadece 
Türkiye’ye değil, Avrupa’ya ve dünyaya da 
seslenmek istediğini ifade eden Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin bakışını ve dünya 
barışını nasıl değerlendirdiğini herkesin 
görmesi gerektiğini söyledi. Bir süre önce 
KKTC’ye yaptığı ziyarette, adada yaşayan 
her iki tarafla da görüşmelerde bulundu-
ğunu dile getiren Erdoğan, Güney Kıbrıs 
vatandaşlarının, 22 Mayıs 2003 tarihin-
den itibaren Türkiye sınırlarından vizesiz 
girebileceklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kapıla-
rını tüm Güney Kıbrıslılara 40 yıl aradan 
sonra ilk kez açacağını belirten Başbakan 
Erdoğan, bu izinle giriş yapacakların 1 ay 
Türkiye’de kalabileceğini, istemeleri ha-
linde bu süreyi uzatabileceklerini söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Türkiye bu adımı nasıl atıyorsa, 
Yunanistan’dan da aynı adımı atmasını 
bekliyoruz’’ dedi. Dünyanın da buna ihtiya-
cı olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, 
‘‘kavganın’’ kimseye bir şey kazandırmaya-
cağını ifade etti. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, konuyla ilgili detayların Dışişleri 

Bakanlığı tarafından açıklanacağını ifade 
ederek, Güney Kıbrıslıların KKTC hattını 
kullanmak kaydıyla Türkiye’ye girecekle-
rini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, 3 Kasım seçimlerinde 
vatandaşların partisine önemli görevler 
yüklediğini, kendilerinin de bu görevin bi-
linci içinde olduklarını söyledi. Antalya’yı 
dünyanın sayılı kentleri arasına sokmayı 
hedeflediklerini belirten Başbakan Erdo-
ğan, Antalya Sahil Şeridi boyunca çarpık 
bir yapılaşma gördüklerini kaydetti. Sözü 
orman vasfını yitiren arazilerle ilgili Ana-
yasa değişikliğine getiren Erdoğan, ‘‘İnşal-
lah referanduma ihtiyaç olmaz. Parlamen-
toda aksiliğe uğrarsa, karşınızdayız’ dedi.

Erdoğan, bu arazilerin satışıyla elde 
edilecek gelirin halkın hizmetine harca-
nacağını, ayrıca gelecek öğretim yılında 
ilköğretimde okuyanlara ücretsiz ders 
kitabı dağıtılacağını bildirdi. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile özel okullar arasında bir 
anlaşma yapıldığını belirten Erdoğan, ya-
pılacak sınavda başarılı olan fakir 10 bin 
öğrenciye özel okullarda okuma imkanı 
sağlanacağını söyledi. 

AK Parti İl Binası Açılışı

Antalya | 17 Mayıs 2003
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Erdoğan, Irak savaşının çok büyük zararlar 
görmeden atlatıldığını, bunun da iyi bir 
dış politika yönetimi sayesinde olduğunu 
ifade ederek, her ay Mersin limanından 
Irak’a 100 bin ton gıdanın gönderildi-
ğini belirtti. Türk Kızılayı’nın Irak’ta iki 
hastane kuracağını bildiren Erdoğan, 
‘‘Türkiye Ortadoğu’da barış ve huzurun 
sağlanmasında ağırlığını hissettirmiştir, 
hissettirecektir’’ dedi. Başbakan Erdoğan, 
ayrıca Bağ-Kur ve SSK borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına dönük çalışmanın da 
sürdüğünü kaydetti.
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Başbakan Erdoğan, Zonguldak’ın Ereğli 
ilçesinde 4 müteşebbis tarafından yaptırı-
lacak tersanenin temel atma törenine ka-
tıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
beklentisinin, hür teşebbüsün Türkiye’de 
farklı bir konuma oturması olduğunu ve 
hür teşebbüsün eserlerini ülkenin değişik 
yerlerinde görmenin bahtiyarlığını duydu-
ğunu belirterek, devletin ekonominin için-
den çıkması, piyasa tüccarlığından siyaset 

tüccarlığına girmesi gerektiğini bildirdi. 
Devletin denetleyici ve düzenleyici olarak 
işlevini sürdürmesi gerektiğini kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Gerek sanayide gerek ticarette, 
adımları halkımız atacak’’ diye konuştu.

Tersaneyi yaptıracak müteşebbisleri kut-
layan ve alkışladığını ifade eden Erdoğan, 
projeyle bin 200 dönüm arazi kazanıla-
cağını ve tersanede 7-8 bin insana iş im-

Tersane Temel Atma Töreni

Zonguldak | 25 Mayıs 2003
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kanı sağlanacağını söyledi. Helikopterle 
Alaplı’ya ilk indiğinde kendisine birçok 
pusula verildiğini, bunlardan bazılarının 
iş talebi içerdiğini ifade eden Erdoğan, 
insanların ‘‘devletin kapısından içeri gire-
yim yeter’’ düşüncesinde olduğunu söyle-
di. Devletin bugüne kadar özel sektörün 
önünü kestiğini belirten Erdoğan, ‘‘Biz, ön 
kesmeyip ön açacağız’’ dedi.

Türkiye’de bir mevzuat kirliliği olduğunu 
ve bunu ortadan kaldıracaklarını kayde-
den Erdoğan, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 
başkanlığında bir çalışma yürütüldüğünü 
anımsattı. Erdoğan, bu çalışma ile mevzuat 
kirliliğinin ortadan kaldırılacağını söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Devlet kapısına gidildiğinde 
hep ‘bu olmaz, şu olmaz, git’ deniliyor. ‘Bu 
olmaz git’in bir bedeli var da ondan böyle 
deniliyor. İşadamım, halkım meşru olan 
bir hakkını almak isterken önü kesiliyorsa 
onu yanlış yollarla çözmemeli, bize gelmeli 
ve bu yolu biz açmalıyız. İtalya’da yıllarca 
‘Temiz Eller’ diye bir operasyon yapıldı. 
Türkiye’nin değerleri, bu operasyonu ru-
hunda yapmıştır’’ diye konuştu.

Tersane inşaatının yatırım bedelinin 115 
milyon dolar olduğunu belirten Erdoğan, 
‘‘Bu yatırımı yapan müteşebbisi alkışla-
mak gerekir. Biz bunların hizmetkarı olu-
ruz. Neden özel teşebbüsün önü kesiliyor? 
Bırakın da hizmet yapsınlar’’ dedi. Erdo-
ğan, tersanede yapılacak gemilerde Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (ERDEMİR) 
sacının kullanılacağını belirtti. 

ERDEMİR yönetiminin bu ülkeye sevda-
lı insanlara teslim edildiğini ifade eden 
Erdoğan, yönetim değişikliğinden sonra 
ERDEMİR’de olumlu gelişmeler yaşandı-
ğını söyledi. ERDEMİR’in yılda 3 milyon 
ton olan üretiminin yeni planlama ve 
yatırımlarla 2 yıl sonra 4.5 milyon tona 
çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren Er-
doğan, ayrıca, yılda 50 bin ton olan gemi 
sacı üretiminin de 2 yıl içinde 400 bin tona 
yükseltileceğini belirtti.

Temel atma töreninden sonra, kısa bir 
süre, tersane inşaatında incelemelerde bu-
lunan ve vatandaşlarla sohbet eden Erdo-
ğan, daha sonra, karayoluyla Zonguldak’a 
hareket etti.
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Değerli hemşehrilerim… basınımızın de-
ğerli temsilcileri… Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyo-
rum.

Bugün 29 Mayıs 2003. Türkiye’nin, İstan-
bul’un ve Trabzon’un tarihinde önemli 
ve anlamlı bir gündür bugün. Sözlerimin 
başında ecdadımızı rahmetle, minnetle ve 
şükranla anıyoruz. Böyle anlamlı bir gün-
de Türkiye’yi dünyaya açacak bir proje ola-
rak Dünya Ticaret Merkezinin temel atma 
töreni için sizlerle birlikte bulunmaktan 
duyduğum mutluluğu ifade ederek sözle-
rime başlıyorum.

Zira bu tarih, yani 29 Mayıs tarihi, yalnız-
ca İstanbul’un fethi değil aynı zamanda 
Türkiye’nin Avrupa tarihine, Avrupa dip-
lomasisine ve Avrupa siyasetine girdiği 
tarihtir. 550 yıldır Avrupa ülkesi olan 
Türkiye’mizin yeni ufuklarını konuşmak 
üzere buradayız. Tarihin bu döneminde 
Türkiye’nin itibarına ve gelecek tasavvuru-
na yaraşır projeleri hayata geçirmek üzere 
bir aradayız. İnşallah çok daha iyi işler 

üzerinde de bir arada ve birlikte olacağız. 
Böyle bir imkanı sunduğunuz için sizlere, 
Trabzon Sanayi Odası’nın yönetimine ve 
tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım…

Yakından izlediğiniz gibi dünyada son de-
rece önemli olaylar cereyan ederken bizler 
Türkiye’nin içeride ve dışarıda kaybettiği 
yılların telafisi için süratle koşuyoruz. Sık 
sık sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sek-
tör temsilcilerimizle bir araya geliyoruz. 
Siyasi irade olarak yakaladığımız büyük 
heyecan dalgasını yurdumuzun her yeri-
ne taşımaya çalışıyoruz. Hükümet olarak, 
Ankara’ya hapis olmuyoruz ve Türkiye’nin 
fotoğrafına bir bütünlük anlayışı içinde 
bakıyoruz. Türkiye’nin gelişme, büyüme 
ve adaletle kalkınma heyecanına yetişmek 
için şehirden şehre koşuyor, aynı anda 
bütün dünya ülkeleri ile konuşuyoruz. 
Türkiye’nin büyük hedefleri için dünya 
merkezlerinde aktif bir dış politika yürü-
tüyor, Avrupa Birliği hedefimize varmak 

Dünya Ticaret Merkezi Açılış 
Töreni

Trabzon | 29 Mayıs 2003
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için hükümet olarak, parlamento olarak 
azami çaba sarf ediyoruz. 

Bizler bu yola çıkarken Türkiye’yi yıllarca 
ertelenmiş özlemlerine kavuşturacağımızı 
söylemiştik. Allah’a Hamdolsun Türkiye, 
geçmişin ağırlıklarını süratle terk ederek 
istikrar içinde rotasına girmiş bulunuyor. 
Bu olumlu gelişmelere vesile olduğumuz, 
Türkiye’nin önünü açtığımız için mutlu-
yuz, bahtiyarız. Her zaman ve her yerde 
siyasetimizin ana ekseni millet olacaktır 
dedik. Programımızın, eylem planımızın 
ve taahhütlerimizin bir cümleyle özeti kı-
saca bu cümle oldu.

3 Kasım’dan hemen sonra bunun pratiğini 
ortaya koyduk ve şimdi halkımızın daralan 
yollarını açmakla meşgulüz. Bizler sadece 
belli kesimlere değil, toplumun bütün ke-
simlerine kulak veriyor, herkesi dinliyor, 
herkesle aynı dili konuşuyor, kendi heye-
canımızı herkese taşımaya, herkesin heye-
canını paylaşmaya çalışıyoruz. Toplumun 
tüm temsilcileriyle, işverenlerle, işçilerle, 
sendikalarla ve odalarla Türkiye’nin so-
runları ve bu sorunların çözümleri üzerine 
yoğun bir görüş alışverişinde bulunuyo-
ruz. Türkiye’nin sorunlarına bir bütünlük 
içinde bakmaya özel bir önem veriyoruz. 

Konuştuğumuz herkesin dikkatini ülke fo-
toğrafının bütününe çekiyor, bu noktanın 
ısrarla altını çiziyoruz. Ülke fotoğrafının 
tamamını göz önünde bulundurmasını 
herkesten istiyoruz. Zira devlet ile toplum 
ilişkilerinde, yönetim ile halk ilişkilerinde 
bütünlüğü gözden kaçırmanın faturasını 
en ağır biçimde hep birlikte ödedik. İstiyo-

ruz ki, artık halkın sesi ile devleti yöneten-
lerin sesi bütünleşsin ve artık Ankara’nın 
gündemi ile Türkiye’nin gündemi aynı 
olsun.

Bu yüzden tespitlerimizi de çözümlerimizi 
de bu bütünlük içinde üretmeye çalışıyor, 
mesel eleri önceliklerine göre ele alıyor, 
hiçbir tarafı ihmal etmeden eşzamanlı 
çözümler üretiyoruz. Hükümetimiz ka-
rarlarını sadece Ankara’dan alan, seçim-
den seçime Anadolu’ya çıkan bir siyaset 
anlayışıyla iş görmediğini göstermiştir. 
Seçimden önce bunu vadetmiştik, şimdi 
iktidarımızla da bu çizgide yürüyoruz. 
Evet, bizler toplumla, yani sizlerle birlikte 
düşünmeye, alacağımız kararları halka 
rağmen, Anadolu’ya rağmen değil halkla 
birlikte, Anadolu’yla birlikte, sizlerle bir-
likte almaya dikkat ediyoruz. Amacımız 
ülkemizin ve halkımızın tüm sorunlarını 
peyderpey çözmektir. Zira önümüzde yıl-
ların birikmiş sorunları duruyor. Ve tabii 
sorunlar çözülmedikçe yıllar içinde sıra-
dağlar gibi kökleşmiş yanlış alışkanlıklar 
doğurmuştur.

Devlet ile toplum arasındaki ilişkiler yöne-
timdeki zaaflarından dolayı, hükümetlerin 
Ankara’ya hapsolmasından dolayı, zayıf 
ve iradesiz koalisyonlardan dolayı zede-
lenmiştir. Ve tabii yıllar içinde Ankara, 
Türkiye’nin büyüme arzusundan ve halkın 
heyecanından kopmuştur. Büyük bir mev-
zuat kirliliği, devasa bir bürokrasi engeli, 
yorgun bir siyaset anlayışı müteşebbisi-
mizin önüne çıkmış ve ülkemiz engellen-
miştir. Ama biz mazeret üretmeyeceğimizi 
söyleyerek işe koyulduğumuz için AK Parti 
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iktidarıyla Türkiye engelli bir ülke olmak-
tan çıkıyor ve dünya devletleriyle eşit 
düzeyde buluşuyor. Bu olumlu gelişmeleri 
her alanda görebilir ve heyecanımıza ortak 
olabilirsiniz.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin sorunları birbirine doğrudan 
bağlıdır. Ekonomi, demokrasi, hukuk, 
adalet ve kalkınma hedefleri birlikte ele 
alınması gereken hedeflerdir. Mükemmel 
bir demokrasi zayıf bir ekonomiyle müm-
kün olmadığı gibi, ekonomik kalkınma ve 
büyüme demokrasisiz olmaz. Elbette halkı-
mızın öncelikli sorunu ekonomidir, geçim 
sıkıntısını aşmaktır, üretimdir, istihdam 
sorununu çözmektir, büyümedir, kalkın-
madır. Ekonomideki sorunları çözmek 
için güven ve istikrar lazımdır. Türkiye 3 
Kasımda güven ve istikrarın kapısını aç-
mıştır. Bütün kötümserlik propagandaları-
na rağmen ağır bir krizden çıkarak güven 
zeminini sağlamlaştırdık ve ekonomideki 
ağır kış mevsimini geride bıraktık. Artık 
geriye dönmeyelim ve sadece ileriye baka-
lım diyoruz.

Güvenden sonraki en önemli vurgumuz 
istikrar oldu. İstikrarın anlamı statüko ya 
da durgunluk değildir. İstikrar sanayici 
için, iş yapacak herkes için önünü görebil-
mektir. Her gün yeni bir skandalla ülkenin 
sarsıldığı, sabah ayrı akşam ayrı bir krizin 
çıktığı o günler geride kaldı. İstikrardan 
hemen sonraki anahtar kavramımız ise di-
namizm olacaktır. İşte Türkiye o mecalsiz 

günlerden bugünlere gelmiş ve yeniden 
her anlamda büyüme trendine girmiştir. 

Ne var ki, gerçekçi olmak ve önümüzdeki 
zorlukları aşmak zorundayız. Bugün hala 
devlet büyük bir borç yükü ve yüksek faiz 
baskısı altındadır. Bu borcun çevrilmesi 
gerekiyor. Zaman içinde faizler düşürüle-
rek borcun eritilebilmesi, taşınabilir hale 
getirilerek ülke tasarruflarının yatırıma, 
üretime ve istihdama yönlendirilmesi 
lazımdır. Biz Allah’a şükür Türkiye,’yi bu 
olumlu çizgiye getirdik. Faizler biz iktidara 
geldiğimizde yüzde 70 civarındaydı bugün 
gelinen nokta ideal olmasa da biliyorsu-
nuz. Üstelik bu başarının yanı başımızda 
yaşanan Irak savaşına rağmen gerçekleş-
tirdiğimiz bir başarı olduğunu da biliyor-
sunuz. 

Enf lasyonda da düşme eğilimi devam 
ediyor. Yaz aylarında eksi enflasyon bile 
olabileceğini düşünüyoruz. Ekonomide 
hedef lerimizi mutlaka tutturacağız ve 
mutlaka Türkiye’yi hayal edilenin ötesine 
taşıyacağız. Hepiniz iş adamısınız ve iyi 
biliyorsunuz. Toplumla devlet arasında 
ciddi bir mali çatışma vardı. Vergi Barışıy-
la bu çatışmaya son verdiğimiz gibi devlete 
çok büyük bir ilave kaynak da sağladık. 
IMF başta olmak üzere herkes bu projenin 
ne anlama geleceğini tahminlerinde fena 
halde yanılgıya düştü. Ama sonunda gülen 
biz olduk ve 6.6 katrilyon lira ekstra gelir 
imkanı oluşturduk. İşte güven ve istikra-
rın, pozitif enerjinin, iyi niyetin ekonomik 
hayata yansıması ve işte rakamsal olarak 
aldığımız sonuç.
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Değerli arkadaşlarım… 

Evet ,  teşebbüs hürriyetinin önünde 
Ankara’yı engel olmaktan çıkaracağız. 
Ankara sizlerle aynı heyecanı taşıyacak. 
Bütün çabalarımız bunun içindir. Yerli ve 
yabancı müteşebbisler için bürokrasiyi mi-
nimumum düzeye getiriyoruz. Türkiye’nin 
yollarını açıyoruz. Sosyal dokunun korun-
masına ve gelişmesine önem veriyoruz. 
1500 doların altında Milli gelirden pay 
alan illerimizin elinden tutuyor, teşebbüsü 
cesaretle teşvik ediyoruz. Çiftçimize ma-
zotta yüzde 35 ucuzluk imkanı sağlıyoruz. 
İş barışı ve üretimi esas alan bir ekonomi 
için çalışma hayatını bir çatışma alanı ol-
maktan çıkarıyoruz.

İşverenlerle işçiler aynı hedefe bakması 
gerektiğini söylüyoruz. Birimizin menfaati 
ötekinden bağımsız değildir. Adaletle kal-
kınmayı başarırsak hep birlikte kazanaca-
ğız. Çatışma geleneğini bırakmak ve aynı 
heyecanla hedefe kilitlenmek zorundayız. 
Hedef, sadece para kazanmak, sadece bi-
riktirmek değil, sosyal fayda üretmek, top-
lumun elinden tutmaktır. Hepimizin başa-
rısı bu ülke için ürettiğimizle ölçülecektir. 
Hepimizin mutluluğu da birbirimizi gözet-
memize, birbirimizi doğru anlamamıza, ön 
yargılardan sıyrılmamıza bağlıdır.

Bakınız, Türkiye’nin imkanlarıyla Tür-
kiye’nin önünü açmaya çalışıyoruz ama 
bizler de engellerle karşılaşıyoruz. Elbette 
herkesin bizim gibi düşünmesini, bizi al-
kışlamasını beklemiyoruz. Elbette bizler 
de insanız ve yanlış yapma ihtimalimiz 
vardır ama, şunu da söylemek zorunda-

yım ki, ülkenin başarısı, halkın menfaati 
kıskançlık konusu olamaz, olmamalıdır. 
Bugün burada açık seçik söylüyorum. 
Devlet ile toplumun ihtilaflı olmasından 
nemalananlar var. Bu ihtilaf alanlarını 
çözüme kavuşturmakta kararlıyız ve geri 
adım atmayacağız. 

İşte, Orman Arazileri projemiz de halk 
ile devlet arasındaki ihtilafı giderme ve 
Türkiye’nin büyümesi için kaynak oluş-
turma çabamızın bir ürünüdür. Bizim hü-
kümetimiz Türkiye’yi yeni borçlar altına 
sokmamakta kararlıdır. Biz borca borç kat-
maya değil Türkiye’nin itibarını yükselt-
mek için ülkemizin borçlarını yok etmeye 
talibiz. AK Parti iktidarı kendi yandaşları-
nın değil, her şeye layık olan milletimizin 
bütün fertlerinin yüzünü güldürmeye 
çalışıyor. Buna inanın ve iktidarınıza, hü-
kümetinize güvenin.

Değerli Trabzonlular…

Enflasyon düşüyor. Faizler düşüyor. Devlet 
net borç öder hale geliyor. Devlet ilk kez 
enflasyon muhasebesine geçiyor. Türkiye 
dünyaya açılıyor. Bütün bunlar neticesin-
de varacağımız yer yatırım, üretim ve istih-
damdır. Bu hedefe halkımıza sıkıntı çektir-
meden varacağız. Bizden önceki iktidarlar 
halka kemer sıktırarak sonuç elde etmeyi 
marifet sayıyorlardı. Ekonomik istikrar 
programlarının faturasını insanımıza; sa-
nayicimize, işçimize, köylümüze ve memu-
rumuza ödetiyorlardı. Biz ise program he-
deflerine ulaşırken halkımıza ilave hiçbir 
sıkıntı yüklemediğimi gibi onun yüklerini 
de hafifletiyoruz.
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Doğrudan gelir desteğiyle girişimcilerimi-
ze getirdiğimiz teşviklerle, devletin kapıla-
rını özel sektöre açarak, herkesi rekabete 
ve üretime çağırıyoruz. Artık devlet her şe-
yin sahibi olmayacak. Devlet halkın refahı 
ve huzuru için vardır. Bizler halkımızın yü-
künü hafifletirken de popülizme de sapmı-
yoruz. Olmayan imkanları harcamıyoruz. 
Ülke imkanlarının heba edilmesine, çarçur 
edilmesine göz yummayacağız. Herkesi şa-
şırtan başarılarımızın temelinde güven ve 
istikrar olduğunun altını çiziyoruz. Fakat 
bizim başarılarımızı hazmedemeyenlerin 
bu güven ve istikrarı zedeleme çabalarını 
da esefle izliyoruz.

Türkiye’yi dünya devletleri nezdinde kü-
çük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Devletimizin kurumları arasında nifak 
oluşturmak istenmektedir. Bütün milleti-
mi uyanık olmaya çağırıyorum. Biz Türki-
ye Cumhuriyetinin, milletin hükümetiyiz. 
Biz sizin için varız, İstanbul’da söyledim, 
Samsunda söyledim, Antalya’da söyledim: 
Biz hizmet hükümetiyiz. Sizlerin emrin-
deyiz. Siz üreteceksiniz, siz başaracaksınız 
ve ülkemizin insanının yüzü gülecek. Bize 
düşen de yollarınız açmaktır. Hepinize sev-
giler saygılar sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan Konya’ya DSİ ve ERKO 
A. Ş. tarafından Konya içme suyu projesi 
çerçevesinde yapılan tesislerin açılış töre-
ninde yaptığı konuşmaya, törene katılan 
vatandaşlara “Gününüz su gibi aziz olsun” 
diyerek başlıyordu. Bugün açılışını yaptık-
ları proje ile Konya’nın 2015 yılına kadar 
su ihtiyacının karşılanacağını anlatan 
Erdoğan, tüm ülke genelinde su sıkıntısını 

çözecek projeleri yaşama geçirme hedefin-
de olduklarını dile getiriyordu. Bu konuda 
pek çok yatırım hamlesi başlattıklarını 
kaydeden Erdoğan, dört ay içinde de 20 
baraj ve sulama tesisinin açılışını yapacak-
larını bildiriyordu. 

2004 yılından itibaren de yoğun bir şekil-
de değişik yatırım hamlelerini gerçekleş-

DSİ İçme Suyu Tesisleri Açılış 
Töreni

Konya | 01 Haziran 2003
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tireceklerini belirten Başbakan Erdoğan, 
Konya Ovası Sulama Projesi ile de artık 
çatlamış, kurumuş toprakların kalmayaca-
ğını bildiriyordu. Erdoğan, Türkiye’nin en 
önemli sorunlarının başında istihdam ve 
işsizlik sorununun geldiğini kaydederek, 
hükümetin işbaşına geldiği ilk dönemler-
deki icraatlarını anlattı. AK Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle birlikte emekliye, SSK’lıya, 
Bağ-Kur’luya iyileştirici maddi imkanlar 
sunduğunu belirten Erdoğan, ancak bazı 
çevrelerin “mali disiplin bozuluyor” eleşti-
rilerini yönelttiğini söylüyordu. Başbakan 
Erdoğan, her fırsatta “bir yıl bizden fazla 
bir şey beklemeyin” dediğini hatırlatarak, 
“Ancak bize bir yıl bile müsaade edilmedi, 
iki ayda hemen eleştiriler başladı” diye ko-
nuşuyordu. 

Vergi barışı gibi projelerle yeni kaynak 
arayışına gidildiğini, Bağ-Kur ve SSK borç-
larına yönelik yeni bir yapılandırma çalış-
masının da sürdüğünü anlatan Erdoğan, 
bunun dışında orman ve vakıf arazileriyle 
ilgili de gelir getirici çalışmaların sürdüğü-
nü anımsatıyordu. Vatandaşların yolunu 
keserek kendisinden “devlet kapısında iş” 
talep ettiğini anlatan Erdoğan, “Devlet ka-
pısını işsizlerin iş bulduğu, istihdam edil-
diği kapı olmaktan çıkartacağız, temel ka-
lemler hariç. Devlet kapısı başkadır, niye, o 
da biliyor. Tatlıdır, yan gel yat, maaşını al” 
diyordu. 

Erdoğan’ın, Türkiye’nin bu yıl 73.5 milyar 
dolar borç ödemesinin bulunduğunu, AK 
Parti’nin bunu “kucağında” bulduğunu ifa-
de etmesi üzerine, bir vatandaşın “Hesap 
sorun” diye bağırdığı duyuluyordu.”Neyin 

hesabını soracaksın, kılıfına uydurulmuş” 
diyen Erdoğan, yolsuzluklarla ilgili dosya-
ların yargıda bulunduğunu, yargıya da mü-
dahalenin söz konusu olamayacağını ifade 
etti. Erdoğan, şöyle konuşuyordu: 

“Biz bu borçları kucağımızda bulduk. 
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu 
da kurduk. Hesap sorulacak o ayrı ama 
yargı şu anda bir an önce inşallah bunları 
neticelendirirse bunlar çok daha hızlı bir 
şekilde sonuca gidecektir. Şunu bilmenizi 
istiyorum: Bu 73.5 milyar dolarlık ödeme-
nin içinde ne kadar faiz var biliyor musu-
nuz? 64 katrilyon liralık faiz var... Anayasa 
kitapçığı fırlatıldı biliyorsunuz. Bir gecede 
yüzde 7 bin 500 faizler ödendi. Biz görevi 
devraldığımızda yüzde 73’tü. Şimdi yüzde 
48’lere düştü. Enflasyon da düşüyor. Bu 
yaz mevsiminde daha da iyi bir noktaya 
gelecek. Artık ağır kış şartlarını aştık. 
Önümüzde uzun bir yaz var. Ama birileri 
bağırıyor, çağırıyor, ‘kadrolaşma’ diyor. 
Rakamlarla açıkladım geçenlerde. Ama 
buna rağmen hala rahatsız olanlar var. 
Rahatsızlıklarının sebebini tekrar açıklıyo-
rum: Arı kovanına çomağı soktuk da onun 
için. Çünkü buralardan nemalanıyorlardı. 
Şimdi nemaları kesilecek. Bundan rahatsız 
oluyorlar. Dün TOBB genel kurulunda gü-
zel bir ifade kullanıldı, ‘yan gelip yatarak 
para kazanmaktan bıktık’ denildi. ‘Sayın 
Başbakan bizi bundan kurtarın’ dendi. Ben 
de çıktım, ‘doğru söylüyorsunuz’ dedim. 
Türkiye’de bugün istisnalar kaideyi boz-
maz. O büyükler dediğimiz birçok işadam-
larımız, hiç kusura bakmasınlar, birçoğu 
faaliyet dışı gelirler ki, yüzde 95’i buluyor, 
bununla ayaktalar. Şimdi ben diyorum ki, 
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gelin üretime katkıda bulunun, üreterek 
kazanın. Yatırım yaparak kazanın. Biz de 
devlet olarak elimizden ne geliyorsa en 
azından onu yapalım. Niye, çünkü, işsizi-
mize iş bulalım.” 

Erdoğan, bu yıl birinci Süper Futbol Ligi’ne 
çıkan Konyaspor’u da kutladığı konuşma-
sında, bazı şeylerin parayla pulla değil, 
inançla gerçekleştiğini ifade etti. Erdoğan, 
“Sahada koşacaksın, didineceksin ve sonu-
ca varacaksın. Kararlılık, inanç olmazsa, 
neticeye ulaşamazsın” diye konuşuyordu. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, buğday 
taban fiyatının açıklanması ve ardından 
yaşanan tartışmaları anımsatarak, “Gaze-
teler, günlerdir buğday taban fiyatıyla ilgili 

çok çirkin şeyler yazıyor: ‘Acaba biz bu hü-
kümeti nasıl yaralarız’. Kimisi politik he-
yecanıyla, kimisi artık bu hükümet kovana 
çomağı soktu diye yapıyor” dedi. 

Başkent Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi  

Açılış Töreni

Ankara | 06 Haziran 2003



35

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da 
Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi’nin açılışını yaptı. Erdoğan, 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü 
anımsatarak, sağlığın önemini vurguladı. 

Türk insanın sağlığına gereken önemi ver-
mediğini dile getiren Erdoğan, “Dengeler 
tamamıyla bozuk, onun için iktidarımızda-
ki temel hedef, eğitim ve sağlıktır. Şu anda 
bunun hakkından gelebilecek durumda 
değiliz” diye konuştu. 

Tıkanıklığı gidermek amacıyla çıkış yolu 
aradıklarını belirten Erdoğan, Sağlık 
Bakanlığı ile SSK arasında yapılan anlaş-
mayla hastanelerin ortak kullanıma açı-
lacağını söyledi. İşçi ve işverenlerin SSK 
hastaneleriyle ilgili “Bu hastaneler bizim” 
dediklerini kaydeden Erdoğan, “Ancak 
(alın çalıştırın) dediğimiz zaman öyle bir 
şey yapmıyorlar. Neden? Çünkü devletin 
ödediği rakam öyle anlatılır, ifade edilir 
gibi değil” dedi. 

Erdoğan, hastanelerdeki kuyrukları asga-
riye indirmek ve ideali yakalamak istedik-
lerini belirterek, geçmişte plansız yapılan 
yatırımlardan da yakındı. Erdoğan, yatı-
rımları incelemeye aldıklarını, yarısından 
çoğu tamamlananları bitireceklerini, 
diğerlerini de gerekliyse bitireceklerini 
kaydetti.”Kimse bizden politik bir yaklaşım 
beklemesin” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Geçmişte bir Kültür Bakanı, kendi ilinin 
tüm ilçelerine kültür evi kültür sarayı 
yapmış. İllerde bile bunlar yokken ilçelere 
yapmak devletin imkanlarını israf etmek-
tir. Millet bu israf ların bedelini çokağır 
ödedi. Bu anlayış değişmelidir. Biz bu 
anlayışı değiştiriyoruz, mümkün olduğu 
kadar müteşebbis ruhunu teşvik edeceğiz, 
önünü açacağız. Bizden taleplerde de hü-
kümet olarak, devlet olarak üzerimize ne 
düşüyorsa onu yapacağız. Hiç endişeniz 
olmasın, bu ülkede taş üstüne taş koyanı, 
biz başımızın üstünde taşırız.”

Daha sonra hastaneyi hizmete açan Baş-
bakan Erdoğan, Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bilkent 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı ile hastanenin birim-
lerini gezdi. 

Başbakan Erdoğan daha sonra Selçuk-
lu Erenköy Zeki Altındağ İlköğretim 
Okulu’nun temel atma törenine katıldı. 
Burada yaptığı konuşmada, çok sıkıntılı 
günlerden geçildiğini ve hala da sıkıntıla-
rın devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bu 
ülkede bir gecede yüzde 7 bin faiz öden-
diği, devletin maaş ödeyemez hale geldiği 
günleri biliyorsunuz değil mi?” dedi. Artık 
istikrar dönemine girildiğini anlatan Erdo-
ğan, duble yol projesinden bahsederken, 5 
yılda 15 bin kilometre duble yol hedefi ne-
deniyle kendileriyle dalga geçenler oldu-
ğunu söyledi. Erdoğan, “Geçsinler bu bizim 
hedefimiz. Türk Milleti’ne küçük hedefler 
yakışmaz, bize küçük düşünmek asla ya-
kışmaz. Ama maalesef bizi buna mahkum 
ettiler, aşağılık kompleksine mahkum 
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ettiler. Aşağılık kompleksi içinde olanlar 
da biz büyük bir olay ortaya koyduğumuz 
zaman (Neyini yapacaksınız) diyorlar, işte 
yapıyoruz. ‘Olmaz’ diyordunuz, oluyor, ola-
cak” diye konuştu. 

Devlet-millet kaynaşmasının önemini vur-
gulayan Başbakan Erdoğan, birlik ve bera-
berlik içinde yürümek gerektiğini söyledi. 
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın gazeteler, günlerdir buğday taban 
fiyatı ile ilgili çok çirkin şeyler yazdı: ‘Aca-
ba biz bu hükümeti nasıl yaralarız’. Kimisi 
politik heyecanı ile bunu yapıyor, kimisi 
artık ‘Bu hükümet kovana çomağı soktu’ 
diye yapıyor. Hakkı olmayan şeyleri bun-
dan önce alıyorlardı. Şimdi alamıyorlar, 
onun için bunları yapıyorlar. Buğdayda 
geçen yıla göre yüzde 41 fiyat artışı oldu. 
Burada biraz da insaflı olacağız. İmkanları-
mız iyi değil. İmkanlarımız ne kadar olur-
sa bu imkanlar size gelecektir. Biz sadece 
sizin verdiğiniz emaneti korumaya gayret 
ediyoruz. Bu makamlar bizim için kalıcı 
değil, gelip geçici şeylerdir. Biz sizden neyi 
esirgeyeceğiz. Ama biz olmayan bir parayı 
size vermeye kalkarsak yarın da ödeye-
mezsek o zaman bunun hesabını kimden 
soracaksınız?” Erdoğan, daha sonra oku-
lun temelini attı. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da 
vatandaşlara seslenirken, Türkiye’nin iyi 
yolda olduğunu belirterek, “Biz size güve-
niyoruz, siz de hükümetinize, devletinize 
güvenin” dedi. 

 Erdoğan, Konya’da yapımı süren Mevlana 
Kültür Merkezi’nde incelemelerde buluna-
rak, yapımını üstlenen firma yetkililerin-
den bilgi aldı. Erdoğan, Kültür Merkezi’nin 
Mevlana’nın anıldığı 17 Aralık tarihine 

Selçuklu Adnan-Hadiye 
Sürmegöz İlköğretim Okulu 

Temel Atma Töreni

Konya | 06 Haziran 2003
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kadar bitirilmesini istedi. Erdoğan, Sel-
çuklu Adnan-Hadiye Sürmegöz İlköğretim 
Okulu’nun temel atma törenine de katıldı. 
Erdoğan’ın tören alanına gelişinde ilköğ-
retim okulu öğrencileri “Bu sevgi dünyaya 
destan olacak” diye tezahüratta bulun-
dular, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” 
şarkısını söylediler. Törende, daha sonra, 
Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencisi Nilay Türksezer, şarkılar 
söyledi. Başbakan Erdoğan, Türksezer’in 
söylediği “Beraber yürüdük biz bu yollar-
da” şarkısına eşlik etti. 

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
eğitim seferberliği çalışmaları başlattık-
larını belirterek, Türkiye’de hala 100’ü 
aşkın öğrencinin bulunduğu sınıfların ve 
üçlü öğretim yapılan okulların olduğunu 
söyledi. Hayırsever vatandaşların eğitim 
seferberliğine katkısı için önemli adımlar 
atıldığını ifade eden Erdoğan, eğitim sefer-
berliğine katkıda bulunanlara vergi kolay-
lıkları getirdiklerini anımsattı. Çağı, ceha-
letle değil, ilimle yakalamanın mümkün 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Cehaleti 
ayaklarımızın altına aldığımız anda bili-
niz ki yükselmeye başlarız. Ama cehalet 
bizi ayaklarının altına alırsa, o zaman, her 
zaman olduğu gibi geri kalmaya mahkum 
oluruz. Şu an çok çok iyi durumda değiliz, 
onu söyleyeyim. Her yer Konya, İstanbul 
değil. Yazıp okuyamayan gençlerimiz var” 
diye konuştu. Eğitimin yanı sıra istihda-
mın da önemine dikkati çeken Erdoğan, 
Türkiye’nin şu anda üniversite bitirmiş 
işsizlerle dolu olduğunu kaydetti. 

 Ülkenin sıkıntılı günler geçirdiğini an-
latan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Artık ekonomik parametreler lehte geliş-
meye başladı. Sıkıntılı güler geçirdik. Irak 
savaşı ile beraber herkes bir darboğazın 
içine itildiğimizi zannetti. Ama krizi başa-
rıyla yöneten, azimli, gayretli, inançlı bir 
hükümet var. Yüzde 72 faizlerle devraldık. 
Bu faiz geçtiğimiz günlerde yüzde 45’lere 
düştü. Döviz borçlanmasında yıllık yüzde 
12-14 faiz, yüzde 7’ye düştü. Bu nedir? Ar-
tık güven, istikrar oluşmaya başladı.” 

TBMM’de kabul edilen ilgili yasanın ar-
dından Türkiye’nin dünya pazarlarına 
açılmasında farklı bir heyecan yaşanaca-
ğını kaydeden Erdoğan, konuşmasında 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün 
tartışmalara neden olan açıklamalarına da 
değindi. Erdoğan, şunları söyledi:

“Günlerden beri bazı medya gruplarında 
ve bazı siyasi düşünce gruplarında özellik-
le Tarım Bakanımızı hedef alan yayınlar 
var. İfadesinde bazı yanlışlar olabilir, ben 
bu ifadeden dolayı sevgili Bakanım adına 
da özür dilerim. Ancak, şunu söylemek is-
terim, buğdayda verilen fiyatı az görenler 
var. Buradaki artış yüzde 41’dir. Yüzde 41 
artışa çok az derken Türkiye’nin imkanları 
nedir, bunu da bir düşünmemiz lazım. Bir 
diğer taraftan da çiftinin hapse girmesini 
ortadan kaldırdığımızı, borçlarını yeniden 
yapılandırarak onu faizden kurtardığımızı 
niçin düşünmüyoruz. Mazotun fiyatının 
yüzde 35 indirilerek ucuzlatılmasını niçin 
konuşmuyoruz.” Halkın her zaman çıkarı-
nı düşünmediğini, doğruyu teslim ettiğini 
ve bu nedenle zulmedenleri 3 Kasım’da 
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sandığa gömdüğünü belirten Erdoğan, se-
çim meydanlarında, “Bizden bir yıl bir şey 
beklemeyin” dediğini söyledi. 

Böyle söylediği halde mazotta indirim, 
emekli maaşlarına zam yapıldığını, çiftçi 
borçlarının yeniden yapılandırıldığını an-
latan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye iyi yolda. Biz size güveniyoruz. 
Siz de hükümetinize, devletinize güvenin. 
Şundan hiç endişeniz olmasın. Ne kadar 
fazla kazanırsak bu size o kadar fazlasıyla 
yansıyacaktır. Hiçbir zaman elde ettiğimiz 
imkanların turşusunu kuracak değiliz. Bu, 
size gelecek, size yansıyacak. İç borç stoku-
nu erittiğimiz oranda halkımızın refahını 
yükselteceğiz.”

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise eği-
time yönelik projelerini anlatarak, ezberci 
eğitim sistemini ortadan kaldıracaklarını 
söyledi. Çelik, müfredatın ve ders kitapları-
nın öğrenciyi edilgen olmaktan kurtaracak 
şekilde yenileneceğini belirtirken, öğret-
menlerin özlük haklarında da iyileştirme-
ler sağlanacağını kaydetti. Törende, daha 
sonra, Başbakan Erdoğan, okulun yapımını 
üstelenen Adnan Sürmegöz ve arsa tahsis 
eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Özkafa’ya birer plaket verdi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye’nin kendi enerjisini topağa veren bir 
ülke olmaktan çıkacağını ifade ederek, 
“1925-38 arasındaki o dönemin atılım 
hamlesini, şimdi biz gerçekleştiriyoruz” 
dedi. 

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 1. 
Etabı’nın temeli, Başbakan Erdoğan’ın da 
katıldığı törenle atıldı. Başbakan Erdoğan, 
Ankara Garı’nda düzenlenen törende yap-
tığı konuşmada, Türkiye’nin ve kendisi-
nin 50 yıllık ömrünün en büyük rüyasını 
gerçekleştiğini belirterek, bu heyecanı ve 
mutluluğu herkesle paylaşmak istediğini 
söyledi. 

Erdoğan, dün Erzincan’da “trajikomik bir 
trafik kazası” nedeniyle 27 vatandaşın öl-
düğünü anımsatarak, artık bu trajik olay-
lar karşısında ağıt yakmak yerine çağdaş 
bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini 
dile getirdi. 

Türkiye’nin kalkınma tarihinde devlet de-
miryollarının (TCDD) ihmal edildiğini an-
latan Erdoğan, “Ne yazık ki, demiryolları 
zaman içinde geri kalmıştır” diye konuştu. 
Büyük Önder Atatürk’ün, çağdaş, muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşma talimatı 
verdiğini anımsatan Erdoğan, “1938’den 
bu yana ne kadar demir ağlarla ördük 
Türkiye’yi?” diye sordu. 

Bu çerçevede ilk ciddi adımın bugün atıl-
dığını kaydeden Erdoğan, 1950’den sonra 
iktidara gelen hükümetlerin demiryolla-
rına hep “üvey evlat” muamelesi yaptığını 
söyledi. Demiryollarının Türkiye’nin bü-
yüme ve gelişme potansiyelinin gerisinde 
kaldığını ifade eden Erdoğan, AK Parti’nin 
de Türkiye’nin sorunlarına neşter vurma 
sözüyle iktidara geldiğini anlattı. Çok zor 
şartlarda işbaşına geldiklerini, bu ana ka-
dar mahcup olmadıklarını, bundan sonra 
da mahcup olmayacaklarını ifade eden 

Ankara-İstanbul Hızlı Tren 
Projesi 1. Etap Temel Atma 

Töreni

Ankara | 08 Haziran 2003
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Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin artık ener-
jisini toprağa veren bir ülke olmaktan çı-
kacağını belirtti. Erdoğan, ulaştırma prog-
ramında devrim yaparak işe başladıklarını 
söyleyerek, “1925-38 arasındaki o dönemin 
atılım hamlesini şimdi biz gerçekleştiriyo-
ruz” diye konuştu. AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle artık bereketin ve bolluğun da 
geldiğini ve istikrar dönemine girildiğini 
belirten Erdoğan, borçların ve maaşların 
ödenemediği bir yönetim devraldıklarını, 
ancak hortumlar kesilince bazı kesimlerin 
bundan rahatsız olduğunu kaydetti. Er-
doğan, Türkiye’nin gecikmiş sorunlarını, 
eşzamanlı olarak ele aldıklarını ve çözüm 
ürettiklerini dile getirerek, “Herkes işini 
aşkla, azimle yapsın” dedi. Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Yeni bir dönemin başındayız. Bu dönem, 
yenilikler dönemi olacaktır. Kemikleşmiş, 
desteklerini yitirmiş ve hiçbir öneri getir-
meyen bürokratik zihniyetle birbirlerini 
engelleyen kurumlarla Türkiye harekete 
geçemez. Bunun için bir bütünlük anlayışı 
içinde ekonomik ve ticari hayata dina-
mizm getirecek, Türkiye’yi durgunluktan 
aksiyona geçirecek adımlar atıyoruz. 
Dünyanın en stratejik yerinde olmakla 
daha fazla övünemeyiz. Bu övünmenin hiç 
kimseye de faydası yoktur. Dünyanın en 
stratejik coğrafyasında yaşayan insanlar 
olarak yerinde durarak, hareket etmeye-
rek, yürümeden, koşmadan kalkınamayız. 
Hayata hız, güven ve kalite getirmeliyiz. 
Demiryollarımızın yıllardır uğradığı ih-
mali bildiğimiz için hükümet ve acil eylem 
programlarımıza demiryollarımızın reha-
bilitasyonuna özel bir önem verdik. İstiyo-

ruz ki artık kara tren gecikmesin ve herkes 
özlemlerine daha hızlı ve çabuk kavuşsun. 
(Kara tren gecikir, belki de gelmez) dersek 
Türkiye’mizin özlemleri de gecikir ve belki 
de gelmez... Ama artık trenin gecikmesine 
tahammül edemeyen, halkın taleplerinin 
ertelenmesini istemeyen bir hükümet iş 
başındadır.”

Gelişmenin ve kalkınmanın ana dinami-
ğinin hızlı ulaşım olduğuna inandıklarını 
kaydeden Erdoğan, demiryolu ağının 
karayollarının rakibi değil, tamamlayıcısı 
olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin en 
dinamik ve büyük sorunu olan İstanbul-
Ankara’nın birbirine kavuşmasını sağlaya-
cak hızlı tren projesiyle sadece iki şehrin 
birbirine bağlanmış olmayacağını, kay-
bedilen zamanın da kazanılmış olacağını 
ifade etti. Bu projenin sonuçlarının ekono-
minin her alanına yansıyacağını söyleyen 
Erdoğan, ülke sorunlarının çözümü için 
her gün Türkiye yollarında olduklarını be-
lirterek, şöyle devam etti: 

“Bunun için dünya ile yoğun bir temas 
halindeyiz. Her gün yeni bir açılışla baş-
ka başka yerlerdeyiz. Yalnızca kara, deniz 
ve havayolları değil, Türkiye’nin itibarını 
dünyada yükseltecek yolları da açıyoruz. 
Tıpkı AB’ye giden yolları açtığımız gibi... 
Bizi anlamakta güçlük çekenlerin şimdi 
düşünce yolları kapalı. Umarım bu ülke 
için ne yaptığımızı gördükçe onların da 
düşünce kanalları açılacaktır. Türkiye ge-
reksiz tartışmalarla çok zaman kaybetti. 
Şimdi yılların telafisi için hepimizin çok 
çalışması gerekiyor.”
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Erdoğan, iki şehir arasında demiryoluyla 
8 saat olan Ankara-İstanbul arası ulaşım 
süresinin projeyle 3 saat 10 dakikaya 
ineceğini dile getirerek, zamanın önemi-
ne vurgu yaptı ve “Zaman hiçbir zaman 
nakitle değerlendirilemez” diye konuştu. 
Projenin Eskişehir’in İnönü ilçesi-İstanbul 
2. Etabı’nın da ilk etapla eşzamanlı yapıla-
cağını anlatan Erdoğan, Alarko Holding ve 
bir İspanyol firmasının üstlendiği proje-
nin, 1 Aralık 2005’te tamamlanacağını bil-
dirdi. Erdoğan, belediye başkanlığı yaptığı 
4.5 yılda yatırım projeleri için verdikleri 
tarihe hep uyduklarını söyleyerek. iktidar 
döneminde de attıkları her temeli mutlaka 
verdikleri tarihte tamamlanacağını kay-
detti. 

Başbakan Erdoğan, bir süre önce Trab-
zon’daki uçak kazasında İspanyol as-
kerlerin ölmesi  nedeniyle  İspanyol 
Başbakanı Jose Maria Aznar’a başsağlığı 
dileğinde bulunmak istediğini söyledi. 
Erdoğan, “İspanya’nın AB yolunda bize 
verdiği destek için de teşekkür ediyorum” 
dedi. Erdoğan, projede emeği geçenlere de 
teşekkür ettikten sonra projenin temelini 
butona basarak attı. Erdoğan, konuşması-
nın ardından konser veren Türk Sanat Mü-
ziği Sanatçısı Adnan Şenses’in söylediği 
“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı-
na, sanatçının mikrofon uzatması üzerine 
nakarat bölümünü bir süre söyledi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yolu 
yordamı olan bir Türkiye istiyoruz. Bunu 
başaracağız” dedi. Erdoğan, Çorlu Tem 
Kavşağı-Çevreyolu Kavşağı 20 kilometre-
lik duble yol açılışı nedeniyle Emlak Ko-
nutları mevkiinde düzenlenen törene ka-
tıldı. 1998 yılında temeli atılan bu yolun 5 
yılda tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, 
bunun Türkiye’nin acı bir gerçeği olduğu-
nu söyledi. 

Erdoğan, yolun temelini atan dönemin 
Başbakanı Mesut Yılmaz, yüklenici Mak-
Yol müteahhitlik firması ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile emeği geçen herke-
se teşekkür etti. “Uzun ince bir yoldayız, 
gidiyoruz gündüz gece... Yapacağımız çok 
iş var” diyen Erdoğan, 3 Kasım seçimleri 
öncesinde “15 bin kilometre bölünmüş 
duble yol yapma” sözü verdiklerini anım-
sattı. Kendilerine çok istihza (inceden alay 
etmek) eden olduğunu kaydeden Erdoğan, 
hükümete geldikten sonra 1500 kilomet-
re bölünmüş yolun temelini attıklarını, 
başlanan yolları da hızla devam ettirdik-
lerini bildirdi. Erdoğan, bunun bir “aşk 
ve heyecan işi” olduğunu belirterek, “Bu 
aşkı, heyecanı sonuna kadar sürdüreceğiz 

ve ülkemizi bölünmüş yollarla tamamen 
donatacağız” diye konuştu. 

Türkiye’deki trafik kazalarında yılda 5-6 
bin kişinin öldüğünü, 30-100 bin kişinin 
yaralandığını ve 5-6 milyar dolarlık mad-
di kayıp meydana geldiğini vurgulayan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu böyle devam edemez. 
Savaşta bile bu kadar insan kaybedilmiyor. 
Öyleyse, bunun önünün alınması lazım. 
Bir taraftan ‘AB’ye giriyoruz, gireceğiz’ 
diyeceksiniz ama hala yolunuz gidiş-geliş, 
ondan sonra kaza, kaza... Olmaz böyle şey. 
Yani modernleşmenin, çağdaşlaşmanın 
yolu buradan geçiyor. Eğer yolunuz yok-
sa, yordamınız da yoktur. Yolunuz varsa, 
yordamınız da vardır. Onun için bunu 
başarmaya mecburuz. Biz yolu yordamı 
olmayan bir Türkiye istemiyoruz. Yolu 
yordamı olan bir Türkiye istiyoruz. Bunu 
başaracağız.”

Bunun için yoğun ve sürekli bir gayret 
içinde olduklarını, bu yolların yapılabil-
mesi için paraya ihtiyaç olduğuna dikkati 
çeken Başbakan Erdoğan, şunları kaydet-
ti: “Her şeyin adresi para... Bunun içinde 

Çorlu Duble Yolu Açılış Töreni

Tekirdağ | 22 Haziran 2003
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ne var? Bunun içinde bu yolsuzlukların 
bitmesi var. Hortumlar kesildikçe hızımız 
artıyor, buna dikkat edin. Bakın göreve gel-
dik. Başbakan Yardımcımız Abdullah Bey 
dönemin başbakanı iken, ‘Bir yıl bizden 
bir şey beklemeyin’, ‘Üçüncü yıl sonunda 
cepleriniz bir şey görmeye başlayacak’ de-
mişti. Fakat baktık ki işçi, memur ağlıyor. 
Bağ-Kur’lu, yaşlısı, emeklisi ağlıyor. Onun 
için hemen resen bir destekleme yaptık...”

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, orman vasfını kaybetmiş 
arazilerin satışından Türkiye’nin 25 mil-
yar dolar kazanacağını kaydederek, “Bu-
nun önüne niye geçiyorsunuz? Muhalefete 
diyorum: Gelin şunu birlikte çıkaralım, 
biz sizi alkışlayalım” dedi. Çorlu’da duble 
yol açılışında konuşan Başbakan Erdo-
ğan, eğitim ve sağlık alanında seferberlik 
başlattıkları söyledi. Okul yaptıranların 
tüm harcamalarını gider gösterebildik-
lerini ifade eden Erdoğan, devlet-millet 
paylaşmasının bu şekilde sağlanacağını 
kaydetti. Erdoğan, 1 Temmuz’dan itibaren 
SSK’lı hastaların devlet hastanelerinden 
hizmet alabileceklerini ve kısa bir süre 
sonra da özel hastanelerden yararlanmaya 
başlayacaklarını anlatarak, şöyle devam 
etti: “Devlet sektörü, özel sektör ve üçüncü 
sektör, yani vakıflar... Tüm bunların hepsi 
tek havuzda toplanarak ülkede hizmete 
dönüşecek. Ve kaynak israfını da ortadan 
kaldıracağız. Birileri bu hedefleri düşüne-
miyor. Çünkü bizim ayağımızın ulaştığı 
yere bunların hayalleri bile ulaşamaz.”

Recep Tayyip Erdoğan, bu uygulamalar 
nedeniyle bazı kesimlerin kendilerini 

“filanca cemaate, filanca vakfa destek 
vermekle” suçladıklarını kaydederek, “Eli-
nize, dilinize dursun. Biz bunlara ‘şuna 
gidilir’, ‘şuna gidilmez’ mi diyoruz?” dedi. 
Uygulamaların tüm özel okullar ve tüm 
özel hastaneleri kapsadığını vurgulayan 
Erdoğan, “Bu insanların hepsi de bu ülke-
nin evladı. Hepsi de Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı. Bunların arasında ayrım yap-
maya gücünüz yetmeyecek” diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, ders kitaplarının 2003-
2004 eğitim yılında bedava verileceğini de 
hatırlatarak, “Artık hortumcuları tasfiye 
ediyoruz ve oralardan akanlar sizin cebini-
ze giriyor” dedi. 

Konuşmasında orman vasfını kaybetmiş 
arazilerin satışına da değinen Erdoğan, 
bazılarının kendilerini “peşkeş çekmekle” 
suçladığını dile getirerek, “Her şey engelle-
meye yönelik, desteğe değil” diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, bu arazilerin satışın-
dan elde edilecek parayla Türkiye’nin 
dış borç faizi ödemekten kurtulacağını 
kaydederek, “Artık orman vasfını kaybet-
miş, üzerinde yapılar olmuş bu arazilerin 
satışından Türkiye 25 milyar dolar kaza-
nacak. Bunun önüne niye geçiyorsunuz? 
Muhalefete diyorum: Gelin şunu birlikte 
çıkaralım, biz sizi alkışlayalım” dedi. 

Bazı vatandaşların borçlanarak, bazıları-
nın da orman arazisine yerleşip mal-mülk 
sahibi olduklarını anlatan Erdoğan, “Biz 
adalet tahsis edeceğiz. Onun için bunu 
başarmaya mecburuz” diye konuştu. Er-
doğan, önümüzdeki haftalarda ilgili yasa 
tasarısını yeniden TBMM’ye getirecekle-
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rini ve geçirmeye çalışacaklarını sözlerine 
ekledi. 

Bu arada, tören alanında “Çorlu’nun il 
yapılması ve ilçeye SSK Hastanesi yapıl-
ması” isteğiyle açılan pankartları gören 
Başbakan Erdoğan, “Neyse, Allah’tan siz 
Kayseri’ye deniz istemiyorsunuz” şeklinde 
espri yaptı. “AK Parti olarak yapamayacak-
ları sözleri vaat etmediklerini” dile getiren 
Erdoğan, ilçelerin il yapılmasının bugüne 
kadar çok popülist yaklaşımlarla ele alın-
dığını ve Türkiye’nin öncelikli sorununun 
bu olmadığını bildirdi. 

Erdoğan, aslolanın ilçelerdeki idarelerin 
başarısı olduğunu vurgulayarak, “Önü-
müzdeki yıllarda bazı ilçelerin il olması yö-
nünde adımlar atılırsa, Çorlu’nun da il ya-
pılması öncelikli ilçelerden biri olacağını” 
söyledi. Bir yıllık programlarında Çorlu’ya 
SSK Hastanesi inşaatının bulunmadığını 
da ifade eden Erdoğan, SSK’lıların devlet 
hastanelerinden yararlanabileceğini kay-
detti. 

Karayolları Genel Müdür Vekili Hicabi Ece 
de, Çorlu Köprülü Kavşağı ve Çorlu Çev-
reyolları Bağlantı Yolu’nun 1997 yılında 
ihale edildiğini, temelinin de 1998 yılında 
atıldığını anlattı. Tamamlanan 19 kilomet-
relik bölüm için 75 trilyon lira harcandı-
ğını kaydeden Ece, D-100 Karayolu’ndaki 
trafik akışını rahatlatmayı hedef leyen 
projenin tamamının toplam 62.2 kilometre 
olduğunu ve 197 trilyon liraya mal olacağı-
nı bildirdi. Konuşmaların ardından Tekir-
dağ Valisi Ahmet Özyurt, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen’e birer plaket sundu. 

Törende daha sonra Başbakan Erdoğan, 
Bakan Ergezen ile öteki yetkililer, kurdele-
yi keserek duble yolu hizmete açtılar. AK 
Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, 
törenin ardından AK Parti Tekirdağ İl 
Kongresi’ne katılmak üzere helikopterle 
Tekirdağ’a gitti. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kars’ın, 
ihmal edildiği için terk edilmiş bir il haline 
geldiğini belirterek, “Yeni dönemde, Kars’a 
geri dönüşü başlatmak istiyoruz” dedi. 

Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Baka-
nı Hüseyin Çelik ile Kars Valisi Nevzat 
Turhan’ı makamında ziyaret etti. Başba-
kan Erdoğan, basına kapalı görüşmenin ar-
dından Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi yurt binasının temel atma 
törenine katıldı. 

Erdoğan, buradaki konuşmasında, yurt bi-
nasını yaptıran İsmail Aytemiz ve ailesini 
kutladı. Kars’ın bir serhat şehri olduğunu, 
ancak ihmale uğradığı için terk edilmiş bir 
il halini aldığını belirten Erdoğan, insan-
ların buradan göç ettiğini, ancak yeni dö-
nemde artık Kars’a geri dönüşü başlatmak 
istediklerini söyledi. Kişi başına düşen 
milli geliri 1500 doların altında olan il-
lerde yatırım yapan işadamlarından vergi 

alınmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Biz bu işadamlarına sigorta primlerini 
de düşük tuttuk. Ayrıca, (bedava arazi ve-
receğiz) dedik. Aynı şekilde Milli Eğitim 
Bakanlığı alanında da yatırım yapan iş 
adamlarımızdan, yatırımlarını tamamen 
gider sayarak, vergi almıyoruz. Sağlıkta da 
aynı sistemi uyguluyoruz. Amacımız, dev-
let-millet kaynaşmasını gerçekleştirmek-
tir.” Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde hayvancılığı tekrar 
ayağa kaldırmak için et kombinalarıyla 
ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. 

Yol konusuna da değinen Başbakan Erdo-
ğan, hızlı raylı sistemi Erzurum’dan Kars’a 
uzattıklarını, hedef lerinin Kars-Tif lis 
Demiryolu çalışmalarını tamamlamak 
olduğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Sa-
rıkamış ormanlarının milli parka dönüş-
türülmesi için Orman Bakanlığı’na talimat 
verdiğini, bunun yanında Kars’ın içme 

Gülahmet Aytemiz Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi Yurt 
Binası Temel Atma Töreni

Kars | 27 Haziran 2003
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suyu projesini de en geç bu yıl içerisinde 
tamamlayacaklarını açıkladı. 

İnşaat sektörü ve duble yol çalışmaları 
hakkında bilgi veren Erdoğan, Kars’a da 
önce 200, daha sonra yine 200 olmak üze-
re toplam 400 konut yapacaklarını bildir-
di. 1994 yılında temeli atılan 250 yataklı 
Kars Devlet Hastanesi’nin yapımı için 2.5 
trilyon lira harcayacaklarını kaydeden Er-
doğan, “Hortumlar kesilmeye başladıkça, 
kaynaklar artıyor. Arttıkça bunları size 
aktaracağız” dedi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde 
fırsat eşitliği çalışmalarına yönelik eleşti-
rilere değinerek, “Biz, ayrımcılığı ayakları-
mızın altına aldık” dedi. Erdoğan, Kars Gü-
lahmet Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi yurt binasının temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, 23 Ağustos’ta bir sınav 
düzenleyeceklerini ve bu sınavda ilk 10 
bine giren fakir ailelerin çocuklarını üc-
retsiz olarak özel okullarda okutacaklarını 
söyledi. Bu duyuruyu yapmalarının ardın-
dan değişik eleştiri ve söylentilerin ortaya 
çıktığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“(Bak, adamlar özel okullara para aktar-
mak istiyorlar) dediler. Elinize, dizinize 
dursun. Sanki Türkiye’deki bütün okullar 
bizim. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve onun 
müfredatı altındaki okullardır. İnsaf... 
Ayrımcılık işte budur. Biz, bu ayrımcılığı 
ayaklarımızın altına aldık. Yolumuza hızla 
devam edeceğiz. Onlara cevap vermeye 
kalkarsak, bizi fersah fersah geçenleri ya-
kalayamayız.” 

Başbakan Erdoğan, tören alanında, Karslı-
ların kapıların açılması yönündeki talep-
lerini anladığını belirterek, Ermenistan 
kapısına değindi. “Öyle siyasi sıkıntılar 
var ki, bir anda bütün kapıları açmak 
mümkün olmuyor” diyen Erdoğan, şunları 
söyledi: “Ermenistan’ın bağımsızlığını ilk 
tanıyan ülke Türkiye’dir. Ama Ermenistan, 
her gittiği yerde Türkiye ile ilgili, toprak 
bütünlüğüyle alakalı olumsuz tavır sergi-
ledi. (Kars-Gümrü Antlaşması’nı tanımı-
yorum) diyerek, neredeyse Doğu Anadolu 
Bölgesi’ni kendi toprakları içinde sayıyor. 
Bu noktada biz bütün adımları atalım, ön-
yargımız yok. Ancak, karşımızdaki de bu 
noktada anlayışlı olacak. Hala Avrupa’da, 
Amerika’da, tarihte olmuş şeyleri karıştı-
rarak prim yapmaya çalışan anlayışla nasıl 
anlaşacaksınız? Bırakın onu tarihçiler hal-
letsin. Biz siyaset yapalım. Bu asrı barış ve 
dostluk asrı yapalım. Bu sıkıntılar aşıldığı 
anda Ermenistan’a yönelik kapılar için biz 
de adımlar atarız.” 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de, 
Türkiye’de eğitim yatırımları konusuna 
değinerek, “Eğitim sadece devlet imkanla-
rına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir” 
dedi. Hükümetin gündeminin başında 
eğitimin bulunduğunu vurgulayan Çelik, 
İstanbul’da yapılacak bir törenle, yakında 
Türkiye çapında eğitim seferberliği baş-
latacaklarını bildirdi. Türkiye’de kaynak 
israfı olduğu gibi insan israfı da yaşandığı-
nı dile getiren Çelik, “Türkiye’de bir öğret-
men başına 20 öğrenci düşüyor. Aslında 
yeterli öğretmen var. Ama bunlar belli 
yerlere toplanmış, adil şekilde dağıtılma-
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mış. Bu, eğitimin kronik bir problemi. Ama 
makul süre içinde çözeceğiz” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra 204 öğren-
ci kapasiteli yurt binasının temelini atarak, 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Başbakan Erdoğan tören alanından ayrı-
lırken yanına yaklaşan Şükran Yardımcıel, 
işsiz kimya mühendisi olduğunu, Digor’da 
oturduğunu, 10 kardeşi bulunduğunu ve 
yıllardır iş aradığını ifade ederek, iş talep 
etti. Başbakan Erdoğan da talimat vererek, 
Yardımcıel’e yardımcı olunmasını istedi. 

Başbakan Erdoğan, Kars Sebze Hali, Çocuk 
Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu ile Merkez 
Öğretmenevi’nin açılışlarını yaptı. Erdo-
ğan, Sebze Hali’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, belediyeciliğin ne olduğunu 
ve çekilen sıkıntıları çok iyi bildiğine dik-
kati çekti. İktidarların, kendi partilerine 
bağlı olan ve olmayan belediyelere nasıl 
yaklaştıklarını bildiğini kaydeden Başba-
kan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bunların bedelini ödeyenlerden biriyim. 
Bu nedenle, hangi partiye mensup olursa 
olsun, belediyelerden yüzde 40’ın üzerin-
de kesinti yapılmaması yönünde talimat 
verdim. Ancak buraya geldiğimde öğren-
dim ki, Kars Belediyesi’nden yüzde 60 
kesinti yapılıyormuş. Ankara’ya gittiğimde 
bunun hesabını soracağım.” 

Erdoğan, Kars Belediyesi’nden yapılan 
fazla kesintiye karşılık, 3-4 ay içinde bu 
farkları göndereceğini bildirdi. Başba-
kan Erdoğan sebze halini gezerken, bir 

grup besici yanına gelerek, Erzurum Et 
Kombinası’ndan alacaklarını tahsil ede-
mediklerini söylediler. Erdoğan, bu vatan-
daşları bir süre dinledikten sonra boş bir 
dükkana girip, cep telefonu ile görüşme 
yaptı. Erdoğan, sebze hali çıkışında ise bir 
kadın ve çocuğun elinde mektupla kendisi-
ne yaklaşmak istediklerini, ancak güvenlik 
görevlilerinin sert bir şekilde önlemeye ça-
lıştıklarını fark etti. Kadın ve çocuğa yakla-
şan Erdoğan, görevli polislerden engelleme 
yapmamalarını istedi. Elindeki mektubu 
Başbakan’a veren kadın, kalp hastası ol-
duğunu ve tedavi göremediğini belirterek 
yardım istedi. Başbakan Erdoğan da, yar-
dımcı olunması talimatını verdi. 

Başbakan Erdoğan daha sonra, Halime Ars-
lan Yıldız Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme 
Yurdu’nun açılışını yaptı. Erdoğan, bura-
daki konuşmasında da eğitim yatırımları-
nın vergiden muaf tutulduğunu yineledi. 
Başbakan Erdoğan, açılışın ardından yurt 
binasını gezip, buradaki bazı kız öğren-
cilere hediyeler verdi. Daha sonra Kars 
Öğretmenevi’ne geçen Erdoğan, buranın 
da açılışını gerçekleştirdi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 
ayında, sanayide kullanılan doğalgazda 
yüzde 6, konutlarda kullanılan doğalgazda 
ise yüzde 7 indirim yapılacağını bildirdi. 

Erdoğan, İvedik Organize Sanayi Böl-
gesi’nin açılışını yaptı. Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, farklı bir açılışı yaptı-
ğını ve son 10 yıldır bu açılışlara Türk mil-
letinin hasret kaldığını ifade etti. Başbakan 
Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 

temelini attığı sanayi bölgesinin açılışını 
yapmanın kendilerine nasip olmasından 
mutluluk duyduğunu söyledi. Sitenin 
yapımında emeği geçen herkese teşekkür 
eden Erdoğan, Türkiye’de taş üstüne taş 
koyan, sanayicilere köstek değil destek 
olan herkese şükran duyduklarını belirtti. 

Hizmet verenlerin partisinden olup olma-
sının önemli olmadığını ifade eden Erdo-
ğan, “Bizim derdimiz bağcı ile değil, bizim 

İvedik OSB Açılış Töreni

Ankara | 28 Haziran 2003
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derdimiz üzümü yemektir. Bu milletin 
buna ihtiyacı var. Bugüne kadar hep kavga 
ve gürültü ile dargın, kırgın ve küskün po-
litikalarla bu ülkede siyaset yapıldı. Biz bu 
siyaseti hiçbir zaman tasvip etmedik. Biz 
diyoruz ki, biz iş yapacağız. Biz de inanç da 
var, performans da var. Yeter ki halkımızın 
önünü açalım” dedi. Başbakan Erdoğan, 
yurtdışında Türkiye’ye olan güvenin art-
tığını ve yurtdışından Türkiye’ye 20 yıl 
vadeli paralar gelmeye başladığını anlata-
rak, “Bu yolu kim açtı? Bu yolu siz açtınız, 
3 Kasım’da sandıkta açtınız” diye konuştu. 

Erdoğan, makamlarda halkın hizmetkarı 
olarak bulunduklarını belirterek, şöyle 
devam etti: “Hakkımızda birçok şeyler 
yazılıyor çiziliyor. Niçin? Çünkü, damara 
girdik, damara girdiğimiz için çok şey ya-
zılıyor. Rahatsız olmaya başladılar. Artık 
yolsuzlukların damarına girildi ki rahatsız 
oluyorlar. Rakamlar açıklanmaya başla-
dığı zaman siz de bu olayların ne boyutta 
olduğunu göreceksiniz.” Erdoğan, ilköğ-
retim öğrencilerine bedava verecekleri 
kitapların yolsuzlukların kesilmesiyle elde 
edilen kaynaktan karşılayacaklarını söy-
ledi. Erdoğan, başarılı öğrencileri devletin 
ücretsiz olarak özel okullarda okutacağını 
da anımsattı. 

Kendilerinin yaptığı hizmetleri eleştiren-
lerin kendilerine destek yerine hep köstek 
olduklarını belirten Erdoğan, “Bize köstek 
değil, destek olun, millet bir görsün. Bun-
lar hep hayrın karşısında, şerrin yanında 
oldular. Milletimiz bunu görüyor. Yeri 
geldiği zaman da 3 Kasım’da olduğu gibi 
gerekli cevabı veriyor. Onun için bu işte 

duygusallık olmaz. Bu işte milletin men-
faatini düşüneceksiniz” dedi. Doğalgaz ve 
suda indirim yapılmasına yönelik pankart-
ları gördüğünü de belirten Erdoğan, An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in sanayi bölgesinde suda indirime 
gideceği sözü verdiğini anımsattı. 

Haziran ayı içerisinde sanayi ve konutlar-
da kullanılan doğalgazda indirim yaptıkla-
rını anımsatan Erdoğan, Temmuz ayında 
da, sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 
6, konutlarda kullanılan doğalgazda ise 
yüzde 7 indirim yapacaklarını bildirdi. 

Erdoğan, “Biz halkın cebinden ne alırız 
diye değil, bir kuruş daha nasıl koyarız 
diye, bunun hesabındayız” diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, modern bir kentin 
içerisinde sanayi sitesinin olamayacağını 
ifade ederek, Ankara şehir merkezindeki 
esnafın siteye taşınmasını istedi. Erdoğan, 
site tamamıyla bittiği zaman 200 bin kişiye 
iş olanağı sağlanacağını kaydetti. Başba-
kan Erdoğan, gelişmiş ülkelerde meslek 
liselerinin oranının yüzde 60 olduğunu 
belirterek, Türkiye’de bu oranın çok düşük 
olduğunu, meslek liselerini gerekli ağırlı-
ğın verileceğini söyledi. Erdoğan, açılışın 
ardından, sitede incelemelerde bulundu. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye’de sağlanan güven ortamının sonuç-
larını almaya başladıklarını belirterek, 
“İnanıyorum ki Türkiye, 2004 yılı sonunda 
AB’den müzakere sürecini alacak” dedi. 

Başbakan Erdoğan, “Çaygören 2. Merhale 
Balıkesir İçme Suyu Ana Besleme Sistemi 
ve İsale Hattı İnşaatı” ile arıtma tesisi ve 
terfi merkezinin açılış töreninde konuştu. 
Erdoğan, 3 Kasım 2002’nin, Türkiye’de 
siyasi açıdan bir dönüm noktası olduğu-
nu belirterek, “Geleceğim ne olacak” diye 
düşünen bir Türkiye’nin, bu süreçte güven 
ortamının yakalandığı bir döneme geçtiği-
ni kaydetti. Güven ortamıyla birlikte baraj-
lar açmaya başladıklarını, musluklardan 
suların aktığını ve artık insanların kalite 
aramaya başladığını ifade eden Erdoğan, 
benzer sürecin, geçmişte İstanbul’da da 
yaşandığını söyledi. Balıkesir İçme Suyu 
Projesi’nin, kentin 2023 yılına kadar içme, 
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını kar-
şılayacağını belirten Erdoğan, projenin 
Balıkesirliler için hayırlı olması dileğinde 
bulundu. 

Başbakan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine 
de değindiği konuşmasında, Türkiye’nin, 
ekonomik ve siyasal açıdan yakaladığı 
olumlu havanın etkisiyle, AB ile olan ilişki-
lerinde önemli mesafeler kat edildiğini be-
lirtti. Erdoğan, şunları söyledi: “AB yolunda 
çok ciddi adımlar atıyoruz. İşte son Selanik 
Zirvesi’nde, Hükümetler arası Konferans’a 
gözlemci üye olarak Türkiye kabul edil-
miştir. AB yolundaki bu adımlar, bizim şu 
an 6 ay içindeki yüksek performansımızın 
neticesidir. Durarak bunlar alınmadı. Ve 
tabii bununla da kalmadık. Bu konuda 
bir konsensüs oluştu. Ana muhalefetiyle, 
parlamento dışı partileriyle ve sivil toplum 
örgütleriyle bir dayanışma ortaya çıktı. 
İnanıyorum ki Türkiye, 2004 yılı sonunda 
AB’den müzakere sürecini alacak. Bunu 
Selanik’te gördük. Bu, Türkiye’nin gerek 
siyasi kriterler noktasında, gerek ekonomi-
deki sıçramayla, insanımızı çok daha farklı 
bir yaşam standardına kavuşturacaktır.” 

 Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri-
nin işsizlik olduğunu ve bu doğrultuda çok 
çaba harcadıklarını ifade eden Erdoğan, 
yatırım yapan sanayici ve işadamlarının 
emrinde ve hizmetinde olduklarını söy-

Ortak Açılış Töreni

Balıkesir | 28 Haziran 2003
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ledi. “Şu anda adeta araziyi tohumla dö-
nemindeyiz” ifadesini kullanan Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
çok sayıda eğitim kurumu inşa edildiğini, 
bunlardan 1’ini devlet yapıyorsa, 3’ünü de 
hayırsever işadamlarının yaptığını söyledi. 
Erdoğan “Bu, devlet-millet kaynaşması 
döneminin başladığının bir göstergesidir” 
dedi. 

Yatırımlara ayrılacak kaynağın nereden 
bulunacağının sık sık sorulduğunu anım-
satan Erdoğan, “Yolsuzluk konusunda 
adresler tespit edildi. Damardan girdik, 
hortumlar kesilmeye başlandı. 8 yıllık eği-
timde bu yıl kitapları bedava dağıtacağız. 
Hani kaynak nerede? Hortumlar kesildi de 
orada. İnşallah okullar açılmadan kitaplar 
elinizde olur” diye konuştu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Dincilik 
ve din istismarcılığı yapmayacağız. Asla... 
Onun için de şekilcilikle uğraşmayacağız” 
dedi. Başbakan Erdoğan, “Çaygören 2. 
Merhale Balıkesir İçme Suyu Ana Besleme 
Sistemi ve İsale Hattı İnşaatı ile Arıtma Te-
sisi ve Terfi Merkezi”nin açılış töreninde, 
yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilerin, 
çağdaş ve modern eğitimden faydalanabil-
meleri amacıyla bu yıl yeni bir uygulama 
başlattıklarını hatırlattı. 

Sınavla 10 bin yoksul çocuğun devlet ta-
rafından ücretsiz olarak özel okullarda 
okutulacağını belirten Erdoğan, bu ko-
nuda “Bunlar kendi yakınlarına devletin 
imkanlarına peşkeş çekecekler” şeklinde 
haksız tepkilerle karşılaştıklarını ifade etti. 
Erdoğan, “Ayıptır, yıllar yılı böyle dediğiniz 

için bu millet size iktidarı vermedi, yine 
vermeyecek. Gelin bir mum yakın, yanan 
mumu söndürmeyin. Şu ana kadar 25 bin 
öğrenci başvurdu. Bu yıl 10 bin, seneye in-
şallah daha fazla alacağız” dedi. 

Konuşmasında, hükümetin doğalgaz 
konusundaki politikalarına da değinen 
Başbakan Erdoğan, Haziran ayı başında 
bir indirim yaptıklarını, şimdi de ikinci bir 
indirim yapacaklarını bildirdi. “Pazartesi 
günü sanayiciye yüzde 6, meskene yüzde 7 
indirim var” sözleriyle vatandaşlara müjde 
veren Erdoğan, “(İndirim yok) diyerek atıp 
tutmak kolay, ancak takip eden yok” dedi. 
Erdoğan, ekonomik göstergelerin giderek 
iyiye gittiğini, bir gecede yüzde 7000’ler se-
viyesinde faizin ödendiği bir Türkiye’den, 
3 Kasım’da yüzde 72-73’lere, bugün ise 
yüzde 50’ler dolayına gelindiğini kayde-
derek, “Nedir bu? Türkiye’nin kredibilitesi 
arttı. Üstelik Yanı başımızda Irak Savaşı’nı 
yaşadık. Acaba bizden öncekilerin döne-
minde ne vardı? Hangi savaşı yaşadılar? 
Onların savaşı, hortum savaşıydı” ifadele-
rini kullandı. 

AK Parti’nin, 3 tane “kırmızı çizgisi” bu-
lunduğunu ve bu konularda son derece 
hassas olduklarını ifade eden Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Dincilik ve din istismar-
cılığı yapmayacağız. Asla... Onun için de 
şekilcilikle uğraşmayacağız. Bu ülkede, 
hanım kardeşlerim, birbirlerine düşünce-
lerinden, inançlarından, dininden dolayı 
farklı bakmamalı. El ele, omuz omuza 
yürüyebilmelidir. İkincisi asla bu ülkede 
ırkçılığa yer vermeyeceğiz. Irk milliyetçi-
liği ayrımcılıktır. Bunu yapmayacağız. Bizi 
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birbirimize bağlayan bu memleketteki bağ, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır ve 
anayasal vatandaşlıktır. Tüm vatandaşlar 
olarak bunu yakalamaya mecburuz. O 
zaman birbirimize bakışımız çok daha de-
ğişecek. Üçüncüsü de bölgecilik yapmaya-
cağız. Bölgesel milliyetçiliği ayaklar altına 
almaya mecburuz.” 

Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardın-
dan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hil-
mi Güler, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Sana-
yi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Balıkesir 
Valisi Atıl Üzelgün, DSİ Genel Müdürü 
Veysel Eroğlu ve Belediye Başkanı Ziyaet-
tin Tan ile birlikte tesislerin açılışını yaptı. 
Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra 
Dursunbey İlçesi’ne gittiler. 

Balıkesir’in 2023 yılına kadar içme, kullan-
ma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacak 
olan “Çaygören 2. Merhale Balıkesir İçme 
Suyu Ana Besleme Sistemi ve İshale Hattı 
İnşaatı ile Arıtma Tesisi ve Terfi Merke-
zi”, 87.6 trilyon liraya mal oldu. Kille Çayı 
üzerinde yapımına 1986 yılında başlanan 
ve 1996 yılında tamamlanan 50 milyon 
metreküpü içme suyu olmak üzere toplam 
83 milyon metreküp su kapasiteli İkizce 
Tepeler Barajı’ndan kente sağlıklı su temi-
ni sağlayacak olan tesislerden, günlük 220 
bin metreküp içme suyu verilecek. 
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Kıymetli misafirler… Konuşmama başlar-
ken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor 
ve böylesine güzel bir vesileyle sizlerle 
bir arada bulunmaktan duyduğum büyük 
mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bugün burada temeli attığımız binalar 
kısa bir zaman sonra ülkemizin çok ihtiyaç 
duyduğu bilim yuvaları haline gelecekler. 
Bilgi, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın 
anahtar kavramlarından biri olacaktır. 
Öyle ki şimdiden 21. yüzyıl “Bilgi Toplumu 
Çağı” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıy-
la bu çağda bilgiye egemen olan ve bundan 
yararlanmayı bilenler gücü elinde tutanlar 
olacaktır. O halde kendimizi bu yeni çağa 
uyarlayacak adımları en kısa zamanda at-
malıyız. Hızlı bir küreselleşme sürecinde 
olan günümüz dünyasında, en küçük bir 
gecikmemiz bile ülkemiz açısından önemli 
kayıplara sebep olacaktır.

Bilginin merkezi bir yer tuttuğu bu yeni 
toplum modeline ancak yetişmiş insan 

gücüyle ulaşabiliriz. Bu yüzden, eğitim 
ülkemiz açısından her zamankinden daha 
fazla önem taşımaktadır. Ne yazık ki, eği-
tim konusu yıllar içinde ihmal edile edile 
ülkemiz açısından bir sorunlar yumağı 
haline dönüşmüştür. Yapılan yüzeysel dü-
zenlemeler ise çoğu zaman istenen sonucu 
vermemiş, hatta işlerin daha da karışma-
sına sebep olmuştur. Bu yüzden, eğitim 
alanında, artık beklemeye tahammülü 
kalmamış sorunlara yönelik acil çözümler 
üretirken, bir yandan da Hükümet olarak 
köklü reformların hazırlığı içerisindeyiz. 
Hükümetimiz eğitim konusunu öğrenciler 
ve ana-babalar açısından bir kabus olmak-
tan çıkarmaya kararlıdır. Bu konudaki ça-
lışmalarımız hızlı bir şekilde sürmektedir. 

İlköğretim ve ortaöğretim kuşkusuz büyük 
bir önem taşımaktadır. Ama ülkemizin bir 
bilgi toplumuna dönüşmesinde en büyük 
rolü oynayacak kurumlar üniversiteleri-
mizdir. Dolayısıyla üniversitelerimizin 
çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi 

Fen-Edebiyat Fakültesi ve 
Sağlık Meslek Yüksekokulu 
Binaları Temel Atma Töreni

Nevşehir | 04 Temmuz 2003
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üretim merkezleri haline gelmesi en önce-
likli hedeflerimiz arasındadır. 

Kıymetli misafirler… sevgili vatandaşla-
rım…

Bugün Türkiye’de ülkesini tanıyan, halkı-
nın sorunlarını dinleyen bir hükümet var. 
Halkın sıkıntılarını gidermek için gece 
gündüz demeden çalışan bir hükümet var. 
İktidara geldiğimiz şu kısa dönem içeri-
sinde bunu gerçekleştirebilmek için bir 
çok şey yaptık. Bu yaptıklarımız şimdiden 
meyvelerini vermeye başladı bile. Önü-
müzdeki dönemlerde bu icraatlarımızın 
olumlu sonuçlarını çok daha açık bir şekil-
de göreceksiniz. Ve işte üniversitelerimiz 
de, ülke sorunlarının teşhisinde, çözüm 
yollarının üretiminde bizlere her zaman 
için ışık tutan, büyük önem verdiğimiz 
kurumlardır. Üniversitelerimiz, ülkemizin 
aydınlık bir geleceğe taşınmasında özel bir 
yer tutmaktadır. 

Şurası açık olarak görülüyor ki, AK Parti 
hükümetinin halkın büyük teveccühüyle 
iktidara gelmesi sonucu, ülkemiz, derinle-
şen bir kriz ortamından kurtularak rahat 
bir nefes almıştır. AK Parti ülkedeki önü 
alınamayan çöküşü durdurmuş ve bu çok 
kısa zaman içerisinde ibreyi tersine çevir-
meyi başarmıştır. Ama biz büyük hedefleri 
olan bir Hükümetiz. Bu yüzden daha yo-
lun başında olduğumuzun bilincindeyiz. 
Eğitimde yaşanan sorunlar, sağlık alanın-
da yaşanan sorunlar, iş hayatında yaşa-
nan sorunlar tümüyle çözümlenmedikçe, 
Türkiye’deki kişi başına düşen milli gelir 
Avrupa ülkeleri seviyesine gelmedikçe 

kendimizi nihai hedefimize ulaşmış kabul 
etmeyeceğiz.

Dünya üzerinde güçlü ve saygın bir ülke 
olabilmemizin şartı, hızlı bir dönüşüm 
içerisindeki dünyaya her alanda ayak 
uydurabilmemizdir. İşte bu nedenledir 
ki Avrupa Birliği’ne girmemiz bizim için 
büyük bir önem taşımaktadır. Ve hazırla-
dığımız uyum paketleri Avrupa Birliği’ne 
girmenin gerekleri olmaktan öte, bu ülke-
nin kendi gerekleri olarak algılanmalıdır. 
Biz ülkemizi çağdaş ve uygar bir yapıya 
kavuşturmayı her şeyden önce kendimiz 
için istiyoruz.

Kıymetli misafirler…

Çağdaşlık ve uygarlık yolunda Hükümet 
olarak attığımız bu büyük adımlar, bilgi 
toplumu olma yolundaki çabalarımızın 
meyvesini vermesiyle asıl hedefine ulaşa-
caktır. Ve ben halkımızın bu konuda ne ka-
dar gayretli olduğunu görüyorum. Erciyes 
Üniversitesi halkımızın eğitime verdiği 
büyük önemin ve desteğin en güzel örne-
ğidir. Hayırsever vatandaşlarımızın bu 
üniversite için şimdiye kadar 60 milyon 
dolar yardım yapmış olmaları, sanırım ne 
demek istediğimi daha açık gösterecektir. 
Bu vesileyle eğitime bu değerli katkıların-
dan dolayı yardımsever vatandaşlarımıza 
yürekten teşekkür ediyor ve konuşmamı 
burada bitirirken, temelini attığımız bu 
eğitim yuvalarımızın ülkemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.
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Erdoğan, Nevşehir Belediyesi’nin yeniden 
restore edilen binasının açılışını yapıyor-
du. Erdoğan, daha sonra Nevşehir Belediye 
Başkanı Yalçın Demir’in makamına geçe-
rek brifing alıyordu. Belediye başkanlığı 
binasının balkonundan halka hitap eden 
Erdoğan, Nevşehir’in tarihini ve kültürü-
nü yansıtan böyle bir binayı hizmete sun-
duğu için Belediye Başkanı Demir’e teşek-
kür ediyordu. “At binenin kılıç kuşananın” 
diyen Erdoğan, millete hizmette azimli 
olduklarını belirterek, 3 Kasım seçimleri 
öncesiyle bugünkü durum arasındaki far-
kın herkes tarafından görüldüğünü bildi-
riyordu. 

Başbakan Erdoğan, kış aylarında “Enflas-
yonda eksi rakamlara ulaşırsak şaşmayın” 
dediğini anımsatarak, Temmuz ayında 
TÜFE ve TEFE’de rakamın eksi çıktığını 
söylüyordu. Erdoğan, “Biz damdan düşe-
rek gelmedik bu piyasaya ama bu ülkede 
hayatında iki koyun gütmemiş olanlar 
çıkıp konuşuyor, yazıyor, çiziyor zannedili-
yor ki gerçek bu. Ancak hayatın gerçeği bu 
değil hayatın gerçeği çok farklı” diyordu. 

Başbakan Erdoğan, çiftçiye mazot indirimi 
yaptıklarını ve vatandaştan 13 yıl zorunlu 
tasarruf adı altında kesilen paraları öde-
diklerini söylüyordu. Başbakan Erdoğan, 
elektrik taşıma hatlarında suiistimaller 
bulunduğunu artık bunların da ortadan 
kaldırıldığını belirtiyordu. “Artık bereketli 
bir döneme girdik” diyen Erdoğan, enflas-
yonda geçen yılın altında bir enflasyon 
rakamına ulaştıklarına işaret etti. “Ama 
hedefimiz bu mu? Hedefimiz yüzde 20” di-
yen Erdoğan, “Türkiye şu anda 7.4 ile yılın 
ilk üç ayına göre büyüme hızıyla dünyada 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor” di-
yordu. 

Erdoğan, “hala bazıları yazıyor eline diline 
dursun, gel bir bak ne yapılıyor ne edili-
yor. Oturmuşsun masaya masanın başında 
atıyorsun. Milletin kafasını karıştırmaya 
hakkın yok” diye konuşuyordu. Duble 
yolları devletin atıl konumunda bulunan 
makineleri çalıştırarak yaptıklarını anla-
tan Erdoğan, duble yolları 10-15 kat ucuza 
mal ettiklerini söylüyordu. Erdoğan, Nev-
şehirlilerden Nevşehir taşının dışında ev 
yapmamalarını da istiyordu. 

Belediye Başkanlığı Yeni Bina 
Açılış Töreni

Nevşehir | 04 Temmuz 2003
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Başbakan Erdoğan, Nevşehir-Aksaray 
arasındaki 72 kilometrelik duble yolun 
temel atma törenine katılıyordu. Törende 
konuşan Erdoğan, iktidara gelmeden önce 
halka, Türkiye’yi doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine duble yollarla örme 
sözü verdiklerini anımsatıyordu. Kendi-
lerine 15 bin kilometre duble yol hedefi 
belirlediklerini ve bunun 1500 kilomet-
resini gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Erdoğan, Aksaray-Nevşehir arasında da 
72 kilometrelik duble yolu kış gelmeden 
bitirmeyi amaçladıklarını kaydediyordu. 
Trafik kazalarında yılda 6 bin insanın ha-
yatını kaybettiğini, 100-120 bin insanın 
yaralandığına işaret eden Erdoğan, bunun 
ekonomide 5 milyar dolarlık zarara yol aç-
tığını söylüyordu. 

Erdoğan, yolun, su gibi özgürlük ve bağım-
sızlık olduğunu anlatarak, “Bu temelleri 
görmeyenler, görmek istemeyenler, bilme-
yenler, bilmek istemeyenler var. Ancak, 
bizim eylemimizin ulaştığı yere onların ha-
yali bile ulaşamaz. Köşesinde oturmuş, ya-
zıyor. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz 
yok. Aşık Veysel’in dediği gibi, (uzun ince 
bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece)” diye 

konuşuyordu. Yargıda olması nedeniyle 
yolsuzluk rakamlarını açıklayamayacağını 
ifade eden Erdoğan, “Davalar bitince nasıl 
götürdüklerini açıklayacağız, göreceksiniz 
ve bir daha sizin karşınıza çıkamayacak-
lar” diyordu. 

Türkiye’de yaklaşık 1.5 milyon işsiz oldu-
ğunu ifade eden Erdoğan, iş yerlerinin tam 
kapasiteyle çalıştığı zaman işsizlere iş im-
kanı doğacağını belirtti. Erdoğan, “Eskiden 
(ne olur bize iş bul) diye geliyorlardı. İn-
şallah sen zengin olacaksın, senin açtığın 
yer iş kapısı olacak” diyordu. Bazı yasal dü-
zenlemelerden sonra yabancı sermayenin 
Türkiye’ye gelmeye başladığını da ifade 
eden Erdoğan, şöyle konuşuyordu: 

“Nerede bir rüşvet talebi olursa lütfen bizi 
arayın, ancak haksız bir talebiniz olursa, 
o yollar açılır. Ama haklı, doğru talebiniz 
olduğu zaman kimse sizden böyle bir şey 
talep edemez. Etmesi halinde bize gelin, 
biz sizin hizmetinize hazırız. Türk mille-
tinin bu işi başaramaması için tek sebep 
vardır. O da yine Türk milletidir. Bu millet 
karar verdiği zaman başarır, köstek olduğu 
zaman başaramaz.” 

Nevşehir-Aksaray Duble Yolu 
Temel Atma Töreni

Nevşehir | 04 Temmuz 2003
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Kıymetli misafirler… Bugün ülkemiz için 
güzel bir gün. Çünkü bugün ülkemize yeni 
bir baraj kazandırıyoruz. 

Bu baraj sayesinde 6 bin 200 hektar tarım 
arazisi sulanacak ve bölgenin tarımsal üre-
timinde önemli bir artış sağlayacaktır. Bu 
barajla, dekar başına 50 milyon TL. olan 

zirai gelir, 325 milyon TL.’ye çıkacaktır. 
Türkiye şu an itibarıyla baraj yapımında 
dünyada üçüncü sıraya gelmiş bulunmak-
tadır. Hükümet olarak barajların ortalama 
bitiş süresini ilk aşamada 22 yıldan 12 yıla 
ve bir sonraki aşamada da 6 yıla çekmeyi 
hedefliyoruz. Daha küçük çaplı projelerde 
ise bu hedefimiz 36 aydır. 

DSİ Ladik Derinöz Barajı Açılış 
Töreni

Samsun | 05 Temmuz 2003
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Yaptığımız bu tesisler ekonomik fayda-
nın yanı sıra, sosyal fayda ve istihdam da 
sağlamaktadır. Ülkemizin temel problem-
lerinden biri olan göç sorunu yapılan bu 
tesisler sayesinde önemli ölçüde çözüme 
kavuşturulacaktır. Hedefimiz sulu tarımda 
2030 yılı itibariyle 6,5 milyon hektara ula-
şılmasıdır. Bu hedef gerçekleştiği takdirde, 
sadece bu yolla 2 milyon kişiye istihdam 
sağlanmış olacaktır. Bu alanda 2030 yılı-
na kadar, mevcut duruma ek olarak, 3,8 
milyon hektar alanın sulanmasını, 19 950 
MW kurulu gücünde Hidroelektrik santral 
yapılmasını, şehirlerimize yılda 17 milyar 
metreküp su teminini hedefliyoruz.

Değerli misafirler…

Hükümete geldiğimiz günden bugüne, bu 
kısa zaman içerisinde, ülkemizin çehresi 
değişti. Onca birikmiş soruna rağmen, 
devletin işleyişine işlevsellik kazandırdık. 
Piyasaları hareketlendirmeyi başardık. 
Ekonomideki iyiye gidiş sürüyor. Üstelik 
bunları ülkemiz açısından çok kritik olabi-
lecek Irak Savaşı’na rağmen başarabildik. 
Bunu başarabilmemizin ardında, hükü-
metimizin büyük bir kararlılıkla aldığı ve 
uygulamaya koyduğu kararların yanı sıra, 
halkımızın hükümetimize duyduğu büyük 
güvenin de payı var. 

Halkımız, kendisini tanıyan bir hüküme-
tin, kendisini dinleyen hükümetin, derdini 
kendi derdi bilen bir hükümetin işbaşında 
olduğunu biliyor. Bu yüzden de hükümeti-
mizin heyecanını paylaşıyor, hükümetimi-

ze güveniyor. Bunu her vesileyle yakından 
müşahede ediyoruz.

Değerli misafirler… sevgili vatandaşla-
rım…

Her alandaki bütün bu olumlu geliş-
melere rağmen, henüz yolun başında 
olduğumuzu bilmenizi isterim. Bundan 
sonra çok daha büyük atılımlar gerçekleş-
tirecek, Türkiye’nin yüzünü güldüreceğiz. 
Türkiye’ye yakışan, çağdaş, uygar, mü-
reffeh, güçlü ve saygın bir ülke olmaktır. 
Kötü yönetimler yüzünden ülkemiz, yıllar 
içinde, bu kendine yakışan niteliklerinden 
uzaklaşmıştır. İktidara geldiğimiz şu kısa 
dönem ülkemizin her alanda silkinişine 
tanık olmuştur. Hükümetimizin asıl atı-
lımları bu aşamadan sonra olacaktır. Ama 
dikkat edin, bunlar kuru sözlerden ibaret 
değildir. Şu kısa süre içerisinde yapmış 
olduklarımız, ileride yapacaklarımızın 
teminatıdır.

Hep birlikte halkımızla el ele vererek ül-
kemizi aydınlık yarınlara taşıma azmi ve 
kararlılığı içerisindeyiz. Yarının Türkiye’si 
bizim gayretli çalışmalarımızın eseri ola-
caktır. Konuşmamı burada noktalarken, 
Derinöz Barajı’nın başta bölgemiz olmak 
üzere bütün ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyor, bu barajın inşasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan Çok kat-
lı Tacettin Otoparkı’nın açılış töreninde 
yaptığı konuşmada Irak’ta yaşanan geliş-
meleri de değerlendiriyordu. Gözaltında 
tutulan askerlerimizin serbest kalması için 
yapılan girişimlerin sürdüğünü belirten 
Erdoğan, şunları söylüyordu: 

“Irak meselesiyle ilgili bazı şeylerin konu-
şulduğu biliyoruz. Bunlara da asla prim 
vermeyiz. Biz Türk milletinin onuruyla 
kimseyi oynatmayız. Bundan hiç endişeniz 
olmasın. Ve işimizin arkasındayız. Takipçi-
siyiz. Biz Kayseri’ye geldiğimiz zaman bü-
tün ruhumuzun derinliklerinde her hücre-
mizde adım adım görevimizin mesuliyeti 
içerisinde bu konuları takip ederiz… Yazılı 
ve görsel basında milletimizi olumsuzluğa 
milletimizi farklı düşüncelerin içerisine 
sokmaya kimsenin hakkı yok. Bu tür ça-
baların içerisine popülist düşüncelerle 
kimse girmesin. Milletin huzura ihtiyacı 
var. Mutluluğa ihtiyacı var. Bu mutluluğu 
ve huzuru da kimse gölgelemesin.” 

Erdoğan, Kayseri’nin belediyecilik hizmet-
leri açısından Türkiye’de örnek gösterile-
cek iller arasında yer aldığını kaydederek, 

“Atalarımızın ifadesiyle, (At binenin, kılıç 
kuşananındır). Bu ülkede eğer milletine 
bir şeyler yapmanın heyecanını duyuyor-
sanız, bunlar sizin rüyalarınıza giriyorsa, 
çok şeyler yapabilirsiniz. Aynı sıkıntıları 
biz de yaşadık. Yapmak istediğimiz büyük 
yatırımlar için Ankara’dan para istemedik. 
(Sadece önümüzü açın) dedik, önümüzü 
açmadılar” diyordu. 

Belediyelerin hizmet atağına kalktığını 
ifade eden Erdoğan, “Şimdi yollar açılıyor. 
Ben yolları gördüğüm zaman, bağımsızlı-
ğı, özgürlüğü görüyorum” diye konuşuyor-
du. Başbakan Erdoğan, Türkiye’de baraj 
inşaatlarının 15 ile 30 yıl sürdüğünü, önü-
müzdeki yıllarda barajların önce 5, daha 
sonra 3 ve 1 yılda bitirileceğini, 81 vilayet-
te susuzluk sorununu çözeceklerini anlatı-
yordu. Erdoğan, tören alanının yakınında 
bulunan ve geçen ay içinde meydana gelen 
patlamada 10 öğrencinin öldüğü Taşçıoğ-
lu Kuran Kursu enkazını göstererek, “Bu-
rada üzücü bir olay yaşanmıştı. Ölenlere 
rahmet diliyorum” diyordu. 

Türkiye’de ekonominin düze çıkmaya baş-
ladığını, enflasyon oranlarının hızla düştü-
ğünü ifade eden Erdoğan’ın, “Enflasyonun 

Tacettin Otoparkı Açılış Töreni

Kayseri | 06 Temmuz 2003
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düşmesinin yanında, 7.4 büyüme hızıyla 
dünyada Çin’den sonra ikinci sırayı Tür-
kiye aldı” dediği sırada, kalabalıktan bir 
vatandaş, “Hortumlar kesiliyor, ondan” di-
yordu. Bunun üzerine Erdoğan, gülümse-
yerek, “Hortumlar kesildikçe neler olmaz, 
neler. Hortumlar kesilmeye başladı. Bu 
bereket oradan geliyor” diye konuşuyordu. 
Emeklilere yapılan zamda kaynağın nere-
den bulunacağının gündeme getirildiğini 
anımsatan Erdoğan, “Kaynak dürüstlükte, 
doğrulukta. Onlar bu ek kaynakları göre-
miyorlar, göremezler. Bundan sonra da gö-
remeyecekler. 2003-2004 eğitim öğretim 
yılında kitapları bedava vereceğiz. Yakla-
şık 250 trilyon lirayı buluyor. Kaynak, ek 
kaynaklarda. Hortumlar kesiliyor. Kaynak 
oradan geliyor” diyordu. Bir vatandaşın, 
“Medyanın dedikodusunu kesin” demesi 
üzerine, Başbakan Erdoğan, şunları söylü-
yordu: 

“Onların tek borazanı kaldı, ellerindeki 
bu televizyonları. Onlar oralarda ne der-
lerse desinler, ne söylerlerse söylesinler, 
siz milletsiniz, bu işin aslısınız. Siz bizi iyi 
tanıyorsunuz, biz de sizi iyi tanıyoruz. Bu 
hükümete, (zam vermiyorsunuz) diyenle-
rin kökünü araştırın. Bunlar, kendi işyer-
lerinde çalışan işçilerin mevcut maaşlarını 
kesiyorlar, azaltılıyorlar. Onlara bakın. Biz 
olmayan parayı veremeyiz. Elimizde im-
kan olsa biz işçimize çok daha fazla para 
veririz. Arkadaşlarımız teklifi yaptı. Yüzde 
4 artı yüzde 7... İmkan bu kadar çıktı. Şunu 
unutmayalım ki, Türkiye’de 5 milyon res-
mi işsizimiz var. Bir taraftan bunlara iş 
imkanı sağlamalıyız.” 
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Başbakan Erdoğan, Mersin’in Erdemli 
ilçesindeki Kargı Pınarı mevkiinde Çe-
tinkaya Mağazası’nın açılışında, Türkiye 
ekonomisindeki son göstergelere işaret 
ederek, bunların son derece önemli oldu-
ğunu belirtiyordu. Erdoğan, AB sürecinde 
önemsedikleri konuların başında düşünce 
özgürlüğünün geldiğini, bunu örgütlenme, 
ifade, din ve vicdan özgürlüğünün izlediği-
ni söylüyordu. 

Erdoğan, “Türkiye’de taş üstüne taş koyan 
her kim olursa olsun başımızın üzerinde 
yeri var, onlar bizim başımızın tacıdır. 
Çünkü, işsizliğin başını alıp gittiği bir 
dönemde bu tür yatırımlarla istihdam 
sağlanması bizleri mutlu ediyor” diyordu. 
Anadolu’nun gittiği her yerinde karşılaş-
tığı insanların “çocuğuma, eşime, bana iş” 
dediğini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle 
konuşuyordu: 

“Devlet, artık işsizlerin yerleştirildiği bir 
yer olmaktan çıkacak. Devletin görevi özel 
teşebbüsün önünü açmaktır. Biz de bunun 
için öncelikle şirket kurmayı kolaylaştır-

dık, yatırımcının önünü açtık. Daha önce 
19 aşamada gerçekleştirilen şirket kurma 
işini yasal düzenlemeler yaparak 3 aşama-
ya indirdik.” 

Yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 
artış olduğunu, bunun da güven ortamı-
nın oluştuğunu gösterdiğini vurgulayan 
Erdoğan, “Güven ortamını sağladık, sıra 
istikrarda. Bu da çok uzun sürmeyecek” 
diyordu. Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’nin 
yüzde 7,4 ile büyüme hızında Çin’den son-
ra ikinci sıraya yerleştiğine dikkati çeken 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

“18 yıl aradan sonra Türkiye ilk kez eksi 
enflasyona ulaştı. Bunları Türkiye bugüne 
kadar hiç görmemişti. Şimdi gündemimiz-
de halkın alım gücünün yükseltilmesi var. 
Bunu gerçekleştirirsek piyasa canlanacak.” 

Erdemli Çetinkaya Mağazası 
Açılışı

Mersin | 13 Temmuz 2003
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Başbakan Erdoğan, Lüleburgaz’da Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait Trakya 
Cam Sanayi A. Ş. Trakya Fabrikası’nın 2. 
fırın yenileme ve modernizasyon yatırımı-
nın açılış törenine katılıyordu. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, bu ve benzer 
yatırımların, ekonomiye doğrudan kazan-

dırdıklarının yanında sembolik önemle-
rinin de var olduğunu kaydederek, “Daha 
dün ülkenin yaşadığı ağır kriz nedeniyle 
sanayi tesisleri ve işletmelerin mevcut çalı-
şanları, işten çıkarma mecburiyetiyle karşı 
karşıya iken, bugün yeni yatırımlarda 
bulunmak, yeni katma değer sağlamak ve 

Trakya Cam Sanayi Fabrikası 
Modernizasyon Yatırımı  

Açılış Töreni

Edirne | 15 Temmuz 2003
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hepsinden önemlisi yeni istihdam imkanı 
oluşturmak her türlü tebrik ve takdirin 
üstündedir” diyordu. 

Temel anlayışlarının, dün ya da bugün bu 
ülke için taş taş üstüne koyan herkese şük-
ran borcu olduğunu dile getiren Erdoğan, 
bu nedenle Türkiye’deki tüm yatırımcı ve 
girişimcileri tebrik ediyordu. Başbakan 
Erdoğan, şöyle diyordu: 

“Ben bir konudaki inancımı hiçbir zaman 
yitirmedim, en kötü şartlarda dahi inan-
dım ki Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye, 
konjonktürel zaaflara teslim olmayacak 
kadar güçlü bir ülkedir. Türkiye her türlü 
problemini yenecek, her türlü zorluğun üs-
tesinden gelebilecek kaynaklara sahip bir 
ülkedir. Bugün bu konuda yanılmadığımı 
görmenin mutluluğunu da yaşıyorum.”

Erdoğan, Türkiye’nin bugün bulunduğu 
noktada özellikle son 5 yılda küresel ve ül-
kesel krizlerle boğuşmak mecburiyetinde 
kalmış olmasına rağmen yeniden büyüme 
trendine girdiğini vurgulayarak, “Bugün 
her şey düne göre daha iyidir. Yarın daha 
iyi olacaktır. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 
Bugün çatısı altında bulunduğumuz cam 
sanayi söylediklerimizin bire bir tanığıdır” 
diye konuşuyordu. 

Cam sanayi ürünlerinin dünyanın 130 
kadar ülkesindeki insanların beğenisini 
kazandığını, bu ülkelere yapılan ihracatta 
sadece cam sektörünün 550 milyon dolara 
yaklaşan bir ihracat geliri hedeflediğini 
kaydeden Erdoğan, cam sanayinin bugün 
yaklaşık 2 milyon ton cam, 4 milyon en-

düstriyel hammadde ve 1.5 milyon ton da 
kimyasal üretim gerçekleştirdiğini bildiri-
yordu. Sektörün 13 bine yakın doğrudan 
istihdam sağladığını da ifade eden Erdo-
ğan, bu kuruluşun ülke ihtiyaçlarının çok 
ötesinde üretim yaptığını, ürünlerinin ya-
rısından fazlasını dünyanın 130 ülkesine 
sattığını anlatıyordu. 

Erdoğan, cam sanayinin, yarattığı kapasite, 
teknik imkan, ürün standartlarıyla dünya-
nın sayılı cam üreticileri arasında yer aldı-
ğını dile getirerek, Şişecam’ın, çok kısa bir 
zamanda Rusya Federasyonu’nda yılda 1.2 
milyon adet kapasiteli cam ambalaj tesisi-
nin 3. fırınını da açacaklarını öğrendiğini 
söylüyordu. Bu kuruluşun Rusya’da cam 
ambalaj üretiminde öncü olması iddiasını 
da taşıyacağını kaydeden Erdoğan, aynı za-
manda Gürcistan, Mısır ve Bulgaristan’da 
yatırım yapıldığını anlatıyordu. 

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de tarihinde 
hiç görülmedik büyük reformlar yapıldığı-
nı belirterek, “Bir yandan AB’ye giriş süre-
cinde makro ekonomik istikrar sağlayacak, 
enflasyon belasından ülkeyi kurtaracak ka-
rarlar alınıyor, kurumlar geliştiriliyor, öte 
yandan uluslararası pazarda sosyo-ekono-
mik ve kültürel uyumu sağlamak için yasal 
yapılar yeniden düzenleniyor” diyordu. Bu 
gelişmelerin herkesin yarınlarını güven 
altına alan gurur duyulması gereken geliş-
meler olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz 
hükümet olarak sorunların da farkındayız, 
çözüm için de elimizden geleni yapıyoruz. 
Bir yandan ülkeyi yeniden yapılandırmaya 
çalışırken, diğer yandan sanayi için olum-
suzluk yarattığını bildiğimiz sorunların 
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üstesine gidiyoruz, yatırım ortamını iyileş-
tirmeye çalışıyoruz” diyordu.

Temel ilkelerinin girişimcilerin önündeki 
engelleri kaldırmak, onlara uluslararası 
pazarda rakipleriyle eşit koşullar oluştur-
mak olduğunu da vurgulayan Erdoğan, 
yakıt ve enerji maliyetlerini rakip ülke-
lerin düzeylerine, hatta daha da altına 
indirebilmek için imkanları sonuna kadar 
zorladıklarını söylüyordu. Başbakan Erdo-
ğan konuşmasını fabrikaya bol bereketli 
kazançlar dileğiyle tamamlıyordu. 

 Erdoğan daha sonra modernizasyonu ger-
çekleştirilen ikinci fırını hizmete açtı. Bu 
arada Erdoğan tesisleri gezerken darbeye 
dayanıklı cama tuğla atıyordu. Bu sırada 
Erdoğan’a darbeye dayanıklı camda kara-
te gösterisi sunuluyordu. Ayrıca Erdoğan 
arkası camdan oluşan bir kaleye de penaltı 
atışlarında bulunuyordu. Oto cam tesisleri-
ni de gezen Erdoğan daha sonra Kırklareli 
Şişecam Fabrikası’nı gezerek yetkililerden 
bilgi aldı. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

66

Erdoğan, Rize’deki temasları çerçevesinde 
İkizdere ilçesinde işadamı Emrullah Tu-
ranlı tarafından yaptırılacak olan lisenin 
temel atma törenine katılıyordu. Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada bu yıl içinde 
eğitimde büyük bir kampanya başlat-
tıklarını vurgulayarak, eğitime yapılan 
yatırımların tamamının gider sayıldığını 
kaydediyordu. Erdoğan, konuşmasında 
işadamı Turanlı’ya dönerek okulu ne za-
man bitireceğini sordu. Turanlı’nın, “4 ay 
sonra teknik olanaklar elverdiği zaman 
bitireceğiz. Ekim’de bitiririm” karşılığını 
vermesi üzerine Erdoğan, “Bu, dört aydan 
daha kısa oldu. Bunu 1 Kasım yapalım” 
diyordu.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin ıstıraplı 
bir dönem yaşarken kendileri iktidara 
geldikten sonra yavaş yavaş çekilen sıkın-
tıların azaldığını belirterek, şöyle konuşu-
yordu:

“50 yıl aradan sonra ilk defa yüzde 66 
temsil yetkisiyle işbaşına geldik. Bu bir 
rekordu. Yurtdışına çıktığımızda oradaki 

münasebetlerimizde, ‘biz size parayı ka-
zanma yolunu, siz de bize siyasetin yolunu 
gösterin’ diyorlar. Bu bir iletişim... Bu ülke-
de yüzde 7500 faizlerin ödendiği dönem-
leri gördük. Bunun bedelini halk ödedi. 
Biz işbaşına geldikten sonra yüzde 70’lerin 
üzerinde faizler bugün yüzde 50’lerin altı-
na düştü. Daha da düşecek. Türkiye, 18 yıl 
aradan sonra eksi enflasyonu yakaladı. Bu, 
kararlı gidişatın neticesidir. Türkiye, 7.4 
büyüme hızıyla Çin’den sonra en hızlı bü-
yüyen ikinci ülke durumuna geldi. Bunlar, 
hep kararlılığın neticesidir.”

Eğitimin yanı sıra, sağlık alanında da 
önemli projeleri hayata geçirmeye baş-
ladıklarını anlatan Erdoğan, kamuya ait 
hastanelerde ayırım gözetmeksizin vatan-
daşların tedavisinin gerçekleştirilmeye 
başlandığını, önceki dönemlerde yaşanan 
sıkıntılarda önemli azalmaların meydana 
geldiğini söylüyordu. Sağlık alanında atı-
lacak diğer adımlarla vatandaşın doktora 
değil, doktorun vatandaşın ayağına gelece-
ğini belirten Başbakan Erdoğan, “Çağdaş-
lığın alameti budur. Bunlar lafla olmuyor” 

Emrullah Turanlı Lisesi Temel 
Atma Töreni

Rize | 16 Temmuz 2003
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diye konuşuyordu. Erdoğan, özellikle 
mesleki eğitime büyük önem verdiklerine 
işaret ederek, “Eğitimde de çağdaşlığı yaka-
layacağız” diyordu.

Rize’nin önemli geçim kaynaklarından 
birinin çay üretimi olduğunu ifade eden 
Başbakan Erdoğan, bu yıl çay paralarının 
erken ödeneceğini, bununla ilgili çalışma-
ların Çay-Kur tarafından yapıldığını bildi-
riyordu. Rize sahil yolunun da durmasının 
söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, 
ancak ekonomik nedenlerden dolayı 
projenin istenilenden yavaş ilerlediğini 
kaydediyordu. Kısa süre içerisinde ekono-
mideki sıkıntıların aşılmasıyla projeye hız 
verileceğini belirten Erdoğan, daha sonra 
butona basarak okulun temeline ilk harcı 
koyuyordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a burada 
ilçe halkı tarafından bazı armağanlar ve-
rilirken, vatandaşlar sevgi gösterilerinde 
bulunuyorlardı.



Recep Tayyip ERDOĞAN

68

Bingöl’de kalıcı deprem konutları temel 
atma törenine katılan Erdoğan, 1 Mayıs’ta 
meydana gelen felaketin acısını paylaşmak 
için Bingöl’e geldiklerini ve bölgeyi gezdik-
lerini anımsatarak, o durumun “unutula-
cak gibi olmadığını” söylüyordu. Bugün, 
buruk bir sevinç yaşandığını ifade eden 
Erdoğan, milletin verdiği yetki ve hizmet-
devlet anlayışının gereği böyle bir adım 
attıklarını vurguluyordu. 

Başbakan Erdoğan, 1 Mayıs’tan bugüne 
kadar Bingöllülerden aslında ayrı olma-
dıklarını ancak Türkiye’nin binlerce, on-
binlerce sorunu bulunduğunu belirterek, 
1 Mayıs’ın hemen ardından bölgede zemin 
etüt çalışmalarına başladıklarını anımsa-
tıyordu. “Bazıları, ‘geçici konutlar yapın’ 
dediler” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu: 

“Biz, her şeyde rantabilite arıyoruz. 
Gölcük’te, Sakarya’da geçici konutların 
akıbetini gördük. Bunların hepsi zarardır. 
Bizler bu zarara girmeden, geçici değil 
kalıcı konut yapalım, kalıcı konutların da 

turşusunu kurmayalım dedik. Konutları 
2004 Şubat başında teslim edeceğiz. Mese-
leyi iyi takip edin. Bu tür işler, toplu konut 
tarihinde olan işler değildir. Bunu bizim 
iktidarımızda göreceksiniz. Verdiğimiz 
sözün arkasında dururuz.” 

Milletin verdiği yetkiyle, hizmetleri zevk 
anlayışıyla algıladıklarını kaydeden Erdo-
ğan, bugüne kadar Türkiye’de politikanın 
kurusıkı atmayla yürütüldüğünü ifade 
ederek, “Biz, kurusıkı atamayız” diyordu. 
Türkiye’de 15 yıl önce temeli atılan baraj-
ları bitirmeye çalıştıklarını vurgulayan 
Erdoğan, “Aynı yanılgıya biz düşmek iste-
miyoruz. Sözü verdik, sözümüzü yerine 
getireceğiz” diye konuşuyordu. 

Erdoğan, İstanbul’da, Bingöl depreminde 
yıkılan Çeltiksuyu YİBO’nun öğrencileriy-
le dertleştiğini de belirterek, “Aranızda, 
bu öğrencilerden varsa ellerini görmek 
istiyorum” diyordu. Bunun üzerine, bir-
kaç öğrenci ellerini kaldırdı. Yaşı büyük 
olan birisinin elini kaldırması üzerine ise 
Başbakan Erdoğan, “Sen değilsin. Sen ev-

Kalıcı Deprem Konutları Temel 
Atma Töreni

Bingöl | 18 Temmuz 2003
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lensen çocuğun olacak yaştasın” diye espri 
yapıyordu. 

Erdoğan, daha sonra Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı yanına 
davet ediyordu. “Sayın Aziz Yıldırım’ın 
size bir müjdesi olacak” diyen Başbakan, 
mikrofonu Yıldırım’a veriyordu. Yıldırım, 
depremin ardından Fenerbahçelilerin 
kendilerinden Diyarbakır maçı hasılatı-
nın Bingöl’e bağışlanmasını istediklerini 
anımsatarak, “Diyarbakır maçı hasılatı 38 
milyar liraydı. Biz bunu 100 milyar liraya 
çıkardık. Bir 100 milyar lira da ben bağış-
lıyorum. Ve Bingöl Valimize 200 milyar 
liralık çeki teslim ediyorum” diyordu. Öte 
yandan, törende bulunan Sanko Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir 
Konukoğlu da depremzedelere verilecek 
1 milyon dolarlık yardım çekini, Bingöl 
Valisi Hüseyin Avni Coş’a teslim ediyor-
du. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da 
Bingöl için depremin ardından 500 konut 
yaptıracaklarının sözünü verdiklerini söy-
lüyordu. 
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Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nin (ALOS-
Bİ) temel atma törenine helikopter ile 
gelen Başbakan Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, temeli atılan organize sanayi 
bölgesinin en kısa sürede faaliyete geçme-
sini temenni ediyordu. Organize sanayi 
bölgelerinin planlı kalkınmayı hedefleyen 
yatırımlar olduğunu kaydeden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, ALOSBİ’nin 60 bin 
işsize iş imkanı, 200 bin işsize de dolaylı 
katkı sağlayacağını vurguluyordu. Bölge-

nin en küçük devlet desteği dahi almadığı-
nı, bu nedenle yatırımcıları tebrik ve tak-
dir ettiğini belirten Erdoğan, 920 hektarlık 
alanda kurulacak bölgede 400 işyeri olaca-
ğını, bu işyerlerinin enerji yatırımlarıyla 
koordineli hale geleceğini kaydederek, 
şunları söylüyordu: 

“ALOSBİ, Türkiye’nin örnek ve modern 
bir yatırımı olacaktır. 2007’de bitirilmesi 
planlanan bu bölge diğer yatırımcılara da 

Aliağa OSB Temel Atma Töreni

İzmir | 19 Temmuz 2003
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örnek olacak, yatırımlara hız verecektir. 
Bugün 1 yıl öncesine göre farklı bir dönem 
yaşıyoruz. 1 yıl önce ne yazık ki ülkemiz 
Bakanlar Kurulu toplantısını yapamayan 
bir yönetim ile karşı karşıyaydı. Bugün do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
ülkemizi bir heyecan kasırgası kapladığı-
nın müjdesini veriyorum.” 

Başbakan Erdoğan, yatırımcıların heye-
canla farklı bölgelere yatırımlar yaptığını, 
yabancı ortaklar bulduğunu, bu ortaklarla 
üçüncü ülkelere de yatırımlar gerçekleşti-
ğini belirterek, şöyle devam ediyordu: 

“Önceleri ülke içinde bir şeyler yapmaya 
çalışan yatırımcılar artık dünya yatırım-
cılarıyla, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yatırımlar yapıyor. Hatta ve hatta işsiz 
insanlarımızı oralara götürerek iş sahibi 
yapıyor. Geçenlerde Avusturya’daydım. 
Oranın Başbakanı bana dedi ki, (Türklerin 
burada çok önemli bir yeri var. 17 bin Türk 
yatırımcısı var.. Ama Türkiye’de 117 tane 
Avusturyalı yatırım yapmış). Böyle bir he-
yecan kasırgası var. Türk müteşebbis ruhu 
bereket bolluk kaynağı olmuş, bu araziler 
verimli olacak.” 

Sanayi yatırımlarının artmasıyla işsizliğin 
de yavaş yavaş azalacağını belirten Başba-
kan Erdoğan, şunları söylüyordu: 

“Bugün ülkemizde 4.5-5 milyon işsiz var. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’ne bağlı 5 milyon esnaf var. Bunlar 
ciddi bir adım ile işsizliği farklı hale geti-
rebilir. Her biri bir kişi yanına alsa bu iş 
bitecek. Halk Bankası’nın esnafa yüzde 56 

ile verdiği kredi oranını biz yüzde 30’lara 
indirdik. Daha önce kepenk kapatmış olan 
esnaf kepenklerini açsın diye... Bunlar 
hizmet verince, işsizlik kaybolmaya başla-
yacak.” 

İnşaat sektöründe de bir canlanmayı 
hedeflerini belirten Başbakan Erdoğan, 
başlattıkları toplu konut hamlesiyle kısa 
sürede inşaat sektörünün canlanacağını, 
bu sektörün 400 kalemi hareketlendirece-
ğini, yeni iş imkanları sağlayacağını kayde-
diyordu. ALOSBİ’nin 4 yıl sonra açılışına 
katılmayı da istediğini belirten Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamlıyordu: 

“Siz değerli yatırımcıları alkışlıyor, takdir 
ediyorum. İnşallah açılışta da birlikte 
oluruz. Türkiye’yi yeniden bir şantiye 
haline döndürmemiz gerekiyor. Yabancı 
yatırımcıların ülkemize yatırım yapmaları 
için gerekli düzenlemeleri yapmamız ge-
rekiyor. Onlarla birlikte yeni bir hareket 
başlatıyoruz. El ele, omuz omuza yarınlara 
gideceğiz.” 
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Başbakan Erdoğan Düzce’nin Beyköy 
Beldesi’nde bulunan Divapal Fabrikası’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, özel sektö-
rün geçmişte yatırım yapabilmek için ku-
racağı şirket için 19 ayrı işlemle uğraştığı-
na işaret ederek, bugün ise bu durumun 3 
aşamaya kadar indirildiğini belirtiliyordu. 

Göreve geldikten sonra hükümetlerinin 
duble yol, bölünmüş çift yol çalışmalarına 
ağırlık verdiğini bildiren Başbakan Erdo-
ğan, “Kazalarda kaybedilen insan sayısı 
savaşlarda bile kaybedilmiyor. Bu nedenle 
Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin teme-
lini Ankara’da attık. Şimdi, Ankara-Eskişe-
hir arasının yapımı için ihale aşamasına 
gelindi. Bu proje hataya geçirildiğinde 
İstanbul-Ankara arası 3 saat 15 dakikaya 
inecek. Bu güzergahta meydana gelen kaza 
en aza inecek” diyordu.

Hükümetlerinin seçim döneminde vaat 
ettiği ekonomik projelerinin büyük bir bö-
lümünün hayata geçirildiğini, alınan ciddi 
tedbirlerle ekonominin rahatlamaya baş-

ladığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu:

“Türkiye 18 yıldan sonra ilk defa eksi enf-
lasyonu gördü. 2 aydır enflasyon ekside. 
Yüzde 7.4’lük büyüme hızıyla Çin’den son-
ra dünyada büyümede 2. sıraya yerleştik. 
Bugüne kadar yurtdışında 28 ülkeyi ziya-
ret ettim. Onlar bile bu değişimi şaşkınlık-
la izlediklerini bana söylediler.” 

Törende, Başbakan Erdoğan’a AK Par-
ti Düzce Gençlik Kolları yöneticileri, 
İstanbul’un fethini sembolize eden ağaç 
oyma tablo, Sarsılmaz Silah Fabrikası üre-
ticileri de av tüfeği hediye ediyorlardı. 

Başbakan Erdoğan, Düzce’de kalıcı dep-
rem konutları bünyesinde bulunan 23 Ni-
san İlköğretim Okulu’nun açılışında yaptı-
ğı konuşmada, hükümeti devraldıklarında 
kasanın boş olduğunu belirterek, “Kasa 
nasıl mıydı? diye sorarsanız ‘tık tık’... Sade-
ce bu yılbaşı itibari ile ödenmesi gereken 
borç 73.5 milyar dolar. Bu borcun faizi 65 
katrilyon Türk Lirası. Bu faiz olmamış olsa, 
okul, hastane yapımı bu hükümete leblebi-

Fabrika, Okul, Arıtma Tesisi 
Açılışı

Düzce | 21 Temmuz 2003
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çekirdek gibi gelir” diyordu. Başbakan Er-
doğan, konuşmasında, hükümetin yüzde 
80-85 oranında tamamlanmış yatırımlara 
öncelik verdiğini hatırlatarak, şöyle konu-
şuyordu:

“Biz Toplu Konut İdaresi’ni harekete ge-
çirerek, ilk aşamada bu bölgeye bin ko-
nut yaptırmayı düşünüyoruz. Bunların 
500’ünün yapımına önümüzdeki günlerde 
başlayacağız. Konutları öncelikle hak sahi-
bi depremzedelere dağıtacağız. Hak sahibi 
olmayan vatandaşlara ise 10 yıl vade ile 
vereceğiz. Böylelikle vatandaşları kira öder 
gibi konut sahibi yapacağız. Yapacağımız 
konutları, en geç 8 ayda teslim edeceğiz.” 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını 
yaptığı 32 derslikli 23 Nisan İlköğretim 
Okulu’nda bir sınıfa girerek sınıfta bulu-
nan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Erdo-
ğan, tahtaya yazı yazmak istedi, ancak te-
beşir bulunamıyordu. Erdoğan yaklaşık 5 
dakika tebeşirin getirilmesini bekledikten 
sonra Düzce Valisi Cengiz Bulut’a dönerek, 
“Sayın Vali bu büyük bir eksiklik, bu eksik-
liği bir an önce giderelim” diyordu. 

Erdoğan, Akçakoca’da Belediye Arıtma 
Tesisi’nin açılış töreninde, TBMM’nin 
tatilin ardından açılışıyla birlikte, yerel 
yönetimlerle ilgili yasanın çıkarılacağını, 
bu işlerin artık Ankara’dan değil yerinden 
yapmak suretiyle bitirmenin gayreti için-
de olacaklarını söylüyordu. Söz konusu 
işlerin Ankara’dan takip edilmeyeceğini, 
ağırlıklı olarak özel idareler ve belediyele-
rin sorunları çözeceğini anlatan Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu: 

“Biz, bu dönemi başlatacağız ve herkes 
şunu bilecek ki belediye, özel idareler 
bahane uyduramayacak. Niye bunu ya-
pıyoruz? Tek derdimiz artık bu işlerde 
gecikmeye tahammülümüz kalmadı. Şu 
anda yoğun şekilde kamu yönetimi reform 
çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan 
da özel idareler ve yerel yönetimler refor-
munu hazırlıyoruz. Çünkü, biz yürüyerek 
gidemeyiz. Sıçrayarak süratle gideceğiz ki, 
diğerlerini yakalayalım. Bu ülkede çok Ata-
türkçüler çıktı. (Muasır medeniyetler se-
viyesinin üstüne çıkacağız) dediler. Hepsi 
bizi geriletti. Ülkemizde nasıl din istismar-
cıları varsa, Atatürkçülüğün ve laikliğin de 
istismarcıları vardır; Türkiye çöktüyse hep 
bunlardan çöktü. Artık bunları aşan bir 
yönetim var, dayanışma içinde olacağız ve 
istismarcılara fırsat vermeyeceğiz.” 

Türkiye’nin en güzel turizm merkezlerin-
den biri olan ve Akçakoca’ya kazandırılan 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin kazan-
dırılmasından dolayı yerel yönetimi kutla-
yan Erdoğan, şöyle konuşuyordu: 

“Tesisin kurulduğu kadar işletmesi de 
önemli. Zira bunun dev bir projesini 
İstanbul’da gerçekleştirmiş bir kardeşiniz 
olarak konuşuyorum. Ne yazık ki denizle-
rimiz bu kontrolden uzak olduğu için kul-
lanılamaz hale geldi. Sahillerimiz mikrop 
saçar durumda. Ama şimdi teknolojinin 
bütün imkanlarını pahalı olan bu yatırım-
larla kullanmaya çalışıyoruz. Denizlerimi-
zin çok daha kıymetli olduğunu bilin, ora-
ları da kurtarmak lazım. Ülke genelindeki 
dere ve ırmaklarımızın kolektöre alınması 
lazım. Halkımız halen belli bilince kavuş-
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muş değil. Çünkü, evlerinin bütün atık 
suyunu dereye ve fosseptik çukurlarına 
veriyor. Çevre bilincini yakalamaya ve 
kazanmaya ihtiyacımız var. Yerel yöne-
timlerin alacağı tedbirlerle Karadeniz’in 
Akdeniz ile rekabet duruma geleceğini 
söylüyorum.”
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Başbakan Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sana-
yi Odası’nca Gürsü İlçesi’nde yaptırılacak 
BTSO Gürsü Endüstri Meslek Lisesi’nin 
temelini atıyordu. Konuşmasına, “Atılacak 
bu temelin, aydınlık yarınların Türkiye’si-
ne olumlu katkıları olacak bir neslin yetiş-
mesine vesile olmasını Allah’tan temenni 
ediyorum” diyerek başlayan Erdoğan, bu 
yılın eğitimde seferberlik yılı olduğunu 
ve bu nedenle il il dolaşmak suretiyle kah 
temel attıklarını, kah bitmiş okulların açı-
lışlarını yaptıklarını anlatıyordu. 

Başbakan Erdoğan, eğitim seferberliğinde 
ağırlığı meslek okullarına verdiklerini 
vurgulayarak, bunun nedenini düz lise sa-
yısının fazla, meslek lisesi sayısının ise az 
olmasına bağlayarak, şunları söylüyordu: 

“Türkiye’nin ciddi manada yetişmiş kalite-
li ara elemana ihtiyacı var. Son zamanlarda 
meslek liselerinin üst üste yediği darbeler-
le bu açık her geçen gün büyümüştür. Bu 
açığın farkında olan hükümetimiz 3 Kasım 
öncesinde verdiği vaadini yerine getirme-
ye başlamıştır. Özellikle de bilişim teknolo-

jisini hedefleyerek bu adımları atmaktayız. 
Bilişim teknolojisi diyorum, zira eğer bu 
alanda hedefimizi yakalarsak, biz beyin 
ihracını, insan ihracını da başlatabiliriz. 
Türkiye bunu başaracak güçtedir.” 

Hedeflerinin artık günde 2-3 tedrisat olan 
okullar değil, tek tedrisatlı okullar olduğu-
nu vurgulayan Erdoğan, “Yavrularımızın 
sabah 6’larda yollara düşmediği, gece 
saat 7-8’lerde eve dönmediği bir eğitim 
istiyoruz” diye konuşuyordu. Erdoğan, 
“Türkiye’de öğretim var eğitim yok. Mes-
lek liseleri ile inşallah bu eğitimi başarmış 
olacağız. Bunu hedefliyoruz. Düz liseler-
den mezun olan bol miktarda diplomalı 
gençlik var. Meslek sahibi gençlik yok. 
Bizim meslek sahibi bir nesle ihtiyacımız 
var. Hem meslek sahibi yapalım hem dip-
loma sahibi yapalım. Bunu başarmaya 
mecburuz ki gençlerimiz gittiği her yerde 
rahatlıkla iş bulsun, hedefini yakalasın” 
diyordu. 

Ticaret ve Sanayi Odası Meslek 
Lisesi Temel Atma Töreni

Bursa | 26 Temmuz 2003
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Başbakan Erdoğan, Bursa’daki 53 bin ko-
nut, 3 sanayi bölgesindeki 50 sanayi tesi-
siyle Uludağ Üniversitesi’ne doğalgaz kul-
lanma imkanı sağlayacak Bursagaz’ın 37 
kilometrelik çelik hat inşaatı temel atma 
törenine katılıyordu. Erdoğan, Turgay 
Ciner İlköğretim Okulu bahçesinde düzen-
lenen törende, doğalgazın modernleşme 
projesi içinde çok önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti. Bunu, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı döneminde bizzat 
yaşayarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, 
bu dönemde hava kirliliğinin büyük prob-
lem oluşturduğunu ve bunu çözmek için 
tek çareyi doğalgaz ağını genişletmede 
bulabildiklerini anlatıyordu. 

O dönemde 110 bin olan doğalgaz kulla-
nıcı sayısını, 4 yılda 1 milyon 300 bine 
çıkartarak İstanbul’u daha temiz havaya 
kavuşturduklarını belirten Erdoğan, “Şim-
di de bu hızlı çelik hat dağılımını Bursa’ya 
da kavuşturacağız. Yeşil Bursa’ya ancak 
tertemiz bir hava yakışır” diyordu. Erdo-
ğan, doğalgaz kullanımının pahalı gibi 
gözükmesine karşın tüm boyutlarıyla ele 

alındığında daha kullanışlı olduğunu kay-
dederek, şöyle konuşuyordu: 

“Yani ne kadar zenginleştirilmiş kömür 
kullanırsak kullanalım, hava kirliliğiyle 
mücadelede doğalgazda olduğu kadar ba-
şarı elde edemiyorsunuz. Fiyatlar pahalı 
görünse de, netice itibariyle daha ucuzdur. 
Bunu da iddiayla söylüyorum. Çünkü, 
direkt-endirekt olarak girdi maliyetlerini 
vatandaşımız iyi hesap etmeli. Sağlığına 
varıncaya kadar... İnanıyorum ki, 1 yılda 
bitecek olan proje, Bursa ve Bursalılara 
çok farklı zenginlikler katacaktır.” 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha 
sonra Bursa’da çeşitli bölgelerde doğalgaz 
kullanımı sağlayacak 37 kilometrelik çelik 
hat inşaatında, eldivenle özel kaynak kaskı 
takarak ilk kaynağı gerçekleştiriyordu. 

Doğalgaz Hat İnşaatı Temel 
Atma Töreni

Bursa | 26 Temmuz 2003
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Aziz Kahramanmaraşlılar… Sütçü İmam’ın 
torunları… hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Her gün Türkiye’nin ayrı bir şehrinde 
oluyoruz. Her gittiğimiz yere müjdeler 
götürüyoruz ve herkeste büyük bir heye-
can görüyoruz. Bizim heyecanımızın her 

vatandaşımıza yansımış olmasından son 
derece memnun ve mutluyuz. 

Kalkınmada en önemli unsur şehirlerin 
altyapı sorunlarını çözmektir. Şehirlerimi-
zin yaşanabilir olması, su, enerji, konut ih-
tiyacının karşılanmasına bağlıdır. Üretim 
ve istihdam alanlarının açılması, sanayi-

Karasu İsale Hattı Temel Atma 
Töreni

Kahramanmaraş | 27 Temmuz 2003



Recep Tayyip ERDOĞAN

78

nin gelişmesi bu temel üzerinde gerçekle-
şecektir. Türkiye’nin yönetimine İstanbul 
gibi bir şehrin yönetiminden geldiğim için 
üzerinde en çok durduğum mesele önce-
likle şehirlerimizin altyapı sorunlarını çöz-
mektir. Bugüne kadar 1 Milyon metreküp 
kazı yapılmıştır. 

Bugün Kahramanmaraş İçmesuyu İsale 
hattında çelik boruların döşenmesi için 
start veriyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu ey-
lesin. Emeği geçenler su gibi aziz olsunlar. 
Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu 
kökten çözecek olan Karasu İçmesuyu İsale 
Hattı Projesi 2004 yılında tamamlanacak-
tır. 2004 yılından sonra Kahramanmaraş’ta 
su kesintisi olmayacaktır.

52 kilometre mesafeden getirilecek su pro-
jesi ile sadece Kahramanmaraş’ın su ihtiya-
cı karşılanmayacak aynı zamanda elektrik 
enerjisi üretilecektir. Elektrik Santral Te-
sisinden yılda 18 milyon kilovat elektrik 
elde edilecektir. Bu isale hattına paralel 
olarak Kahramanmaraş’ın içme suyu şe-
bekesinin 4 tane su deposu inşaatının ta-
mamlandığını da öğrenmiş bulunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Doğuş Grubu tarafın-
dan yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan 
D-Marin Turgutreis Yat Limanı’nın açılı-
şında, Muğla’nın denize bin 124 kilometre 
kıyısı bulunduğuna dikkati çekerek, Muğ-
la ve sahil illerdeki bu zenginliğin kıyme-
tinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Tüm 

sahil illerindeki bu zenginlikleri dünyayla 
bütünleştirmek istediklerini kaydeden 
Erdoğan, “Bu dönem, deniz turizminde ve 
deniz taşımacılığında bir patlama dönemi 
olacaktır. Biz bu zenginliğin farkındayız 
“ dedi. Deniz kirliliğine değinen Erdoğan, 
şöyle devam etti:

D-Marin Turgutreis Yat Limanı 
Açılış Töreni

Bodrum, Muğla | 16 Ağustos 2003
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“Arkadaşlarım Turgutreis’teki pis koku-
lardan bahsettiler. Bu, Türkiye’de sadece 
Bodrum’un veya Turgutreis’in sorunu 
değil, aslında Türkiye’de bir yönetim so-
runudur bu. Yönetimin içinden maalesef 
pis kokular geliyor önce bunu halletmemiz 
gerekiyor. İşte biz bu damara girmiş bulu-
nuyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
dönemde Haliç’in de koktuğunu anlatan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Temizlemeye başladığımız zaman birileri 
bizimle alay ediyordu. Biz ise üç yıl sonra 
Haliç’te balık avlanacağını söylüyorduk. 
Ve Haliç’in içinden o zamanki rakamla 
söylüyorum 4.5 milyon metreküp çamur 
çıkardık. Haliç üç yıla kalmadı kokusu git-
ti, balık avlanmaya başlandı. Şimdi de yü-
zülüyor. Biz bu kararlılıkla Haliç’i, Boğaz’ı 
nasıl kolektörlerle kuşattıysak, Marmara’yı 
bu atık sulardan arındırdıysak, ülkemiz-
deki sahillerimizin de aynı şekilde bu atık 
sulardan arındırmamız lazım. Bunun için 
önce zihniyet devrimi gerçekleştirmek ge-
rekiyor.”

Türkiye’de modern bir ulaşım ağı kurduk-
larını kaydeden Başbakan Erdoğan, İstan-
bul-Ankara arasını kısa bir süre içinde 3 
saat 15 dakikaya indirecek projeyi devreye 
sokacaklarını söyledi. Deniz taşımacılı-
ğında da bunları başlatacaklarını belir-
ten Erdoğan, deniz taşımacılığını cazip 
hale getireceklerini ifade etti. Marinanın 
Ulaştırma Bakanlığı ile müşterek adım 
atılarak 2.5 yılda tamamlandığını belirten 
Erdoğan, tesisin 22.5 yıl Doğuş Grubu tara-

fından işletileceğini söyledi. Erdoğan, “Bu 
marinada 200 kişi istihdam edilecek. Aynı 
zamanda buraya gelen yatlar ve turistlerin 
Turgutreis’e bıraktıkları olacak. Esnaf ve 
tüccar da hareketlenecek. Bunların ülke 
turizmine kazandırdıkları tartışılmaz. Sa-
dece parasal anlamda kullanmıyorum, me-
deniyete katkıda da zenginleşeceğiz” dedi. 

Erdoğan, demokrasiye çok büyük yatı-
rımlar yaptığını belirterek “Son 7. Uyum 
Paketi ile Türkiye demokraside zihinsel 
bir devrim gerçekleştirmiştir. Bunu önü-
müzdeki senelerde çok daha iyi anlayacak 
ve yaşayacağız. O zaman bugünkü parla-
mentoyu takdirle anacaksınız. Şimdi özel 
sektörü şaha kaldırma zamanıdır. Zaman 
bu zaman, an bu andır” dedi. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’ye yabancı sermaye giri-
şini hızlandırmak için yasal düzenlemeleri 
süratle yaptıklarını kaydetti. Muğla Valisi 
Hüseyin Aksoy’un bölgenin ihtiyaçlarıyla 
ilgili sunumuna dikkati çeken Erdoğan, 
bölgedeki makine parklarının birleştiril-
mesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, karayolları, köy hizmetleri, DSİ ve 
diğer kurumların imece ruhuyla çalışarak 
imkanları çarçur etmeden süratle adımlar 
atması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki 
Güllük-Bodrum, Marmaris-Datça, Söke-
Milas ve Muğla-Yatağan ve Dalaman-Fethi-
ye yollarının yapım çalışmalarının devam 
ettiğini ve hızla bitirileceğini kaydeden 
Başbakan, DSİ’nin Bodrum ve Muğla’nın 
değişik yerlerinde çalışmalar başlatacağını 
da bildirdi. DSİ’nin 2003 yılında toplam 
50 tesisi işletmeye aldığına dikkati çeken 
Erdoğan, şöyle konuştu:
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“Bu bir rekordur. Tüm mesele bu işleri ta-
kip etmektir. Talimatı verip takip etmezse-
niz olmaz. Bodrum’un içme suyuna ihtiya-
cı olduğunu söylediler. Malezya seyahatim 
sırasında bir grup Malezyalı işadamına 
bunu açtık. İşadamları grubu buraya talip 
oldular. Kısa zamanda başlayarak bitirme 
sözünü verdiler. DSİ ile görüşmeler devam 
ediyor. Bir an önce bitirilip bu sıkıntılar da 
giderilmiş olacak.”
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Erdoğan, Cola Turka Fabrikası’nın Sa-
karya’nın Akyazı ilçesindeki tesislerinin 
açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan 
konuşmasına başlamadan önce kürsünün 
önünde duran Adapazarı Pancar Ekicileri 
Kooperatifleri (APEK) çalışanlarının taşı-
dığı “Cola Turka şekersiz olmaz” pankar-

tını gördü. Erdoğan, APEK’lilere bakarak, 
“Peki Cola Turka glikoz isterse ne yapa-
caksınız?” diyerek gülümsedi. Sakaryalılar 
için çok farklı bir yatırımı burada görme-
nin mutluluğunu yaşadığını dile getiren 
Erdoğan, Ülker ailesinin bölgede üçüncü 
yatırımını gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Cola Turka Fabrikası Açılış 
Töreni

Sakarya | 18 Ağustos 2003
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Bugünün, tesisin açılışının yanı sıra 4 yıl 
önce 17 Ağustos’ta 18 bin vatandaşın kay-
bedildiği bir gün olduğunu da dile getiren 
Erdoğan, deprem sonucunda oluşan yara-
ların büyük bir kısmının sarıldığını bildir-
di. Erdoğan, bu tür yatırımlarla bölgedeki 
işsiz insanlara iş imkanı sağlandığını ve te-
mennisinin de bu yatırımcı ruhun devam 
etmesi olduğunu vurguladı. Cola Turka’nın 
gerçekleştirdiği bu çıkışın, çok anlamlı ve 
farklı olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü 
ifade eden Başbakan Erdoğan, bu yatırı-
mın, Ülker Grubu’nun diğer ürünlerinde 
olduğu gibi tutmasının memnunluk verici 
olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, bazı 
spekülasyonlara da kısaca cevap vermek 
istediğini belirterek, şöyle konuştu: 

“Bazı yazılı ve görsel medyada aslı astarı 
olmayan iddialar var. Bu iddiaları inanıyo-
rum ki Türk milleti, bu insanların kökeni-
nin, menşeinin yalan olduğunu bildiği için 
kabul etmeyecektir. Bizler ülkemizde bir 
taş üstüne taş koyanın yanındayız. Onlara 
her zaman yardımcı olacağız. Türkiye do-
ğusu ve batısıyla yeni heyecanlar yakala-
mıştır. Artık Ankara’ya hapsolan bir hükü-
met yoktur. Bakanlar Kurulumuz kısa bir 
süre önce Erzurum Kongresi’nin yıldönü-
mü nedeniyle Erzurum’da toplandı. Şimdi 
de Marmara Depremi’nin 4. yıldönümü 
nedeniyle Sakarya’da toplanacağız ve bu 
bölgenin depremden sonra tamamlanma-
yan sorunlarını ele alacağız ve aldığımız 
kararları açıklayacağız.”

Erdoğan, Sakarya’da ayrıca 12 kilometrelik 
duble yolun temelini atacaklarını ve bunu 
yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefledikleri-

ni bildirdi. Burada 812 konutun temelini 
de atacaklarını ve bunu 400 günde teslim 
etmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdo-
ğan, “Bunlarla bir anlayışı, bir zihniyet de-
ğişimini göreceksiniz” diye konuştu. Baş-
bakan Erdoğan, konuşmasının ardından 
kurdeleyi keserek, tesisin açılışını yaptı. 
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Başbakan Erdoğan, Bakanlar Kurulu 
Toplantısı’nın ardından Adapazarı Büyük-
şehir Belediyesi’ni ziyaret etti, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Duran’dan yörenin 
sorunları hakkında brifing aldı. Başbakan 
Erdoğan, belediyeden çıkışında depremde 

büyük zarar gören Çark Caddesi’nde yürü-
dü. Sevgi gösterisinde bulunan vatandaş-
larla sohbet eden Erdoğan, ikram edilen 
ayranı içti. Bir bayan vatandaş Başbakan 
Erdoğan’dan af çıkarılmasını isterken, ba-
zıları da iş talebinde bulundu. 

Adapazarı Büyükşehir 
Belediyesi’ni Ziyaret ve Temel 

Atma Törenleri

Sakarya | 18 Ağustos 2003
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Duble Yol Temel Atma Töreni

Erdoğan, daha sonra, Adapazarı Çark 
Mesire yerinde yemek yedi. Yemekten 
sonra, Karaman Camili Yeni Yerleşim Yeri 
Bölünmüş Duble Yolu temel atma töre-
nine katılan Erdoğan, Atatürk’ün büyük 
boy fotoğrafı ile Türk bayrağının asıldığı 
tören alanına gelişinde, belediye bandosu 
ve halk oyunları ekibince karşılandı. Erdo-
ğan da depremden sonra Sakarya’nın çok 
mesafe kaydettiğini, depremde zarar gören 
yaklaşık 450 kilometrelik yolun tamam-
landığını ifade etti. Erdoğan, “Acılarımızı 
unutmuş değiliz, ancak acılarla da hayat 
devam etmiyor. Mutlak yaratıcımız, fıtra-
tımıza öyle şeyler işlemiş ki belli bir süre 
acılar yaşıyor, sonra o acılar gidiyor” diye 
konuştu. 

Marmara depreminin 4. yılını anlamlı kıla-
cak şeyler yapmak istediklerini anlatan Er-
doğan, bunlardan bir tanesinin de 12 kilo-
metrelik duble yol olduğunu ve bu yolu yıl 
sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Eğitim 2 yıl içinde prefabrik bina-
lardan kalıcı binalara taşınarak, buralarda 
eğitim-öğretime devam edileceğini belir-
ten Erdoğan, Sakarya’da yıl sonuna kadar 
eğitime ayırdıkları paranın 28.5 trilyon 
lira olduğunu kaydetti. Başbakan Erdo-
ğan, Sakarya’da sağlık alanında atılımlar 
gerçekleştirdiklerini, Sapanca Gölü’nün 
kolektörlerle temizleneceğini kaydetti.

Kendisine sunulan raporda 812 konutun 
400 günde bitirileceğinin yazıldığını be-
lirten Erdoğan, “Doğru mu?” diye sorduğu 
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın olum-

lu yanıt vermesinin ardından, Bayraktar’a 
bu konutların 10 ayda bitirilmesi tali-
matını verdi. Erdoğan, müteahhit Cemil 
Özgül’den de olumlu yanıt aldı. Bu konut-
ların taksitli 10 yıl vade ile satışlarına baş-
layacaklarını anlatan Erdoğan, “Kira öder 
gibi taksit ödeyip ev sahibi olacaksınız. 
Olay bu kadar basit” dedi. Erdoğan, şehir 
merkezi civarındaki arazide yeni konutlar 
yapacaklarını ifade ederek, yüksek bina-
larda oturanların oraları terk etmelerini 
istedi. Konuşmasının sonunda törene ka-
tılan bakanları yanına çağıran Erdoğan, 
“Tüm Sakaryalılara hayırlı olsun” diyerek, 
butona bastı.

812 Konut Temel Atma Töreni

Erdoğan, Toplu Konut İdaresi ile Adapa-
zarı Büyükşehir Belediyesi’nin Korucu 
Köyü’nde ortaklaşa inşa ettireceği 812 
konutun temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, Marmara Depremi’nde ülke 
genelinde 18 bin, Sakarya’da da 3 bin 900 
kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. 
“Ölümü bir bitiş değil, yeniden başlangıç” 
olarak algıladıklarını ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi: 

“Sakarya’yı yeniliyoruz. Sakarya’nın yeni-
den yapılanmasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyoruz. (Bu yeni sürece neler kata-
rız) diye, bugün eksiklerin tespitini yaptık. 
Adapazarı Büyükşehir Belediyesi de son 2 
yılda 450 kilometrelik yolu bitiriyor. Te-
mel attığımız bu bölgeye 12 kilometrelik 
yolla ulaşacağız. 15 Kasım’da buraya ula-
şımı sağlayacak duble yolu bitireceğiz. Bu 
812 konutu da, 1 Temmuz 2004’e yetiştire-
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ceğiz. Yani bu, 10 ay demektir. Eğer depre-
min ardından geçici konutlarla zaman kay-
bedilmemiş olunsaydı, şimdi konut sorunu 
olmazdı. Geçici mi yapalım, kalıcı mı ya-
palım diye zaman kaybedildi. Bu konutlar, 
kira öder gibi 10 yıl vadeyle ödenecek. Bu 
konutlarda farklı bir güven bulacaksınız. 
Bu, tüm Sakaryalılar ve ülkemiz için zihni-
yet değişimidir, hayırlı olsun.” 

Erdoğan, bölgede kalan 10 bin konutluk 
alan için yeni projeler hazırlanacağını da 
sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından, 
Eşref Keleş adındaki bir vatandaş, yaptığı 
bir portreyi Başbakan Erdoğan’a verdi. 
Daha sonra konutların temeli için Başba-
kan Erdoğan ve beraberindeki bazı bakan-
lar, butona birlikte bastı. 

Adapazarı Ticaret ve Sanayi 
Odası Hizmet Binası Temel Atma 
Töreni

Erdoğan, Adapazarı Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yeni hizmet binasının temelini 
attı. Burada konuşan Erdoğan, bugün te-
mel atma törenlerinin yanı sıra geleceğe 
yönelik planlar da yaptıklarını ve bunların 
talimatlarını verdiklerini ifade etti. Temeli-
ni attığı bu binanın deprem ile doğduğunu 
kaydeden Erdoğan, “Hayat aynen böyledir. 
Ölüm de bir bitiş değil, yeniden doğuş ve 
başlangıçtır. Şimdi o başlangıcı yaşıyoruz” 
dedi. Türkiye’de, kim taş üstüne taş koyar-
sa, bunu alkışlayacağını dile getiren Erdo-
ğan, bugün, 12 kilometrelik bölünmüş yol 
ile 10 ay sonra sahiplerine teslim edilecek 

812 konutun temelini attıklarını da anım-
sattı.

Bu konutları, 2004 yılının ortalarında bi-
tirmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, 
“Artık Adapazarı’nın müteşebbis ruhu 
burada şekillenecek. Tepede kurulan yeni 
Sakarya, ovadaki Sakarya’yı farklı seyre-
decek ve geçmişi üzüntü ile hatırlayacak. 
Erdoğan, ön tıkayıcı değil, ön açıcı olacak-
larını, bunun da hükümetin görevi olduğu-
nu belirtti. 
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Sevgili Karabüklüler… değerli vatandaşla-
rım… Böylesine hayırlı bir günde sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğum sevinci ifade 
ederken, hepinizi en derin muhabbetle-
rimle selamlıyorum. 

Türkiye’nin çok daha mamur, çok daha 
müreffeh, çok daha aydınlık olacağına 
inandığım yarınlarına bir adım daha yak-
laşmak, geleceğimizin temeline bir tuğla 
daha koymak üzere bir araya gelmiş bulu-

nuyoruz. Bizi o mamur, o müreffeh, o ay-
dınlık günlere taşıyacak yolu hep birlikte 
adımlamak için buradayız. Bugün açılışını 
yaptığımız bu önemli yatırımlar, işte o gü-
zel yarınlar için yaptığımız ve yapacağımız 
yatırımların mütevazı bir örneği olacaktır. 

AK Parti hükümetinin göreve başladığı 
günden bu yana izlediği “millet öncelikli 
siyaset” gördüğünüz gibi meyvelerini 
vermeye başlamıştır. İş başına gelirken 

DSİ Yatırımları Açılış Töreni

Karabük | 23 Ağustos 2003
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dedik ki: “Her şey Türkiye için”. Adalet ve 
kalkınmayı hayata geçirmeyi en büyük 
önceliğimiz olarak ilan etmiştik. Milletin 
bugüne kadar ihmal edilmiş ihtiyaçları, 
icraat makamının sorumluluklarını yük-
lenmiş bizler için en öncelikli meselelerdir. 
Biz bu şerefli görevi üstlendiğimiz sürece, 
sizlerden aldığımız bu kutsal emaneti taşı-
dığımız sürece, Allah’ın izniyle bir tek va-
tandaşımız kışın ayazında, yazın sıcağında 
yalnız ve sahipsiz kalmayacaktır... 

Hükümet olarak bizim amacımız, devleti, 
sadece felaket zamanlarında ortaya çıkan, 
muhtaç durumdaki vatandaşlarına yardım 
elini uzatmakta zorlanan ve acil hizmetleri 
ancak ağır aksak yerine getirebilen gü-
venilmez görüntüsünden uzaklaştırmak 
olacaktır. Biliyorum, Türkiye’nin her kö-
şesinde devletten beklediği şefkati göre-
memiş bir çok vatandaşımız var. Onların 
umutlarını yeniden yeşertmenin, vatan-
daşlarımızın devletine verdiklerinin karşı-
lığını zamanında ve eksiksiz alabilmesinin 
çarelerini yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye büyük bir ülke... Türkiye makus 
talihini aşıp ileriye doğru hamleler yapa-
bilecek zengin imkanlara sahip bir ülke... 
Yaşadığımız felaketlerden, ekonomik 
krizlerden, diplomatik sıkıntılardan çıkar-
dığımız çok önemli dersler var. Böyle zor 
kavşaklardan geçerken milletimizin en az 
sıkıntıyı yaşaması için bugünden yapılma-
sı gereken işler var. Bu adımlar atılmaya, 
çareler üretilmeye başlanmıştır. Ama bu 
yetmez! Bu sıkıntılı zamanlarında isyanı 

değil sabrı seçen, devletin saramadığı ya-
rayı elbirliğiyle kendisi saran, yardım ku-
rumlarımızın ulaşamadığı yere dayanışma 
içinde ulaşan yüce milletimiz bundan çok 
daha fazlasını hak ediyor. 

Artık yatırımları hızlandırmanın, milleti-
mizi aşama aşama layık olduğu hayat stan-
dardına ulaştırmanın zamanı gelmiştir. 
İşte bizler, gecemizi gündüzümüze katarak 
bu hayırlı işin altından kalkmak, uzun za-
man sonra milletimizin yüzünü yeniden 
güldürebilmek için çalışıyoruz. Allah’ın 
izniyle bunu başardığımız gün, bizim otur-
duğumuz makamı gerçekten hak ettiğimiz 
gün olacaktır.

Değerli Karabüklüler...

İçiniz rahat etsin, Türkiye’yi güzel günler 
bekliyor. Sizlerden aldığımız vekaletle 
sizler için canla başla çalışıyoruz. Bu ça-
lışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek, 
bu ülkenin her şehrinin, her ilçesinin, her 
köyünün Başbakanı olarak benim göre-
vimdir. Sıkıntılarımızın en aza indiğine ya-
kın zamanda hep birlikte şahitlik edeceğiz. 
Bizler enerjimizi Türkiye için harcıyoruz. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şim-
di izninizle açılışını yaptığımız bu güzel 
tesisleri de ülkemize kazandıran Enerji 
Bakanlığımızın yürütmekte olduğu çalış-
malardan bazı örnekler vermek istiyorum. 

Biliyorsunuz BP ile birlikte önemli bir 
petrol arama çalışması başlatmış bulunu-
yoruz. Ümitvar olduğumuz bu aramalar-
dan milletimizin de yüzünü güldürecek 
sonuçlar alınmasını bekliyoruz. Doğalgaz 
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konusunda önceki dönemde yapılmış fahiş 
hatalar düzeltilmeye çalışılıyor. Gazete-
lerde doğalgaz fiyatlarında sağlanan fiyat 
indirimi haberlerini sizler de okuyorsu-
nuz. İlk kez yakıtta indirim gerçekleşmiş 
oluyor. Trakya bölgesinde 1.6 milyar met-
reküplük yer altı doğalgaz depolama tesisi 
inşaatı başlattık. İnşallah 2004 Nisanında 
hizmete açacağız. Doğalgazı yaygınlaştır-
mak için de çalışmalarımız bütün hızıyla 
sürüyor. Kayseri, Konya ve Erzurum’dan 
sonra diğer illerimize de birer birer müjde 
vereceğiz. 

Bunca yıl varlık içinde yokluk çeken 
Türkiye’yi Avrupa ülkeleri ile bölge ülke-
leri arasında bir enerji koridoru haline 
getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için her 
türlü potansiyele sahibiz ve bu projelerin 
Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz. 
Maden sektörünün önünü açacak kanuni 
düzenlemeler yapılıyor. Türkiye Taş Kö-
mürü Kurumu’nun yıllardır ihmal edilmiş 
sorunlarına artık dur denecek ve gerekli 
iyileştirmeler ivedilikle gerçekleştirilecek-
tir. Geleceğin en kıymetli madenlerinden 
biri olan Bor için ulusal bir araştırma 
enstitüsü kurulması için kanuni hazırlık 
yapıldı. Kütahya Emet’te Bordan uç ürün 
üretecek bir fabrikamız Eylül ayında faali-
yete geçecek. Elektrik borçlarının yeniden 
yapılandırılması suretiyle ekonomimize 
1.1 katrilyon geri kazandırıldı. Kaçak 
elektrik kullanımının önüne geçmek ama-
cıyla önemli adımlar atılıyor ve sonuçlar 
alınmaya başlandı. Elektrik üretiminde 
yerli kaynaklara öncelik tanınarak –dikkat 
edin- günde 2 milyon dolara varan tasar-
ruf sağlandı. Bakınız, bu yılın ilk altı aylık 

döneminde elektrik üretimimiz yüzde 6.5 
oranında arttırıldı.

Attığımız bütün adımların toplumun için 
olmasına azami özen gösteriyoruz. Bakı-
nız, elektriğe bu yıl itibarıyla hiç zam ya-
pılmadı. Ekonomi politikalarımızın sosyal 
ayağını sağlam bir zemin üzerinde tutma-
ya çalışıyoruz. Eğitimi ülkemizin geleceği 
olarak görüyoruz. Bu yüzden ilköğretim 
çağındaki milyonlarca çocuğumuzun ders 
kitaplarını ilk kez ücretsiz olarak veriyo-
ruz. Milletten aldığımızı millete vermek 
istiyoruz. Bunun için Başkentin büyük bi-
nalarına mahkum olmuyor, halkın arasına 
katılıyoruz. Devletin ve milletin imkanla-
rını kendi şahsi çıkarları için kullanan şa-
hıslara bizim iktidarımızda göz yumulma-
yacağını görüyorsunuz. Ülkemizin zengin 
kaynaklarını hizmete dönüştürdüğümüz 
için yaptığımız işler bereketleniyor. Tam 
bu noktada yerel yöneticilerimizden he-
yecan beklediğimizi, proje beklediğimizi 
söylüyorum. Zira devletin valisi milletin 
valisi, devletin kaymakamı milletin kay-
makamı olmalıdır. Özel sektörün buralara 
yatırım yapabilmesi için kolaylaştırıcı, 
özendirici projeler üzerinde çalışmalısınız. 

Değerli Karabüklüler...

Daha anlatacak çok şey var. Ama değerli 
vakitlerinizi almak yerine, yaşanan ge-
lişmelere kendi gözlerinizle şahit olun 
istiyorum. Bugün burada olduğu gibi... Biz 
Türkiye’nin geleceğine büyük yatırımlar 
yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine yaptığı-
mız bu yatırımların sonuçları önümüz-
deki yıllarda toplumun bütün fertlerine 
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yansıyacaktır. Yaptığımız yatırımların en 
büyüğü adalete, kalkınmaya ve demokrasi-
ye yaptığımız yatırımlardır. Keşif bedeli ve 
maliyeti en düşük ama, sonuçları itibariyle 
en kazançlı yatırımın toplumun önünü aç-
mak, herkesin adalete ulaşmasını kolaylaş-
tırmak ve herkesin vatandaşlık haklarını 
adaletle kullanmasını sağlamak olduğunu 
düşünüyoruz. 

Gelir dağılımı adaletsizliklerinin gideril-
mesi, bölgesel adaletsizliklerin giderilmesi 
bununla sağlanacaktır. Bu yüzden hükü-
metimiz Ankara’ya kendini hapsetmiyor. 
Bu sayede çok sıkıntılı bir dönemin ar-
dından Türkiye’nin dünyadaki itibarı ve 
önemi her geçen gün artıyor. Bu yüzden 
özel sektörde büyük bir heyecan var. Bu 
heyecanın bütün kamu yöneticileri tara-
fından paylaşılmasını istiyorum. Zira biz, 
Türkiye’nin her şehrine, her insanına aynı 
gözle bakıyoruz. Türkiye’nin her şehrinin 
mamur olmasını, her ferdinin başı dik 
olmasını istiyoruz. Devlet vatandaş ile 
mesafeli değil iç içe olmalıdır. Bu neden-
le Bakanlar Kurulumuzu Erzurum’da ve 
Adapazarı’nda topladık. Bu nedenle her 
gün bir şehirdeyiz ve bugün sizlerin hu-
zurundayız. Halkın arasına katılamayan, 
kimsenin gözüne bakamayan hükümetleri 
hatırlarsanız ne demek istediğimi daha iyi 
takdir edersiniz.

Değerli kardeşlerim…

Bendeniz, şehir yönetiminden Başbakanlı-
ğa geldiğim için sorunların yerinden çözü-
müne, şehirlerimizin altyapı sorunlarının 
tamamlanmasına büyük önem veriyorum. 

Bunun için yol, su, elektrik ve doğalgaz hiz-
metleri en büyük önceliğimizi oluşturuyor. 
Bu alanlarda büyük bir süratle ilerliyoruz. 
Ama çok daha fazlasını yapmak zorun-
dayız. Dünyanın gözbebeği şehirlerimiz 
daha mamur olmak zorunda. Şehirlerimiz 
Karabük’te ya da Zonguldak’ta olduğu gibi 
bir tek fabrikaya, bir tek sektöre mahkum 
olmamalıdır. Bakınız özellikle tekstil sek-
törü için Karabük ve çevresi tam bir cazibe 
merkezi olabilecek potansiyele sahiptir.

Bütün müteşebbislerimizin dikkatini bu-
raya çekiyorum. Safranbolu gibi, Amasra 
gibi dünyada turizm açısından eşine az 
rastlanır güzelliğe sahip şehirlerimiz sahip 
oldukları cazibeyi değil Türkiye’ye bütün 
dünyaya tanıtabilmelidir. İşte bugün bura-
da sizlere, bölge insanına son derece hayati 
katkılar getireceğine inandığım iki farklı 
tesisin temelini atıyoruz. Karabük İli İçme, 
Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi 
ile kısaca TEFER Projeleri dediğimiz Tür-
kiye Sel ve Deprem Felaketi Acil Yardım 
Projeleri’nin üç ayrı etabına hayırlısıyla 
başlıyoruz. 

Bu önemli yatırımları gerçekleştiren hem 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı 
ve bakanlık çalışanlarını, hem de Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğümüzü tebrik 
ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 
tesislerin inşaatları, göreve geldiğimiz gün-
den bugüne gerek Bakanlığımızın, gerek 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüzün 
sürdürdüğü hummalı çalışmaların bir 
semeresi olarak başlatılmaktadır. DSİ Ge-
nel Müdürlüğümüzün nasıl bir tempoyla, 
nasıl bir aşk ve heyecanla hizmete koştu-
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ğuna örnek olsun diye son ayların kısa 
bir dökümünü yapmak istiyorum. İlki 31 
Mayıs 2003’te olmak üzere, Haziran’da 4, 
Temmuz’da 8 tesisin inşaat çalışmaları DSİ 
Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatıl-
mış bulunuyor. 

Bu açılışların hepsine sevinçle ve coşkuyla 
bizzat katıldım. Cumhuriyet tarihinde eşi 
olmayan bu kalkınma hamlesi katlanarak 
önümüzdeki aylarda da sürdüreceğiz. 
Bugün inşaatını başlattığımız Karabük İli 
İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini 
Projesi, Karabük ilimiz ve Safranbolu ilçe-
mizin 2040 yılına kadar bütün su ihtiyacı-
nı karşılayacak bir yatırım... İnşallah 2006 
yılının Şubat ayında hizmete açacağız. Bu-
radan bunun sözünü veriyorum ve bugüne 
kadar olduğu gibi inşallah bu sözümüzü 
de tutacağımızdan şüpheniz olmasın. Yine 
bugün 1998 yılında Kastamonu, Karabük, 
Bartın, Zonguldak ve Bolu illerimizde ya-
şanan sel taşkınlarının yol açtığı zararların 
giderilmesi için başlatılan TEFER Projesi 
kapsamında Karabük’te gerçekleştirilen 
rehabilitasyon inşaatlarını da tamamlamış 
oluyoruz.
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Malazgirt’teki kutlama programının ar-
dından beraberindekilerle birlikte Muş’a 
gelen Erdoğan, Vali Yıldırım Kartal’ı ziya-
ret etti. Basına kapalı gerçekleşen brifing 
sonrası Erdoğan ve beraberindeki bakan-
lara, el dokuması Muş kilimi hediye edildi. 
Valilik’ten yürüyerek, açılışını yapacağı 
Muş Devlet Hastanesi ek binasına gelen 
Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ve alkış-

ları altında tören alanına girdi. Erdoğan, 
burada bekleyen özürlülerle bir süre soh-
bet etti. 

Başbakan Erdoğan, Devlet Hastanesi ek 
binasının açılışında yaptığı konuşmada 
Hükümet’in daha iyi hizmet verebilmesi 
için yoğun çaba harcadığını dile getirerek, 
Aşık Veysel’in “Uzun ince bir yoldayım, 

Devlet Hastanesi Ek Bina Açılış 
Töreni

Muş | 26 Ağustos 2003
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yürüyorum gündüz gece” şiirinden bir dize 
okuyarak, “Her geçen gün tıkanan yolları 
açmanın gayretindeyiz” dedi. Bingöl’de 
1 Mayıs’ta meydana gelen depremi hatır-
latan Erdoğan, kentin çok ciddi değişim 
süreci içinde olduğunu kaydetti. Özellikle 
toplu konut konusunda önemli adımlar 
atıldığını vurgulayan Erdoğan, okul konu-
sunda da iyi yönde gelişmeler yaşanacağı-
nı belirtti. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin zihniyet de-
ğişimiyle ele alınacağını anlatan Erdoğan, 
devlet hastanelerini örnek vererek, “Daha 
önce devlet hastaneleri koğuş sistemiyle 
hizmet veriyordu. Ama şimdi hastanelerde 
1-2 yataklı odalar var. Bunu bütün illere 
yaygınlaştırmak için çalışacağız” diye 
konuştu. Bu yıl ilköğretim okullarında ki-
tapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
ücretsiz dağıtılacağını bildiren Erdoğan, 
81 ile bütün kitapların gönderildiğini açık-
ladı. Ücretsiz kitap dağıtımı için gereken 
kaynağın “kesilen hortumlar” olduğunu 
dile getiren Erdoğan, böylece kaynak elde 
ettiklerini söyledi. Taşımalı eğitim sistemi-
ni süratle yok etmeye çalıştıklarını, kapalı 
okulları yeniden devreye sokmak için çaba 
sarf ettiklerini belirten Erdoğan, “Nerede 
10 öğrenci bile varsa, oraya öğretmen gön-
derilecek” dedi. 

Kendilerinden çok büyük talepler olduğu-
nu ifade eden Erdoğan, ancak her şeyin 
bir anda halledilemeyeceğini belirterek, 
vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. 
Erdoğan, vatandaşlardan bazı konularda 
gelen yoğun istekler üzerine, “Sabırlı olun. 
Bir tohum bile 9 ay 10 günde olgunlaşıyor” 

şeklinde konuştu. Erdoğan, açılışını yaptı-
ğı hastane ek binasını da gezerek, görevli 
sağlık personeli ile sohbet etti. 
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Değerli kardeşlerim… sevgili Bingöllüler… 
Hepinizi sevgiyle ve kardeşlikle selamlıyo-
rum. Allah yar ve yardımcınız olsun.

1 Mayıs Bingöl depreminin acıları bütün 
millet olarak yüreklerimizi yaktı ama, 
bize düşen, geride kalanların sağlığı için 
hizmet etmektir. Allah bir daha öylesi 
felaketler yaşatmasın ve bir daha hiçbir 
insanımızın burnu kanamasın. Hükümet 
olarak bizim devlet anlayışımız sadece 
felaket zamanlarında değil her zaman 
milletimizin yanında olmaktır. Bu yüzden 
3 Kasım seçimlerinden önce milletimize 
verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. 
Ülkemizi, şehirlerimizi, köylerimiz daha 
mamur, insanlarımızı daha mutlu görmek 
istiyoruz.

Bunun için can havliyle, azimle gecemi-
zi gündüzümüze katıyor ve çalışıyoruz. 
Ankara’daki devlet binalarının pence-
relerinden ülkemize bakmıyor, her yere 
bizzat giderek insanımıza sahip çıkıyoruz. 
Bölgecilik, şehircilik, ayrımcılık yapmıyor, 
herkese aynı dil ile hitap ediyor, aynı şeyle-
ri söylüyoruz. Bu yüzden hükümet olarak 
9 aylık iktidarımızda ülkemizin geleceğine 
büyük yatırımlar yaptık. İmkanlarımız el 

verseydi şüphesiz çok daha fazlasını yapa-
cağımızı biliyorsunuz.

Ama biz, öncelikle demokrasiye, hukuk 
devletine en büyük yatırımı yaparak bu 
ülkede yaşayan herkesin geleceğini güven-
ceye aldık. Bu ülkede yaşayan herkesin 
kardeş olduğunu, büyük bir millet olduğu-
muzu dünyaya gösterdik. Eski yaraları ka-
şıyarak siyaset yapanlar er ya da geç mah-
cup olurlar. Çatışma ve gerilimden fayda 
umanlar hem kendilerine hem ülkelerine 
zarar verirler. Hepimiz insanız ve belli 
zaaflarımız olabilir ama, toplumun zayıf 
yanlarından medet umanlar, halkı daha 
çok çaresiz bırakarak emellerine ulaşmak 
isteyenler emellerine ulaşamazlar.

Biz ümitsizlik aşılayanlara, ülkemize bir 
bütün olarak bakmayanlara bugüne ka-
dar hiç prim vermedik. Bazı insanların 
gıdası zaaflardan beslenmek, karamsarlık 
tohumları serpmek olabilir ama biz daima 
ileriye bakmak zorundayız. Türkiye’nin 
özeti İstanbul’dur. İstanbul’u yönettiği-
miz günlerden beri bütün bölgelerimizin 
insanları bizi bağrına bastı. Adım gibi 
inandığım kader çizgisi beni Siirt’ten mil-
letvekili yaptı. Elbette hukuk mücadelesi 

11 Okul Temel Atma Töreni

Bingöl | 26 Temmuz 2003
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verdim ama sonuçta “Bunda da bir hayır 
vardır” diye düşündüm. Tabii ki, benim 
için Siirt ile Rize, Malatya ile Yozgat, Kars 
ile İstanbul fark etmez.

Değerli Bingöllü kardeşlerim…

Deprem afetinin getirdiği zorluklar kısa 
zaman içinde çözülecektir. Depremin aç-
tığı yaraları kirli siyasetlerinin malzemesi 
yapmak isteyenler olabilir. Onlar, başka 
söyleyecek şey bulamadıkları için ülkemi-
zin içinden geçtiği şartları bir zaaf, bir ka-
sıt gibi yorumlayabilirler. Bu kolaycı, bayat 
ve çürük siyaset anlayışına inanıyorum ki, 
Bingöllüler tenezzül etmeyeceklerdir. Eğer 
biri bizi bu yolla eleştirmeye kalkacaksa 
bilsin ki içi boş sloganlarla siyasetin devri 
kapanmıştır. Bugün Bingöl’de yıllardır ka-
palı olan 81 okulumuz açılıyorsa bu müjde 
Bingöl’ün geleceğine yapılmış en büyük 
yatırımdır.

Evet, 81 okulumuz bu yıl açılıyor. Eğer, 
huzur ve güven şehirlerimize geri geldiy-
se, adalet güçlendiyse, kardeşlik hayata 
hakim olmuşsa, bu ülkenin çocukları yan-
lışlarından vazgeçip yakalandıkları terör 
kapanından pişmanlık duyarak evlerine 
dönüyorsa bu ortamda insanların kalpleri-
ne kin tohumları serpmek isteyenler -kesin 
olarak söylüyorum- yapayalnızlaşırlar. Do-
layısıyla siyasetin tek yolu istismar değil, 
birlik ve kardeşliktir. 

Keşke deprem hiç olmasaydı da bugün dep-
remden hiç söz etmeseydik ama deprem 
oldu. Depremin açtığı yaralar tabii ki, bek-
lenmedik ve önceden tahmin edilemeyen 

yaralar olmuştur. Ama bakınız, 5000 –evet 
beş binin- üzerinde konut yapıyoruz. 2016 
konutu Toplu konut idaresi yapıyor. 1400 
konutu Bayındırlık Bakanlığımız yapıyor. 
Evini kendi yapmak isteyenlere yardım 
ediliyor. Depremde 10 okulumuz 2 pan-
siyonumuz yıkıldı, 142 derslik kaybettik 
ama 15 tane okul yapıyoruz. Sadece İstan-
bul menkul kıymetler borsamız Bingöl’e 
11 tane okul kazandırıyor. Kendilerini 
huzurlarınızda özellikle tebrik ediyorum.

Evet, kaybettiğimiz 142 derslik yerine tam 
246 yeni derslik yapıyoruz. Biz, kolaylaş-
tırıcı, müjdeleyici olmak istiyoruz. Bunun 
için mevzuat kirliliğine teslim olmayacağız 
dedik. Bugün git yarın gel devrini tama-
men kapatmak istiyoruz. İsrafa, yağmaya, 
talana, hortuma son vermek istiyoruz. 
Eğer yirmi tane banka batmasaydı, eğer 
zararlı böcekler devletin hazinesine da-
danmasaydı bugün sizlere çok arzu ettiğim 
büyük müjdeler verecektim. Ama unutma-
yın ki, doğru yolda milletimizin hukukunu 
korumaya çalışıyoruz. 

Sorunları ertelemeyeceğiz ve bu ülkenin 
kaynaklarıyla, imkanlarıyla ülkemize hiz-
met edeceğiz dedik. Hatırlayınız, 17 Ağus-
tos depremini fırsat bilerek 18 Ağustos’ta 
şirket kuran siyasetçileri hatırlayınız. Biz, 
bunu yapmadık, yapmayız. Biz mezar 
kazıcılığı yapmayız. Bakınız, Bingöl depre-
minde buradaydım. Hasar tespit çalışma-
ları daha başlamadan depremden bir gün 
sonra işe başladık ve kalıcı konutlar için 
hemen emir verdim. Bingöl’ümüzü yen-
den imar etmek için 200 trilyon liralık bir 
yatırım yaptık. Milli gelirden 1500 doların 
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altında pay alan illerimize özel sektörün 
yatırım yapması için büyük kolaylıklar 
getirdik. Demokratikleşme reformlarıyla 
huzur ve güven ortamını güçlendirdik. 

Elbette bunların semeresi alınacaktır. Zira 
biz ülkemizin bütün meselelerine, bütün 
şehirlerin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyo-
ruz. Sırtında yumurta küfesi olmayan, bol 
keseden savuran siyasetçiler gibi halkımı-
za rüşvet-i kelam vermiyor iş yapıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Geçmiş yılların kayıplarını telafi etmek 
zaman alıyor ve bütün azmimize, çabala-
rımıza rağmen çok acil çözülmesi gereken 
sorunların çözümü için zamana ihtiyaç 
duyuluyor. Bingöl ilimizin nüfusu kadar 
insanımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos dep-
reminin yaralarını sarabilmek için geçti-
ğimiz hafta Adapazarı ilimizde Bakanlar 
Kurulumuzu topladık. Orada da üzerinden 
dört yıl geçmesine rağmen çözülmesi gere-
ken yığınla sorun var.

Hükümet olarak biz, İzmit’e, Sakarya’ya, 
Bingöl’e aynı gözle bakıyoruz. İnşallah 
bir sonraki Bingöl ziyaretimizde çok daha 
farklı müjdelerle burada olacağız. Zira bi-
zim siyasetimizde yapmayacağımız şeyleri 
söylememek gibi bir ilkemiz var. Hepinize 
selam ve sevgiler sunuyorum. 
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Değerli Sivaslılar… aziz vatandaşlarım... 
Hepinizi en samimi duygularımla selam-
lıyor, tarihimizin önemli bir sayfasının ya-
zıldığı bir müstesna günün yıldönümünde 
Sivas’ta sizlerle birlikte olmaktan duydu-
ğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Sivas, Kurtuluş Savaşımızı başlatan kıvıl-
cımın tutuşturulduğu ve düşman işgaline 
karşı dimdik ayağa kalkan milli iradenin 
tecelligahı olmuş bir şehrimizdir. 1919 

yılında yine bir 4 Eylül günü bu şehirde 
Sivas Kongresi toplanmış ve Mustafa Ke-
mal başkanlığında yapılan tarihi görüş-
melerden sonra milletimize kurtuluşunu 
ve bağımsızlığını yeniden kazandıracak o 
temel ilke dosta düşmana ilan edilmiştir: 
“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir 
bütündür; parçalanamaz.” 

Bu ilke milletimize sadece Kurtuluş 
Savaşı’nı kazandırmamış, devletimizi ve 

Hükümet Konağı Açılış Töreni

Sivas | 04 Eylül 2003
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milletimizi bir bütün olarak o günlerden 
bugünlere taşıyan en temel güç, ilham, 
ideal olmuştur. Sivas Kongresi’nin yıldö-
nümünde Bakanlar Kurulumuzu burada, 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatan milli iradenin 
tecelli ettiği bu topraklarda toplamamızın 
mutlaka bu güç, bu ilham ve bu idealle bir 
ilişkisi, bir bağı var. 

Değerli vatandaşlarım...

Bugün şükürler olsun ki topraklarımız, 
şehirlerimiz, limanlarımız düşman işgali 
altında değil... Vatanımızın her köşesinde 
güven ve asayişi tesis etmiş durumdayız. 
Kimsenin topundan tüfeğinden de korku-
muz yok. Ancak varlığımızı tehdit eden 
tehlikelerden yine de çok uzak değiliz. Bu 
defa yolumuzu tıkayan, önümüzü kapa-
yan, hayatımızı solduran ekonomik zorluk-
lara karşı büyük bir mücadele veriyoruz.

Milletimizi yıllardır inim inim inleten eko-
nomik krizleri, enflasyonu, adaletsiz gelir 
dağılımını, işsizliği, 4 Eylül 1919 tarihinde 
milletimizin büyük bir kararlılıkla ortaya 
koyduğu milli iradenin bir benzerini haya-
ta geçirerek bir an önce tümüyle ortadan 
kaldırmak zorundayız. Ancak endişeye 
mahal yok. Hükümetimiz bu zorlukların 
altından kalkacak birikim ve kararlılığa 
fazlasıyla sahiptir. Bütün tedbirler alınmış, 
Türkiye’nin makus talihini değiştirecek 
adımlar atılmıştır. Kimse merak etmesin, 
Türkiye emin ellerdedir. Bu çerçevede bu-
gün burada toplanmış bulunan tarihi Ba-
kanlar Kurulumuz, Sivas Kongresi ruhunu 
yeniden ihya etmeyi, ekonomik Kurtuluş 

Savaşımız için aşk ve heyecan tazelemeyi 
görevi sayacaktır.

Değerli Sivaslılar...

Biliyorum sözden çok işe, vaatlerden çok 
icraatlara, temennilerden çok gerçeklere 
ihtiyacınız var. Sivas şehri, yıllardan beri 
bu ülkeyi yönetenlerin boş sözleri, vaatleri 
ve temennileri ile oyalanmış ve hiç layık 
olmadığı şekilde ihmale uğramış. Sivas 
ekonomisi bu ihmallerle birlikte ilerleye-
ceğine sürekli gerilemiş. Zaman içinde bu 
ilimizde kişi başına milli gelir 1945 dolar-
lardan 1399 dolarlara kadar inmiş. İşsizlik 
almış yürümüş, şehirdeki işsiz sayısı 25 
binlere yaklaşmış. Bugün Sivas iline ait 
ekonomik göstergelerin tamamı maalesef 
Sivas’ımızın geri kalmış şehirlerimiz ara-
sında olduğunu gösteriyor. Hem kentsel, 
hem kırsal alanda kaynak ihtiyacı had 
safhada... Özellikle kırsal alanda eğitim ve 
sağlık hizmetlerimizin yeterli olmadığını 
da biliyoruz. 

Bunlar zaten sizin de bildiğiniz, bizzat 
yaşadığınız gerçekler... İşimiz zor, ama 
şundan emin olunuz ki Türkiye’nin çö-
zülemeyecek sorunu, iyileştirilemeyecek 
derdi yok. Nasıl Türkiye’nin sorunları te-
ker teker çözülecekse, Sivas’ın, Sivas’lının 
sorunları da aynı kararlılık içinde bir bir 
çözülecektir. Bunun için sabrınızı ve des-
teğinizi istiyorum. Bakanlar Kurulu’nun 
burada toplanmasının bir amacı da, sizin 
dertlerinizi bizzat sizlerden dinlemek, sı-
kıntılarınızı paylaşmaktır. Hiç kuşkunuz, 
endişeniz olmasın; gerekenler ne kadar 
çabuk olabilirse o kadar çabuk, ne kadar 
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hızlı yapılabilirse o kadar hızlı bir şekilde 
yapılacaktır. 

Bizi başkalarıyla karıştırmayın, biz sözü-
nün eri olan, milletinin hizmetkarı bir 
hükümetiz. Biz kendimizi Ankara’nın sağır 
koridorlarına kapatan bir anlayışın değil, 
milletin içinde, milletle birlikte yürümeyi 
kendine hedef seçen bir anlayışın temsil-
cileriyiz. Gerek ben, gerek bakan arkadaş-
larım, gerek milletvekillerimiz Anadolu’yu 
karış karış dolaşıyor, şehirlerimizin, 
kasabalarımızın, köylerimizin dertlerini 
dinliyoruz. Türkiye’nin Ankara’daki sırça 
köşklerden yönetilemeyeceğinin, yüksek 
duvarların arkasında yürütülecek bir siya-
setin milletimizin dertlerine çare getireme-
yeceğini biliyoruz.

Birkaç şehrin değil, bütün bir Türkiye’nin, 
bütün bir Anadolu’nun hizmetine, tek bir 
köşesini bucağını atlamaksızın, ihmale 
uğratmaksızın ve görmezden gelmeksizin 
talip olduğumuzu da unutmuş değiliz. Bu 
bizim size sözümüzdü, 3 Kasım’da göster-
miş olduğunuz büyük teveccühle biliniz 
ki artık namusumuz, şerefimizdir. Bu an-
layışla Bakanlar Kurulumuzu Erzurum’da 
ve Sakarya’da topladık. Oraların dertlerini, 
sorunlarını, dileklerini dinledik. Şimdi de 
burada, Sivas’tayız. Sizin aranızda, sizin 
yanınızdayız. Dertlerinizle dertlenmeye, 
sıkıntılarınıza ferahlık getirmeye, yaraları-
nıza merhem olmaya geldik. 

Bize inanın, güvenin. Allah’ın izniyle 
Sivas’ın tarihiyle, kültürüyle layık olduğu 
yere geleceği günler yakındır. Dualarınızı 
bizden ve ülkemizden eksik etmeyiniz. 

Bu tarihi gün vesilesiyle sizlerle olmaktan 
duyduğum mutluluğu bir kez daha dile 
getiriyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyo-
rum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çanak-
kale’nin Çan ilçesinde İbrahim Bodur Ka-
leseramik Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfı tarafından İbrahim Bodur’un eşi 
adına yaptırılan “Çan Sevim Bodur Sağlık 
Meslek Lisesi” inşaatının temel atma tö-
renine katıldı. Burada bir konuşma yapan 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu meslek lisesinin bir anlamı var. Bu da 
devlet-millet kaynaşmasının tezahürüdür. 
Yarın Ankara’da, bu yılı (eğitimde hamle 
yılı) ilan ettiğimiz için eğitime katkıda bu-
lunan iş adamlarımız ve hayırseverlerimi-
ze ödül merasimi yapacağız. Bu destekler, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne değil, 
aslında bu milletin kendisine yapılmıştır. 
Eğer ebediyete dek anılmak istiyorsanız, 

Çan Sevim Bodur Sağlık Meslek 
Lisesi Temel Atma Töreni

Çanakkale | 10 Eylül 2003
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bırakacağınız en önemli eserlerden biri 
okuldur, hastanedir, yoldur, çeşmedir. Bo-
dur ailesi geleceğe dek hayırla yad edilme-
nin mühürlerini vurmuş oluyorlar.” 

Türkiye’ye layık olmanın gayretiyle gece 
gündüz koşturduklarını fakat her şeyin bir 
anda olmasının mümkün olmadığını da 
ifade eden Erdoğan, Çan Kaymakamı’nın 
konuşmasında çok şeyler istediğini belir-
terek, “Tabii isteyenin bir yüzü, vermeye-
nin.... derler. Bu kadar kolaycı olmayacağız. 
Üreten olacağız. Her Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin birimlerinde yer alan tem-
silci önce üretecek, neyi nasıl üretirim, en 
ucuza nasıl yaparım onu düşünecek. 

Çan-Çanakkale karayolu yapım çalışma-
larının 5-6 yıldan beri devam ettiğini be-
lirten Erdoğan, Ankara’ya döner dönmez 
Bayındırlık ve İskan Bakanı’na gerekli 
talimatı vererek, yolun yapımını hızlan-
dıracaklarını kaydetti. Erdoğan, “Çağdaş, 
modern bir Türkiye’nin yolu, bu modern 
yollardan geçer. Onun için bunu halletme-
miz lazım” dedi.

Erdoğan, 2 trilyon liralık bir yatırımla Çan 
Sevim Bodur Sağlık Meslek Lisesi’ni ya-
pacağı için Kale Grubu Şirketleri Başkanı 
İbrahim Bodur’a teşekkür etti. Recep Tay-
yip Erdoğan, “Kim bu ülkede taş üstüne 
taş koyarsa biz yanlarındayız. Onların da 
bizim başımız, gözümüz üzerinde yeri var 
diyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Yenice 
Meydanı’nda toplanan vatandaşlara hitap 
etti. Yenice halkının 3 Kasım seçimlerinde 

partilerine farklı bir teveccühte bulundu-
ğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de 
buna layık olmaya çalıştığını söyledi. Er-
doğan, “Bu teveccühünüzü yerel yönetim 
seçimleriyle de bütünleştirerek daha çağ-
daş ve modern bir Yenice’ye kavuşmuş ola-
caksınız” dedi. Türkiye’de şimdiye kadar 
yaşanmamış bir değişimin yaşandığını dile 
getiren Erdoğan, “her yeni gün geçmişten 
daha iyi olacaktır. Siz bizim neleri kucağı-
mızda bulduğumuzu biliyorsunuz. Ama 
artık hortumları kesmeye başladık. 2004 
farklı olacak, 2005 çok daha farklı olacak” 
şeklinde konuştu.
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Özel Gebze Merkez Hastanesi’nin açılış tö-
renine katılan Başbakan Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada, 3 Kasım seçimlerin-
den bugüne tüm kabine ve parlamento 
ekibiyle birlikte gece-gündüz çalıştıklarını 
söylüyordu. Gebzelilere, daha önce bu ilçe-
de milletvekili genel seçimleri öncesinde 
yaptığı konuşmayı hatırlatan Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu:

 “Aşık Veysel gibi uzun ince bir yoldayız, 
gidiyoruz gündüz gece demiştim. Sadece 
776 bin kilometrekarelik ülke sınırlarında 
değil, dünyayı bir uçtan bir uca, ülkemi-
zi ayağa kaldırmak için gece gündüz bu 
yolculuğumuz devam ediyor. Buna ihtiya-
cımız var. Zira uzun yılların açığını kapat-
mak durumundayız. Çok büyük açığımız 
var.” 

Özel Gebze Merkez Hastanesi 
Açılış Töreni

Kocaeli | 12 Eylül 2003
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Başbakan Erdoğan, “ekonomik, sosyal, si-
yasi, kültürel hayatta, uluslararası ilişkiler-
de tamamıyla bitmiş tükenmiş bir emaneti 
kucaklarında bulduklarını” kaydederek, 
“Böyle bir mirası kucağında bulan 58’inci 
ve 59’uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metleri olarak, şimdi bütün bu sıkıntıları 
tek tek aşmanın gayreti içerisindeyiz” 
diyordu. Başbakan Erdoğan, Özel Gebze 
Merkez Hastanesi’nin açılışında yaptığı ko-
nuşmada, ülkede işsizlerin bulunduğunun 
doğru olduğunu, memurlara arzu edilen 
zammın da yapılamadığını kaydederek, 
şunları söylüyordu: 

“Daha önce size şöyle söylemiştim, ‘bir yıl 
bizden bir şey beklemeyeceksiniz. Ama 
üçüncü yılın sonunda bir şeylerin olmaya 
başladığını, ceplerinizde belli bir hare-
ketlenmenin, bereketlenmenin olmaya 
başladığını göreceksiniz’ dedim. Bu sözleri 
hatırlamayanlar, ‘bir şeyler yapılmıyor’ 
diye toplumu rahatsız etmek isteyenler 
var. Mesela memurlar üzerinden siyaset 
yapanlar var. Bütçemiz neye elveriyorsa 
azamisini yaptık. Daha fazlasını yapmaya 
gücümüz elvermiyor. Eğer bundan daha 
fazlasını yapma yoluna gidecek olursak, 
o zaman Türkiye’deki geleceğe yönelik 
ekonomik dengeleri sağlayamayız. Bunu 
başarmamız lazım. Bir yönetimde popülist 
yaklaşımlarla ülke ayakta kalmaz.” 

Yedi ay sonra yerel seçimler olacağını da 
hatırlatan AK Parti Genel Başkanı Erdo-
ğan, şöyle devam ediyordu: 

“Popülist yaklaşımımız olsa, ‘memurların 
desteğine ihtiyacım var, yüzde 20-30 ve-

relim’ derim. Ama Türkiye bugüne kadar 
bunların bedelini ödedi. Ben gerçekleri 
memur kardeşime, işçi kardeşime yansıt-
mazsam, bedelini 2 milyon memur, yak-
laşık 1 milyon işçi kardeşim değil, bütün 
ülke öder. Biz istiyoruz ki, bu popülist 
yaklaşımları, bu istismara yönelik, anlık 
faydalanmaya yönelik bütün bu olayları 
bir kenara koyalım ve bu işi çözelim.” 

İlköğretimde öğrencilere bedava kitap 
uygulaması başlattıklarını da anlatan Baş-
bakan Erdoğan, “Biz geneli düşünüyoruz. 
Ormanda bir ağacı değil, ormanı düşünü-
yoruz” diyordu. Erdoğan, okul, hastane 
yaptıran ya da tefrişini gerçekleştirenlerin 
bu harcamalarını yüzde yüz oranında gi-
dere saydıklarını da ifade ederek, “Memur 
kardeşime sesleniyorum; var mıydı böyle 
bir şey?” diye konuşuyordu. 

Erdoğan, “Bu milleti bölmeye, parçalamaya 
kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye’nin 
her zamankinden daha fazla birliğe, be-
raberliğe ihtiyacı var. Birbirimize güç ve-
receğiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü 
dünyaya ispatlamak istiyorsak, önce kendi 
içimizde güç bulmaya mecburuz. Bu sevda-
mızı kimse yok edemez. Biz size güveniyo-
ruz” şeklinde konuşuyordu. 
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Erdoğan, Gemlik Belediyesi tarafından 
yaptırılan çok katlı otoparkın açılış töreni-
ne katılıyordu. Başbakan Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de pek çok 
belediyenin borçla hizmet vermeye çalış-
tığını anlattı. Ancak Gemlik Belediyesi’nin 
hiç borcunun bulunmadığını, bunun da 
son derece önemli olduğunu kaydeden 
Başbakan Erdoğan, “Hortumcu kasayı, 
keseyi işgal ettiyse, çıkar çevreleri belediye 
koltuklarını işgal ettiyse, hep ‘para para’ 
dersiniz” diye konuşuyordu. Erdoğan, 
yolsuzluklara da değindiği konuşmasında, 
daha önce “yolsuzlukların damarına in-
diklerini” söylediğini hatırlatarak şunları 
söylüyordu:

“Kimileri, ben bunu söylediğimde alay 
etmişlerdi, ‘Adres ver’ demişlerdi. ‘Eğer 
adres verilirse, asıl ulaşılması gereken 
adrese ulaşamazsınız’ demiştim. Çünkü 
hortumcuların en büyük özelliği, adres de-
ğiştirmektir. Öyle adresler biliyoruz ki, ba-
kıyorsunuz, üzerlerinde 1 gram mal yok. 
Ama baktığınızda hepsi marka. Vatandaşa 
sorduğunuzda, onlar “büyük zengin”. Bize, 
zedelerimiz geliyor, ‘halimiz ne olacak’ di-

yor. Ben de sıkıntıya giriyorum. Bunların 
güvencesi Hazine. Bugüne kadar yanlış 
yasalar yapılmış. Bunların bedelini, niçin 
fakir fukara, garip guraba ödesin. Onun 
için buradan ilan ediyorum. Önümüzdeki 
yasama döneminde artık, Hazine bankala-
ra güvence olmayacak.”

Bugüne kadar 56 milyar doların batık ban-
kalara gittiğini dile getiren Başbakan Er-
doğan, AK Parti iktidarının bunun önlen-
mesi için gayret sarf ettiğini söylüyordu. 
Erdoğan, daha sonra belediye tarafından 
yaptırılan kültür merkezi ile parkı hizmete 
açıyordu. “Zeytin Şenliklerine” de katılan 
Erdoğan, yolsuzluğa, hortumculuğa pirim 
verenleri, vatandaşın sandığa gömdüğü-
nü kaydederek, “Halkımız, bize de artık 
Türkiye’de dürüstlüğe ve dürüst bir yöne-
time ihtiyaç duyulduğu mesajını verdi” 
diye konuşuyordu.

Başbakan Erdoğan, zeytin üreticisine de 
seslenirken de, 2002 ürününe 21 trilyon 
lira pirim ödemesi yapılacağını, bugüne 
kadar 945 milyar lira ödendiğini, bu ay 
sonuna kadar da kalan miktarın üreticiye 
verileceğini bildiriyordu. 

Gemlik Çok Katlı Otopark 
Açılışı

Bursa | 13 Eylül 2003
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bozü-
yük-Mekece bölünmüş yolunun temelini 
attı. Erdoğan, temel atma töreninde yaptı-
ğı konuşmada, “azap yolu” olarak bilinen 
Bozüyük-Adapazarı arasındaki yolun te-
melini atarak, vatandaşı büyük bir sıkıntı-
dan kurtardıklarını belirterek, müteahhit 
firma tarafından 5 yıl olarak hedeflenen 
yapım süresinin, rica üzerine 3 yıla çe-

kildiğini kaydetti. Gece gündüz çalışarak 
86 kilometrelik yolun bitirileceğini ifade 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Belki de sürpriz olur 3 yıla kalmaz biti-
rilebilir. Artık, hızlı gitmeye, koşmaya ve 
sıçramaya mecburuz. Başarmak için bunu 
yapmak zorundayız. Bunu el ele verip da-
yanışma içinde yapacağız. Bu projeye kre-

Bozüyük-Mekece Bölünmüş 
Yolu Temel Atma Töreni

Bilecik | 14 Eylül 2003
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di desteği veren Japon dostlarımıza teşek-
kür ediyorum. Bu yolun toplam uzunluğu 
132 kilometre olacak. Temelini attığımız 
kısım 86 kilometre. Daha sonra 46 kilo-
metre daha yol yapıldığında vatandaşlar 
Adapazarı’na bölünmüş yoldan gidecek.”

Erdoğan, seçim öncesi 15 bin kilometre bö-
lünmüş yol yapacaklarına dair vatandaşa 
söz verdiklerini anımsatarak, şu ana kadar 
bin 500 kilometrelik yolun adımlarını 
attıklarını, çalışmaların hızla yürüdüğü-
nü bildirdi. Aydın-Denizli arasındaki 120 
kilometrelik bölünmüş yol ile Eskişehir-
Sivrihisar arasındaki yolun tamamlandı-
ğını belirten Erdoğan, Eskişehir-Sivrihisar 
arasındaki bölünmüş yolu 3 Ekim’de, 
Aydın-Denizli arasındaki yolu da en kısa 
sürede törenle hizmete açacaklarını ifa-
de etti. Erdoğan, yılda 300 bin civarında 
meydana gelen trafik kazasında ölen ve ya-
rarlananların dışında ekonominin de ağır 
yük altında kaldığına işaret ederek, şöyle 
devam etti:

“Trafik kazalarının kamu ekonomisine ge-
tirdiği yük yılda 5-6 milyar dolardır. İşte bu 
yolların yapımıyla kazaları minimize ede-
ceğiz. Çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, 
bağımsızlığın ve özgürlüğün yolu bu yol-
ların yapımından geçmektedir. Nasıl atle-
tizmde Süreyya Ayhan Dünya Şampiyonu 
olduysa, Türkiye’nin kalkınmasında da bir 
başka heyecan yaşanmaya başlanmıştır.”

20 yıl önce ihalesi yapılmış ancak hala 
devam eden inşaatlar olduğunu belirten 
Erdoğan, şunları söyledi: “Ülke böyle biti-
rilmektedir. Bunların hepsini masaya yatı-

rıp, aralarından devam etmesi gerekenleri 
belirledik. Kaymakam, vali emrinizde. (Çö-
zemedim) diyorsanız Başbakanlık kapısı 
size açıktır. Eğer bu gerçekleşmezse bu işin 
belini kıramayız. Bu ülkede değerlerimiz-
den kaynaklanan temiz toplum gerçekleş-
mezse, kaybettiklerimizi fakir-fukaraya 
ulaştıramayız.”

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na dev-
redilen bankalarda kaybedilen 56 milyar 
dolar vatandaşa yansısaydı bu kadar sı-
kıntı yaşanmazdı” diyen Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bunlar maalesef hortumculara gitti. Bun-
lar hala sefa sürüyor. Üzerlerine bir şey yok 
ki... Üzerinde marka var ama cepte bir şey 
yok. Yatı var başkasının üzerinde. Kanun 
var. Kanunu ne yapacaksın? Kanun devle-
tisin, buna göre yapacaksın. Vatandaş (al 
diyor) kimden? Vatandaş geliyor hükümet-
ten para istiyor. Parayı hükümete vermedi 
ki... (efendim biz hükümete güvendik) 
diyor. Hükümete güvendiysen paranı dev-
let bankasına yatırsaydın. Oraya yatırmı-
yorlar, niye öbür tarafa yatırıyorlar? Öbür 
taraf yüksek oranda faiz veriyor da ondan. 
Hiç düşünmüyorlar mı acaba (bu değir-
menin suyu nereden geliyor) diye. Batınca 
devlete güvendiniz. Devlete yine güven, 
ama bunun hukuki sonuçlarını da bek-
leyin lütfen. Belli noktaya gelindiğinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gereğini 
yapar. Bunları bir bir aşıyoruz.”
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Başbakan Erdoğan, Med-Mar Rafine Tuz 
Sanayi A.Ş.’ye ait tuz üretim tesisinin açılış 
törenine katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, 
kaya tuzlarıyla meşhur olan bu bölgeden 
dışarıya kaliteli tuz gönderileceğini söy-
ledi. Öz sermayesi 12 milyon dolar olan 
bu yatırımı gerçekleştiren ve 300 kişiye 
iş imkanı sağlayan şirkete teşekkür eden 

Erdoğan, bugün 3 açılış gerçekleştirdik-
lerini ve bu açılan işyerlerinde istihdam 
edilen işçi sayısıyla işsizlik oranının bir 
ölçüde de olsa azaltılmış olacağını kaydet-
ti. Türkiye’de resmi 5 milyon, gayri resmi 
ise daha fazla işsiz olduğunu dile getiren 
Erdoğan, geliri 1500 doların altında olan 

Med-Mar Tuz Fabrikası  
Açılış Töreni

Çankırı | 24 Eylül 2003
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yaklaşık 40 ile yatırım yapılması için 
önemli kolaylıklar getirdiklerini anlattı. 

Bu uygulamayla o bölgelere yatırım ya-
pılmasını ve işsizlere iş imkanı doğması 
olanağını getirdiklerini belirten Erdoğan, 
“Med-Mar, 18 ortağıyla çok güzel bir iş 
yapmış. Ancak bu hayırlı çalışmalara çok 
virüs müptela olur. Kim başka bir ortağı 
hakkında bir şey söylerse ona inanmayın. 
Bunu o ortaklığı bozmak isteyenler söyle-
mişlerdir” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, bakanlar ve işadam-
larıyla birlikte dünyayı dolaştığını belir-
terek, işadamlarını, gittiği ülkelere iş bağ-
lantıları yapmaları amacıyla götürdüğünü 
söyledi. İşadamlarının gittikleri ülkelerde-
ki işadamlarıyla kurdukları irtibat sonucu 
o ülke işadamlarının da Türkiye’de yatırım 
yapmalarını sağladıklarını ifade eden 
Erdoğan, “Her yere dağılacağız ve bu işi 
başaracağız. Bunun başka yolu yok. Omuz 
omuza vereceğiz” dedi. Kendisinin ve ba-
kanlarının “ulaşılmaz insanlar olmadıkla-
rını” ifade eden Erdoğan, vatandaşlardan, 
dertlerini, sorunlarını vali ve kaymakamla-
ra anlatmalarını istedi.
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Başbakan Erdoğan, Kastamonu FFC Or-
man Ürünleri A.Ş tarafından yaptırılan 
fabrikanın açılış törenine katıldı. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, üniversitele-
rin açılış törenlerinde yapılan konuşma-
lara değindi. “Üniversitelerimize siyaset 
karıştırmayacağız” denildiğini ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekçi 
olalım... Samimi olacağız ve dürüst davra-
nacağız. Sene hatırlıyorsunuz 1995... Yapı-
lan Anayasa değişikliği ile üniversite öğre-
tim üyelerine partilerin üst kurullarında 
görev alma yetkisi verilmişti. Üniversite 
öğretim üyeleri partilerin üst kurullarında 
görev alabildiklerine göre, bu siyasetle iç 

FFC Orman Ürünleri Fabrikası 
Açılış Töreni

Kastamonu | 24 Eylül 2003
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içe girmek değil midir? Ayrıca üniversite 
öğrencileri siyasi kuruluşlarda görev alabi-
lir mi? Alır... Gençlik kollarında çalışabilir, 
örgütlerde çalışabilir. Bunun yolu açık. 
O zaman siz kalkıp da ‘üniversitelerde 
siyaset yok’ diyebiliyorsunuz. Kimi alda-
tıyorsunuz yahu... Bu anayasa değişikliği 
1995’te yapıldı. Sonra siyasetten insanları 
niye tecrit etmeye, niye soyutlamaya ça-
lışıyorsunuz. Hiçbir zaman hiçbir ülkede 
‘hayır siyaset yapamaz, siyaset onda yok-
tur, siyasetten kendini tecrit edebilir’ diye-
mezsiniz. Çünkü adap var. Herkesin gönül 
dünyasında hafıza kayıtlarında isteseniz 
de istemeseniz de siyasetin yeri vardır. Ge-
lin 1980 öncesindeki üniversite hareketle-
rine bakın ve bugün zaman zaman çıkan 
hareketlere bakın. Bu ülkede üniversiteyi 
yönetenler şu anda en büyük siyaseti ya-
pıyor yahu, en büyük siyaseti yapıyor. Bu 
ülkenin şu andaki hükümetini en çirkin şe-
kilde, edebe sığmayacak şekilde eleştirme 
yetkisini kendisinde bulan rektörler var bu 
ülkede. Ama bizim edebimiz, aldığım edep 
onlara aynı dille cevap vermeyi engelliyor. 
Üniversite rektörü olmak insanlara edebin 
dışına çıkma yetkisini vermiyor.” 

Başbakan Erdoğan, ülkeyi yönetenlere 
bu şekilde eleştirilerde bulunulmasının 
yanlış olduğunu ifade ederek, “Biz de bir 
söz verdik, sözümüzde duracağız. Biz, 
ülkemizi germeyeceğiz, gerilmesine müsa-
ade etmeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, 
Üniversitelerarası Kurul’un bizzat kendisi 
tarafından toplantıya davet edildiğini, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışılarak YÖK 
Kanunu’nun çıkarılması için çalışmalar 
yaptıklarını anlattı. İlgili çevrelerin katkı-

da bulunulması yönünde bugüne kadar 
yapılan toplantıların dışında bugüne ka-
dar YÖK Kanunu’nun 26 kez değiştiğini 
kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar bunlar yapılırken sesi çık-
mayanlar, şimdi 59. Hükümet talebe cevap 
vermek için bu adımı atarken niye sesleri 
çıkıyor. Dert ne biliyor musunuz, dert bi-
rilerinin çıkarına çomak sokulduğu için... 
Biz milletimizin vermiş olduğu yetkiyi adil 
bir şekilde yerine getirmenin peşindeyiz. 
Asla bu ülkede herhangi bir olumsuzluğun 
ve ülkeyi germenin peşinde değiliz. Herkes 
görevini bilecek. Anayasa’da tanımlanan 
kurum ve kuruluşların görevleri ne ise her-
kes bu görevi bilecek, bu görevi yapacak. 
Başka herhangi bir iş yapmaya gerek yok. 
Bizler de bu hassasiyet içerisinde bu adım-
ları inşallah atmış olacağız ama karşılıklı 
el ele bu işleri müzakere ederek çözeceğiz.”
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Değerli dostlar... iş dünyamızın saygıdeğer 
temsilcileri... değerli medya mensupları... 
Öncelikle böylesine büyük ve önemli bir 
sanayi projesinin açılışında bulunmaktan 
büyük bir keyif ve mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Büyük fedakarlıklarla, ama aynı zamanda 
büyük heyecanlarla hayata geçirilen ve 

Türkiye’nin en büyük özel sektör sanayi 
projesi olan Avrupa Serbest Bölgesi proje-
si, özel sektörümüzün taşıdığı ekonomik 
potansiyelin açığa çıkması bakımından 
örnek bir girişimdir. Ortaya koydukları bu 
muazzam eser için Sayın Kemal Şahin nez-
dinde tüm Şahinler Holding A.Ş. çalışanla-
rını hararetle tebrik ediyor ve Türkiye’ye 

Çerkezköy Avrupa Serbest 
Bölgesi Açılışı

Tekirdağ | 27 Eylül 2003
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yaptıkları bu büyük katkı için en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

Bu mukaddes binanın inşasına taşınan 
her harcın, duvarlarına konan her tuğla-
nın ve akıtılan her damla terin milletimiz 
nezdinde müstesna bir yeri vardır. Bu 
hissiyatla Avrupa Serbest Bölgesi’nin hem 
sanayicimize, hem ekonomimize, hem çalı-
şanlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Sevgili arkadaşlar...

Bu önemli açılış vesilesiyle yapılmakta 
olan bu tören aynı zamanda on ayrı fab-
rikanın da açılış töreni anlamı taşıyor. 
Yüzünü Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
çevirmiş bir Başbakan olarak beni böyle 
bir adımdan daha çok sevindirecek bir 
şey yoktur. Çünkü tekstilden matbaa yan 
sanayine, ambalajdan otomotiv sanayine 
kadar birçok sektörde üretim yapacak olan 
bu fabrikalar, binlerce kişiye ekmek imka-
nı sağlayacak, binlerce ocağa aş, binlerce 
çocuğumuza umut olacaktır.

Yine biliyorum ki bu hayırlı yatırımlarla, 
pek çok dünya markasının ülkemizde üre-
timi gerçekleştirilecek ve Avrupa Serbest 
Bölgesi bu potansiyeliyle önemli bir üre-
tim merkezi olma hedefini yakalayacaktır. 
Şahinler Konfeksiyon’un modern mimari 
ve ileri teknolojisiyle üretime başlattığı 
yeni tesis, tam 1300 vatandaşımıza istih-
dam imkanı sağlayacak, bu ekonomimize 
gerçekten önemli bir katkı demektir. Av-
rupa Serbest Bölgesi çatısı altında üretim 
ve ihracat yapacak olan 120 ayrı firma için 

de aynı iyi dilekleri taşıyor ve onlardan da 
aynı güzel beklentiler içinde olduğumu 
ifade etmek istiyorum. İnşallah 2003 yılı 
sonu için belirlenen 600 milyon dolarlık 
ticaret hacmi hedefi rahatlıkla yakala-
nacak ve hatta bu beklentiler aşılacaktır. 
Yine 3 bin kişi olarak belirlenen istihdam 
rakamının, zaman içinde sağlanan büyük 
gelişmeyle daha da yukarılara tırmanaca-
ğını umuyorum.

Değerli dostlar...

Avrupa Serbest Bölgesi, mükemmel alt ya-
pısı, modern mimarisi ve ortaya koyduğu 
yeni sanayileşme modeliyle, Türk ekono-
misinin ihtiyacı olan teknokentlere çok 
güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu mode-
lin, benzer pek çok girişime ilham vereceği 
ve model olacağı kanaatini taşıyorum. Tam 
kapasite ile faaliyete geçtiğinde 25 bin ki-
şinin istihdam edileceği ve yıllık 10 milyar 
dolarlık ticaret hacmine ulaşacak bu tesis, 
ekonomimize kazandırdığı maddi değerler 
kadar, üreticimize sunduğu bu yeni açılım 
ve vizyonla da çok önemli bir hizmet ver-
mektedir.

İstikrarlı ve kararlı bir hükümetle, eko-
nomisini düze çıkarma noktasına ulaşan 
Türkiye, gücünün esasını teşkil eden mil-
letinin ülkesine sahip çıkmasıyla esenliğe 
kısa zamanda ulaşacaktır. Bu çerçevede 
özel sektörümüzün canla başla çalışarak 
Türk ekonomisinin yakaladığı büyüme 
heyecanına aynı şekilde katılması bizi 
gururlandırıyor. İnşallah çok yakında bu 
kamu ve özel sektör yardımlaşmasının ve 
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işbirliğinin daha nice parlak örneğini hep 
birlikte gözlemleyeceğiz.

Bu anlayış ve hissiyatla, Avrupa Serbest 
Bölgesi’nin açılışını yaparken, emeği geçen 
herkesi tekrar tekrar kutluyor, bu muaz-
zam girişimin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Geleceğe doğru adımlarımızı 
büyük bir cesaret ve kararlılıkla attığımız 
günlerde Allah yolumuzu açık, üretimimi-
zi bereketli kılsın. En içten sevgi ve saygıla-
rımı sunuyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nce yaptırılan 10 kavşak ile 
Kızılay Metro İstasyonu’ndaki yürüyen 
merdivenler ve asansörlerin açılışı için 
Kızılay Meydanı’nda düzenlenen törene 
katılıyordu. Erdoğan, açılışlar dolayısıyla 
oluşturulan platformda yaptığı konuşma-
da, gündüz İstanbul’daki yoğun açılışlar-

dan sonra akşam dolu dolu bir gece yaşa-
dıklarını söylüyordu.

Başkentin 10 yıldır şantiye halinde oldu-
ğunu ve bu şantiye alanı olan başkentte 
ne tür güzellikler çıktığının görüldüğünü 
kaydeden Erdoğan, Ankara’nın, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gök-

Büyükşehir Belediyesi 
Açılışları

Ankara | 27 Eylül 2003
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çek ile çağdaş ve modern bir kent haline 
geldiğini ifade ederek, ulaşımdaki sıkıntı-
ların giderilmesinde yapılan yatırımların 
büyük katkısının olduğunu belirtiliyordu. 
Erdoğan, Ankara’daki su sıkıntısının da 
giderildiğini belirterek, “Derdi belediyeci-
lik olan Melih Bey’le Ankara bir zihniyet 
devrimini yakalamıştır. Bu zihniyet devri-
mi sayesinde ufkumuz daha geniş olarak 
ilerliyoruz” diye konuşuyordu.

Belediyeler ve özel idarelerle ilgili çıkarıla-
cak yeni yasalarla Türkiye’nin yeni bir de-
ğişimi yakalayacağını kaydeden Başbakan 
Erdoğan, “Bu değişimle birlikte yerinden 
yönetim gerçek manada başlayacaktır” 
diyordu. Çıkarılacak yasalarla ilçelerin ve 
köylerin merkeze taşınmayacağını, beledi-
yelerin daha güçlü hale geleceğini belirten 
Başbakan Erdoğan, “Size şu sözü de veri-
yoruz; havaalanından Ankara’ya gelirken 
o ucube yapılaşmaları görmeyeceksiniz” 
diyerek sözlerini tamamlıyordu.
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Değerli misafirler… ülkemin bu güzide 
yöresinin güzel insanları… kamunun ve 
özel sektörün değerli yetkilileri… basın ve 
yayın kuruluşlarının kıymetli temsilcile-
ri… Öncelikle hepinize hoş geldiniz derken 
burada bulunmaktan dolayı duydum mut-
luluğu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Türkiye’de tarım sektörü, insanlarımız için 
hayati önemi olan besin maddelerinin tek 
üreticisidir. Tarımsal üretim için büyük 
bir kaynak potansiyeline sahip ülkemizde, 
fiziksel, kurumsal ve ekonomik altyapılar 
oluşturulmadığından, mevcut potansiyel 
bu güne kadar tam olarak değerlendirile-
memiştir. Aslında, içinde bulunduğumuz 

Kelkit Organik Süt Sığırcılığı 
İşletmesi Açılışı

Gümüşhane | 28 Eylül 2003
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günlerde küreselleşme çerçevesinde, her 
ülkenin uymak zorunda olduğu kısıtlama-
lar dikkate alındığında, geçmişteki esnek 
rejimler ve serbestçe politika belirleme 
dönemlerinin değerlendirilememiş olması 
büyük kayıp olarak görülmelidir.

Hükümetimiz göreve gelir gelmez tarı-
mı gözden geçirerek tespitlerini yapmış 
ve bu sektörde alınması gereken kısa ve 
orta vadeli tedbirleri Acil Eylem Planında 
açıklayarak uygulamaya başlamıştır. Bu 
tedbirler içinde, planlı ve projeli geliştirme 
çalışmaları, yeni destekleme politikaları, 
kurumsal alt yapı değişiklikleri, üretici 
örgütlenmesi ve önemli mevzuat düzenle-
meleri gibi reform niteliğinde başlıklar yer 
almaktadır.

Değerli konuklar…

Bireylerin ve toplumların en önemli amacı, 
sağlıklı ve üretken olmak; sağlıklı ve üret-
ken olmanın ilk kuralı da yeterli ve dengeli 
beslenmek olduğuna göre, ihtiyaç duyulan 
besinlerin mutlaka kaliteli protein kaynak-
larından alınması gerekmektedir. Kaliteli 
protein kaynaklarının en önemlileri ise, 
hayvansal kaynaklı olanlardır. Bu besin 
maddelerini sağlamanın tek yolu bilimsel, 
teknik ve sağlıklı hayvansal üretim yap-
maktır.

Gerek hızla artan nüfusumuzun sağlıklı 
bir şekilde beslenebilmesi için ihtiyaç du-
yulan hayvansal proteinin sağlanabilmesi, 
gerekse yakın gelecekte ve kısa zamanda 
ekonominin yaşadığı istihdam sorununun 
çözümü için en önemli alternatiflerden bi-
risi hayvancılık sektörüdür. Ayrıca, kırsal 
alanda hayvancılık sektöründe yaratılacak 

istihdam ile altyapısız ve sağlıksız bir şe-
kilde köylerden şehirlere göçün önlenmesi 
sağlanacaktır. Tarım sektörü içindeki payı 
her geçen gün artan hayvancılığımızın, ge-
rek hayvan varlığı ve çeşitliliği ve gerekse 
insanlarımızın teşebbüs gücü göz önüne 
alındığında mevcut üretim seviyesinin çok 
üstünde bir üretim gücüne sahip olduğu-
muz görülmektedir.

Ancak, bu üretim gücümüzden çeşitli 
nedenlerle yeterince istifade edilememek-
tedir. Ülkemizde son yıllarda hayvancılık 
alanında özel sektörün yatırıma yönlen-
mesi son derece sevindiricidir. Hızla glo-
balleşen dünyadaki modern hayvancılık 
işletmelerinin benzerleri olan işletmelerin 
ülkemizde de kurulması çok büyük önem 
arz etmektedir. Yapılacak bütün çalışmalar 
ve yatırımlarda nihai hedefimiz; ihtiyaç 
duyulan damızlık ve besilik her türlü hay-
van materyalinin yurt içinde üretmek ve 
yakın gelecekte hayvan ihraç eden bir ülke 
konumuna gelmektir.

Verimlilikte gelişmiş ülkeleri yakalarken, 
insanlarımızın bulundukları çevrede mut-
lu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını 
sağlamak, kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda 
tüketmelerini temin etmek ve bunu yapar-
ken de çevre ile barışık bir sistem oluştur-
mak temel amacımızdır. Hükümetimiz, 
ülke hayvancılığının geliştirilmesi amacıy-
la yapılacak her türlü projeli çalışmaya ve 
bu konuda yapılacak işbirliğine son derece 
sıcak bakmaktadır. Bugüne kadar yapılan 
işbirliğinin geliştirilmesi yönünde her tür-
lü desteği vermeye hazırız. Sözlerime son 
verirken yatırımda bulunan ve emeği ge-
çen herkese memleketimiz adına teşekkür 
eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DSİ 
Gümüşhane Kürtün Barajı Hidroelektrik 
Santralı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 
yoksul vatandaşlara 800 bin ton kömür 
dağıtacaklarını belirterek, “Bu 1.5 milyon 
aile demektir. Biz bu ailelere bu kömürleri 
dağıtacağız. Bunlar Valiliklere gönderilme-
ye başlanmış. Niye bunu yapıyoruz? Fakir 

fukara geçen yıl kara kışta dondu. Geldik 
ama o zaman imdada yetişemedik” dedi. 

Türkiye’de işsizliğin yavaş yavaş azalmaya 
başlayacağını da ifade eden Başbakan Er-
doğan, “Şu ana kadar 100’ü aşkın tesis açı-
lışı yaptık. Bu tesisler devlete ve özel sektö-
re ait. Devletin kapılarını artık iş bulmak 

DSİ Kürtün Barajı Hidroelektrik 
Santralı Açılış Töreni

Gümüşhane | 28 Eylül 2003
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için aşındırmayacaksınız. Bundan sonra iş 
kapısı özel sektör. Özel sektöre desteğimizi 
vereceğiz” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, hiçbir yere politik yak-
laşmayacaklarını, nerenin ihtiyacı varsa 
oraya yöneleceklerini kaydederek, “Çünkü 
bizim adımız Adalet ve Kalkınma. Ada-
let ve kalkınmayı böyle yapacağız” dedi. 
Türkiye’de artık hortumların kesilmeye 
başladığını da dile getiren Başbakan Erdo-
ğan, şöyle devam etti: 

“Birileri bağırıyor, görüyorsunuz. Niye 
bağırıyor? Hem bağırıyor hem (üzerimde 
hiç bir mal mülk yok) diyor. O zaman niye 
bu kadar bağırıp çağırıyorsun? Eğer senin 
ise dürüst davranman lazım. Bakın, bu 
ülkede nelerin nasıl yapıldığını anlayın. El 
ele vereceğiz, dayanışma içerisinde olaca-
ğız. El ele verirsek bu ülkede yolsuzluk yol 
bulamaz.” 

Başbakan Erdoğan, çıkarcılara fırsat ver-
meyeceklerini vurgulayarak, “Yoksulluğu 
yok etmek istiyorsak yolsuzluğun kökünü 
kazımamız lazım. Yolsuzluğun kökünü 
kazıyamazsak ülkemizde yoksulluk yine 
aynen devam eder” dedi. 

Vatandaşların, gerilim politikalarından 
çıkar sağlamak isteyenlere karşı kulakları-
nın açık olması gerektiğini de belirten Baş-
bakan Erdoğan, “Gerilim politikalarının 
yanında olmayacağız. Bu politikalardan 
yararlanmak isteyenlere prim vermeyece-
ğiz. Biz milletimizi seviyoruz, milletimiz 
de bizi seviyor. Milletimizden aldığımız 
destekle yürüyoruz” diye konuştu.
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Değerli Başkentliler... sevgili Altındağlı-
lar... Hepinizi en derin sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. Altındağ Belediyesi’nin 
hazırlayarak gerçekleştirme aşamasına 
getirdiği böylesine önemli bir projenin 
açılış töreninde bulunmaktan ve sizlerle 
bu heyecanı paylaşmaktan büyük bir mut-
luluk duyuyorum.

Böylesine büyük ve milletimizin dertleri-
ne derman olacak böylesine önemli proje-
lerin açılış törenlerinde geleceğe umutla 
ve güvenle bakan bir başbakan olarak fark-
lı bir heyecan duyuyor, tarifsiz bir sevinç 
hissiyle doluyorum. Çünkü attığımız her 
temel, yaptığımız her açılış ve başlattığı-
mız her yeni projeyle ülkemizin üstündeki 

Altındağ Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi Açılış Töreni

Ankara | 02 Ekim 2003
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kara bulutların biraz daha dağıldığının, 
millet olarak yarınlarımızın biraz daha ay-
dınlandığının bilinci içerisindeyim. Aynı 
umut ve heyecanı sizlerin de içinizde his-
settiğinizden eminim. 

Değerli vatandaşlarım... 

Şükürler olsun ki Türkiye, son yılların en 
aydınlık, en istikrarlı, en huzurlu günlerini 
yaşıyor. Ekonomimiz Allah’ın izniyle bir 
makine düzeni içerisinde tıkır tıkır işli-
yor. Gereken her şey zamanında yapılıyor, 
alınması gereken her önlem gecikmeden 
alınıyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna gel-
dik, yakında sizler de ekonomideki bu 
canlılığın olumlu etkilerini bugünkünün 
misliyle hissetmeye başlayacaksınız. Zer-
re kadar endişeye kapılmayınız, Türkiye 
ekonomisi bugün sağlam temeller üstünde 
yükselmektedir.

Bütün göstergeler ülkemizin ve ekonomi-
mizin lehinde seyretmeye başladı. Suni 
problemlerle ülke gündemini çalkantılara 
teslim etmek isteyenler bundan böyle he-
veslerine eskiden olduğu kadar ulaşama-
yacaklarını anlamalıdırlar. Çünkü Türkiye, 
siyaseti ve ekonomisiyle, milletinin hızına 
uyum sağlayacak bir tazelenme mevsimi 
yaşamaya başlamıştır. Büyüme hızımız is-
tikrar kazanarak artmaya devam etmekte-
dir. Enflasyon dizginlenmiş, ihracat rakam-
larımız rekor seviyede artış göstererek son 
derece umut verici bir noktaya gelmiştir. 

Sizler de her gün şahit oluyorsunuz; yatı-
rımcımız, üretimcimiz güven ve heyecanla 
yeniden kolları sıvayıp işe koyulmuş du-

rumdadır. Bütün sektörlerde ekonomide 
yaşanan bu canlanmanın pozitif etkilerini 
gözlemeye başladık. İnşallah yapılan yeni 
düzenlemelerle, alınan tedbirlerle bu kaza-
nımlar korunacak, ekonomimizdeki geliş-
me katlanarak hızlandırılacaktır. 

Değerli Ankaralılar... sevgili Altındağlılar...

Hükümet olarak gücümüzü ve ilhamımı-
zı sizin yüce gönüllerinizden, mübarek 
alın terinizden, bu ülkeyi dimdik ayakta 
tutmak için verdiğiniz fedakarca müca-
deleden aldığımızı bilmenizi istiyorum. 
Şundan emin olunuz ki bizler; bulunduğu-
muz bu yüce makamlarda, gözü yaşlı ana-
ların acılarını dindirmek, gururu incinmiş 
babaların gönül yaralarını tamir etmek, 
geleceği çalınmış çocuklarımızın yarınla-
rını kurtarmak için bulunuyoruz. Bizim 
sizlerin yüzlerinizi güldürmek, ocakları-
nızı şenlendirmek, dertlerinizi dindirmek 
dışında bir gayemiz ve mücadelemiz yok-
tur. Bizim siyasetten sizlerin rızası ve duası 
dışında bir beklentimiz de yoktur.

Gözünü hırs bürümüş olanlar ve boş he-
saplarla ülkemizin huzurunu kaçırmaya 
heveslenenler dışında herkes görüyor ki, 
bu uğurda arı gibi çalışıp didiniyoruz. At-
tığımız bütün temeller, yaptığımız bütün 
açılışlar, bismillah deyip başlattığımız 
bütün projeler hep sizin mutluluğunuz ve 
ülkemizin imarı içindir. Sizler de bunun 
farkında olmalısınız ki, bizim için yaptı-
ğınız dualar yerini buluyor, ülkemiz her 
geçen gün karanlıktan biraz daha uzakla-
şarak aydınlanıyor. Bu ülke için duasını 
esirgemeyen, bu ülke için çalışıp didinen, 
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bu ülke için taş üstüne taş koyan herkese 
şükran borçluyum. Bu ülke ayağa kalkıp 
dünyada hak ettiği güçlü ve müreffeh yeri 
aldığında, bu devlet tarihteki büyüklüğe 
eş bir güce eriştiğinde, yakaladığımız bu 
büyük zaferin gururu hepimizin olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım...

Medyadan sizler de takip ediyor olmalı-
sınız, bugün burada olduğu gibi her gün 
Anadolu’muzun bir başka şehrinde açılış-
lar yapıyor, temeller atıyoruz. Ekonomi-
mizdeki canlanma bütün hızıyla sürüyor. 
Şuna inanınız, Türkiye’nin geleceği bu-
günlerinden çok daha parlak ve müreffeh 
olacaktır. Sizler de çok yakın zamanda bu 
canlanmanın, bu gelişmenin nimetlerin-
den daha fazla yararlanmaya, ekonomik 
rahatlamayı daha fazla hissetmeye başla-
yacaksınız. Bu konuda hükümet olarak çok 
büyük bir gayret gösteriyoruz. 

Bildiğiniz gibi bu yıl çocuklarımızın ders 
kitaplarını ücretsiz olarak dağıttık. Şu 
günlerde ihtiyaç sahibi 1,5 milyon ailemi-
ze kışı soğukta geçirmemeleri için kömür 
yardımı yapacağız. Ayrıca biliyorsunuz 
iktidara geldiğimiz günden beri verdiğimiz 
büyük mücadeleler sonucunda nihayet do-
ğalgazda indirim yapma noktasına geldik. 
Elektrik ücretlerine zam yapmamak için 
bütün imkanları zorladık. İşsizlerimizi işe 
kavuşturmak için devlet ve özel sektör be-
raberliği ile önemli girişimlere imza atmış 
durumdayız.

Bakan arkadaşlarımız kendi alanlarında 
sizleri rahatlatacak yeni yeni projeler geliş-

tiriyor, uygulamalar yürütüyorlar. Üretim 
sektöründe, tarımda, eğitimde, sağlıkta ve 
daha bir çok alanda yürüttüğümüz bu ça-
lışmaların meyvelerini yakında hep birlik-
te toplayacağız. Güzel günler bizi bekliyor, 
bu sözüme lütfen inanınız, güveniniz.

Değerli vatandaşlarım...

Biliyorum bütün bunlar henüz size hak 
etmiş olduğunuz rahatlığı sağlamış, sı-
kıntılarınızı tam olarak sona erdirebilmiş 
değil. Yapılacak daha çok iş var, bunun bi-
linci içerisindeyiz. Sizlere bugün temelini 
attığımız bu güzel proje gibi daha nice pro-
jelerin gerek hükümetimizin, gerek yerel 
yönetimlerimizin gündeminde olduğunu 
ve birer birer hayata geçirileceğini müjde-
lemek istiyorum.

Bu vesileyle Altındağ Gecekondudan Mo-
dern Konuta Dönüşüm Projesi’ni etap etap 
büyük bir azim ve kararlılıkla yürütmekte 
olan Altındağ Belediyesi çalışanlarına, Be-
lediye Başkanımız Ziya Kahraman nezdin-
de teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunmak 
istiyorum. 5000 konutluk bu dev proje, 
Altındağ’ı çağımızın kentsel ihtiyaçlarını 
karşılayan, modern bir bölge haline geti-
recek bir lokomotif projedir. Bu projeyle 
Altındağ’ın çehresi tamamen değişmeye 
başlayacak ve bölge yavaş yavaş Başkent’e 
ve siz Altındağlı vatandaşlarımıza yakışa-
cak bir görünüm kazanacaktır.

Sizlerden ricam hepimizin yararına olan 
böyle büyük projelere, böyle iyi niyetli 
yatırımlara her zaman sahip çıkmanızdır. 
Bu kentsel dönüşüm projesinin çapı ve 
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büyüklüğüyle Türkiye’nin ilk ve en büyük 
Gecekondu Dönüşüm Projesi olduğuna 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada 
yapılanlar, yıllardır gecekondu sorununa 
çözüm arayan pek çok büyük şehrimiz 
için de örnek teşkil edecektir. Buradan 
kazanılacak sosyal ve çevresel alanlar, Baş-
kentimizin kentsel görünümüne de önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Hepsinden daha önemlisi; sizler, daha iyi 
bir hayat standardına, daha iyi bir çevreye, 
daha işlek bir altyapıya ve daha güzel bir 
Altındağ’a kavuşmuş olacaksınız. Beni asıl 
memnun eden de budur. Çünkü sizler, her 
şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Bu 
vesileyle Altındağ Belediye Başkanımız 
Ziya Kahraman’ı, projeye emeği geçen her-
kesi kutluyor, bu muazzam eserin herkese 
hayırlı olmasını diliyorum. Sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, ilk 
olarak, “Harikalar Diyarı”nın içinde yer 
alan Sincan Gençlik Merkezi’nin açılışını 
yaptılar. Gençlik Merkezi’ndeki bölümleri 
gezen Erdoğan, burada Gökçek ile masa 
tenisi oynadı. Başbakan Erdoğan ve bera-
berindekiler, daha sonra Gençlik Merkezi 
içerisindeki futbol sahasına geçtiler. Bu-

rada, 3 penaltı atışı yapan Erdoğan, atış-
lardan 2’sini gole çevirdi. Erdoğan’ın gol 
olan penaltı atışının birinde kalede Melih 
Gökçek durdu.

Başbakan Erdoğan, daha sonra “Harikalar 
Diyarı”nın çeşitli bölümlerini gezdi ve Ha-
rikalar Diyarı rekreasyon alanının açılışını 

“Harikalar Diyarı” Sincan 
Gençlik Merkezi Açılış Töreni

Ankara | 05 Ekim 2003
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yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın 
ardından Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu’na 
geçtiler. Başbakan Erdoğan, burada yap-
tığı konuşmada, “Harikalar Diyarı”nın, 
Ankara’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
dileyerek, başta Melih Gökçek olmak üzere 
yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. 
“Harikalar Diyarı”nı, “muhteşem eser” ola-
rak niteleyen Erdoğan, buranın, çağdaşlı-
ğın, modernizmin lafla değil, uygulamayla 
bir ispatı olduğunu söyledi. Başbakan Er-
doğan, “AK iktidarda laf görmeyeceksiniz, 
iş göreceksiniz, üretim göreceksiniz” diye 
konuştu. Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: 

“Göreve başladığımız zaman Türkiye ve şu 
anda Türkiye... Enflasyon neredeydi, şimdi 
nerelere geldi. Sadece bir gecede bu ülkede 
yüzde 7 bin faiz ödettirildi bu fakir mil-
lete. Enflasyon 3 Kasım’da yüzde 70’lerin 
üzerindeydi ama yüzde 34’lere indi, yüzde 
34’lerden şimdi yüzde 20’lere indi. Bakın 
nereden nereye... 9 aydır elektriğe zam var 
mı? Akaryakıt fiyatları sürekli düştü, doğal 
gazda fiyatlar indirildi, daha da inecek. 
Şu anda bunların mücadelesini veriyoruz. 
Cebinizdeki para değer bulmaya başladı. 
Daha da iyi olacak. Biz size güveniyoruz, 
siz de bize güvenin. Yaşanabilir bir Ankara, 
çağdaş bir Ankara, modern bir Ankara...” 

Bu projenin, Sincan’da yapılmasının çok 
önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, 
Ankara’nın geri kalmış bölgelerini bu tür 
modern projelerle standartlara uyarlama-
nın önemine işaret etti. Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

“Türkiye’nin Ankara’sının Kızılay’ı neyse, 
biliniz ki yarın Muş da, Hakkari de öyle 
olacak. İstanbul’da Ataköy neyse oralar da 
öyle olacak. Biz, bin 500 kilometrelik duble 
yolu 11 ayda bitirdik ve hizmete açtık. He-
def, 15 bin kilometre... Toplu konutlar yapı-
yoruz. 10 yıl vadeyle yüzde 10-25 peşinatla 
kira öder gibi taksit ödeyecek ve 8-12 ay 
içerisinde daireyi teslim alacaksınız. Bunu 
başlatıyoruz. Temeli atılan illerde satış da 
başladı. Sevgili vatandaşlar, dün bitti. Bu-
gün, ne geçmişin karanlığına ağıtlar yaka-
cağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar 
yazacağız. Dün bitti, geçti gitti, bugün yeni 
bir gündür, aydınlık Türkiye için, çocuk-
larımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz 
için yeniden yollara düşme günüdür. Yolu-
muz açık olsun, her şey Türkiye için...” 
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Sevgili Adanalılar... değerli vatandaşları-
mız... Hepinizi en derin sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum.

Eğitimin bir millet için ne derece hayati 
öneme sahip olduğunun bilincinde olan 
bir siyaset anlayışının sesi olarak aranız-
dayım. Biliyorum ki, eğitime yapılan her 
yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir 
yatırımdır. Bu bilinçle milletin hükümeti 

olarak Türkiye’nin eğitimle ilgili bütün 
problemleri adım adım çözmenin, çocuk-
larımıza hak ettikleri eğitim seviyesini ve 
imkanlarını kazandırmanın gayreti için-
deyiz.

Başbakanlık görevini büyük bir şeref le 
aldığım günlerden beri, onlarca okul ve 
eğitim kurumu temeli atmış, bir o kadarı-
nın açılışını yapmış olmanın gururunu ve 

Fatih Terim Lisesi Açılış Töreni

Adana | 06 Ekim 2003
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sevincini yüreğimde hissediyorum. Biliniz 
ki eğitim konusu, hükümetimizin en çok 
önem verdiği, en çok öncelik verdiği ko-
nuların başında gelmektedir. Bu konuda 
yıllardır el atılmamış problemlere el atmış, 
velilerimizi bir ölçüde rahatlatacak tedbir-
ler geliştirmiş durumdayız

Bakınız bu yıl ilköğretim seviyesindeki 
çocuklarımıza 77 milyon ders kitabını üc-
retsiz olarak dağıttık. Ders kitaplarının içe-
riklerinin ve eğitim müfredatının günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek ve çocukları-
mızın zihni ve ruhsal gelişimlerini destek-
leyecek hale getirilmesi için çalışmaları-
mız bütün hızıyla sürüyor. Bu yıl öğretmen 
açığı bulunan bölgelerimize öğretmen 
alımı için Milli Eğitim Bakanlığımıza 20 
bin yeni kadro tahsis ettik. Allah’ın izniy-
le 2004 yılı sonuna kadar okullarımızın 
yüzde 90’ı internet imkanına kavuşmuş 
olacak. Hükümet olarak temel hedefimiz, 
Türk eğitim sistemini Avrupa Şampiyonlar 
Ligi’nde sürekli oynayacak duruma getir-
mektir.

Değerli Adanalılar...

Sözün nereye doğru gittiğini herhalde 
anladınız. Bugün burada, sizlerin aranız-
dan çıkarak başarı merdivenlerini hızla 
tırmanan ve bütün dünyanın tanıdığı bir 
spor adamı haline gelen sevgili hocamız 
Fatih Terim’in ortaya koymuş olduğu yeni 
bir eserin açılışını gerçekleştirmek üzere 
toplandık. Hepiniz yakından biliyorsunuz 
ki bu eser hocamızın Türkiye’ye armağan 
ettiği ilk eser değildir. 

Fatih Terim hocamız, Adana’nın tozlu top-
raklı sahalarında başlayan, Galatasaray 
ve milli takım kaptanlığına kadar uzanan 
başarılarla dolu aktif futbol hayatıyla Türk 
futbol hayatında derin izler bırakmış bir 
sporcudur. Yine Fatih Terim, aktif futbol 
hayatının ardından başladığı teknik di-
rektörlük kariyeri boyunca da ilklere imza 
atmış, milletimize büyük zaferler, büyük 
futbol geceleri yaşatmıştır. Olimpik seviye-
de aldığı bir milli takımı, tarihinde ilk kez 
Avrupa Şampiyonası finallerine taşımış ve 
milli takımımızın bugünlere uzanan başa-
rılı çıkışının hazırlayıcısı olmuştur. Güzide 
kulübümüz Galatasaray’ın başında da fut-
bolcularıyla birlikte o günler için hiç kim-
senin hayal bile etmediği başarılara ulaşan 
ve bir Avrupa kupasını ilk kez ülkemize 
getiren hocamız, hiç şüpheniz olmasın 
bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların 
hazırlığı içindedir. 

Kendisine Türk sporuna yaptığı unutul-
maz katkılar için, ama daha önemlisi ülke-
mizin çocuklarına yeniden hayal etmeyi, 
o hayaller uğrunda mücadele etmeyi ve 
kazanmayı öğrettiği için teşekkür ediyo-
rum. Ancak kendisine bir teşekkür borcum 
daha var: Bugün açılışını yaptığımız bu 
dört dörtlük eğitim kurumu için de hem 
Türkiye’nin başbakanı olarak hükümetim 
ve kendi adıma, hem siz Adanalılar adına, 
hem de gelecekte yerini alacak aydınlık 
Türkiye ideali adına teşekkür etmek isti-
yorum.

Fatih Terim, ismini taşıyan bu muazzam 
eserle, kendisini “imparator” diye çağıran 
kitleleri bir kez daha haklı çıkarmıştır. Bu 
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büyük eser, hocamızın diğer büyük eserle-
riyle birlikte yıllar boyu genç dimağların 
ufkunu açmaya devam edecek, onların ge-
leceğe umutla bakmasına vesile olacaktır. 
Kendisini tekrar kutluyor, bu güzel eğitim 
kurumumuzun Adana’ya, Adanalılara ha-
yırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, 
sevgiler sunuyorum.
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Değerli Adanalılar... aziz vatandaşlarım... iş 
dünyamızın saygıdeğer temsilcileri... Hepi-
nizi en içten duygularımla selamlıyorum. 
Türkiye’nin uzun ve sıkıntılı kriz zaman-
larının ardından yeniden toparlanmaya 
başladığı bu önemli dönemde, Çukurova 
ekonomisine gerçekten önemli katkılar 
sağlamasını beklediğimiz böyle bir fuarın 

açılışını gerçekleştirmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

Çukurova, ülke ekonomisine yaptığı katkı-
larla Anadolu’nun göz bebeği olmuş, ancak 
yıllar yılı uygulanan kötü politikalar ve 
ihmallerle birlikte bütün üretim merkez-
lerimiz gibi sıkıntılara, zorluklara teslim 

1. Çukurova Sanayi ve Ticaret 
Fuarı Açılış Töreni

Adana | 06 Ekim 2003
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edilmiştir. Şuna inanıyorum ki, Adana ve 
Çukurova son yıllarda yaşadığı tıkanma 
noktalarını rahatlıkla aşabilecek potan-
siyele fazlasıyla sahiptir. Hükümetimizin 
3 Kasım tarihinden bu yana uyguladığı 
ekonomik program artık yavaş yavaş mey-
velerini vermeye başlamıştır.

Tabloyu sizler de biliyorsunuz, birkaç gün 
önce açıklanan rakamlara göre son 27 yılın 
en düşük enflasyon rakamlarını yakalamış 
durumdayız. Ekonominin rayına girdiğini, 
uygulanan ekonomi politikamızın başarı-
ya ulaştığını ve Türkiye’yi yeniden bir üre-
tim heyecanının sardığını sadece biz değil, 
dünya ekonomik çevreleri söylüyor. Türki-
ye bu performansıyla benzer sıkıntılar ve 
krizler yaşayan ülkeler için bir model ülke 
olma yolundadır.

Ekonominin gediklerini tıkama, sökükle-
rini dikme dönemini hemen hemen geçir-
miş bulunuyoruz, bundan sonra yapılanın 
üstüne koyma, olumlu seyri daha olumlu-
ya doğru geliştirme çabası içinde olacağız. 
Bu çerçevede hem iç ticarette, hem de 
İhracat konusunda umut verici bir çizgi 
yakaladığımızı memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum. Ancak hep söylüyorum, daha 
işin başındayız ve yürünecek daha çok 
yolumuz var. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla, 
sağdan soldan yükseltilmeye çalışılan çat-
lak seslere hiç kapılmadan istikrarlı biçim-
de ekonomik programımızı uygulamaya 
devam etmeliyiz ve hiç şüpheniz olmasın 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Bu olumlu ekonomik tabloda siz değerli 
üreticilerimizin ve girişimcilerimizin çok 
büyük pay sahibi olduğunuzu özellikle 
vurgulamak istiyorum. Bu ülkenin Başba-
kanı olarak, Türkiye’nin aldığı her mesafe-
de, iyiye ve güzele doğru attığı her adımda 
devlet-millet iş birliğinin ve gönül birliği-
nin imzasının bulunduğunu biliyorum. 
Bugün açılışını yaptığımız Çukurova Sana-
yi ve Ticaret Fuarı da, işte bu ortak heyeca-
nın bir örneği, bir nişanesi olarak hayata 
geçirilmiş bir organizasyondur. Adana’da 
tam 79 yıllık bir aradan sonra bugün niha-
yet yeni bir fuar heyecanı yaşanmaktadır.

1. Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarı, Adana 
ekonomisine önemli katkılar sağlayacak, 
eksikliklerin giderilmesine zemin ha-
zırlayacak, sanayicimize, üreticimize, iş 
adamlarımıza yeni yeni imkanlar getire-
cektir. Bu fuar sayesinde özellikle ticaret 
hacminin genişlemesi ve bölgeye sermaye 
akışının hızlanması açısından oldukça 
umut verici gelişmeler yaşanacağı kanaa-
tindeyim. Bu hayırlı girişimde az ya da çok 
payı olan herkesi gönülden kutluyorum. 
Başkan Şaban Baş nezdinde Adana Tica-
ret Odası çalışanlarına ve Adana ekono-
misinin yeniden imarı için omuz omuza 
vererek bir “ortak akıl” geliştiren bütün 
kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu örnek girişimin 
uzun yıllar boyunca sürdürülerek bölge 
ekonomisine katkılar sağlanmasını, sanayi 
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ve ticaret alanında yeni vizyonların oluş-
masını umuyor, diliyorum.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin 
daha verimli şekilde faaliyet göstermesi 
için alınması gereken tedbirler gündemi-
mizde, gereken en kısa zamanda yapılacak-
tır. Ulaşımla ilgili problemlerin çözümü 
için de arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri 
yapıyorlar, inşallah bunlar da dikkatle ve 
ivedilikle değerlendirilecektir. Bu vesileyle 
hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyo-
rum. 
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Değerli misafirler… basınımızın değerli 
temsilcileri… Artık AK Parti’nin klasiği ha-
line gelmiş yeni bir “İlk uygulamayla” daha 
karşı karşıya bulunduğumuz şu anda sizle-
ri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ge-
ceniz kutlu olsun, biraz sonra açılışlarını 
yapacağımız tesisler, başta bu tesislerden 
faydalanacak olanlar olmak üzere bütün 
Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun.

Değerli dostlar…

AK Parti adına ilk meydanlara çıktığımız 
günden beri ısrarla bir hususun altını çiz-
dik. Dedik ki, “Türkiye’nin çözülemeyecek 
problemi yoktur. Yeter ki halkın güvendiği 
bir iktidar, halktan aldığı bu güvenle ira-
de ortaya koyabilen bir yönetim olsun.” 
Allah’a hamdolsun ki çok kısa sürede bu 
sözümüzde doğrulandı. Türkiye bizim sö-

DSİ Toplu Açılış Töreni

Ankara | 10 Ekim 2003
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zümüzü yere düşürmedi; bu nedenle şimdi 
sizlerin huzurunda ve sizlerin aracılığıyla 
diyorum ki; “Teşekkürler Türkiye”. AK 
Parti şahsında siyaset kurumuna yeniden 
iade-i itibarda bulunduğumuz için... Se-
çimden sonra da, seçtiğiniz iktidara güve-
ninizi ve itimadınızı sordurduğunuz için… 

Bu itimat ve güven sayesindedir ki; iktida-
rımız belli bir öncelikler sıralaması içinde 
Türkiye’nin bütün problemlerini tek tek 
çözmeye devam ediyor. İçerde ve dışarıda 
Türkiye’nin itibarını yükseltiyor. Dışarıda 
AB sürecinde ortaya koyduğumuz çabayı 
ve geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Bölge-
de güçlü ve belirleyici bir politika ortaya 
koyma tavrımızı izliyorsunuz. Kıbrıs konu-
sunda aldığımız mesafeler ortadır. Türkiye 
artık uluslararası camianın, sözlerini ve 
eylemlerini yakından takip ettiği, ciddiye 
almak mecburiyetinde kaldığı bir ülke. 
İçerde ise her gün, bir önceki güne göre 
daha iyiye gidiyoruz. 

Ekonomik göstergeler bu iyiye gidişin en 
belirleyici göstergeleri olduğu gibi, doğru 
yolda oluşumuzun işaretlerini ben; yap-
tığım seyahatlerde, iletişim kurduğum 
halkımızın gözlerinde, çınlayan sesinde, 
tebessümle gerilmiş yüzünde de rahatlık-
la görüyorum. Enflasyon 27 yıldan sonra 
artık % 20’lerin altına indi; umarım aynı 
trendle devam ettiğimizde çok kısa sürede 
enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek-
te bize nasip olacaktır. 

Değerli dostlar…

Asıl üzerinde durulması gereken şey ise 
faizlerdeki düşüştür. Düşünebiliyor musu-

nuz, 70 milyonluk Türkiye bütün unsurla-
rıyla emek verip, ter dökerek ürettiği kay-
naklarını sadece kötü yönetimlerin sebep 
olduğu iç ve dış borç ve faizi uğuruna har-
cıyordu. Oysa bugün, 3 Kasım öncesi % 70 
seviyelerinde seyreden faiz oranı % 30’lara 
kadar düşmüştür. Ama bunlara rağmen 
geldiğimiz nokta bizim hedef lediğimiz 
ideal nokta değildir. Borç sarmalı henüz 
tam anlamıyla çözülmediği için faize giden 
paraların özel sektöre dönüşü tam olarak 
başlamamıştır.

Eminim ki önümüzdeki bir iki ay içinde, 
bilemediniz 2004’ün ilk çeyreğinde bu 
dönüşümün başladığı hissedilir hale ge-
lecektir. Atıl kapasiteler aktif kapasiteye 
dönüşecek, yeni yatırımlar başlayacak, 
halkımız yeniden mülk edinmeye ve nor-
mal tüketime başlayacaktır. Bu sürecin so-
nunda insanımız artık yeni iş ve daha fazla 
aş sahibi olacaktır. İnanın ve bekleyin. Kısa 
bir süre sonra bu söylediklerimin gerçek-
leştiklerini göreceksiniz. 

Kaldı ki, faizler hala yüksektir. Reel an-
lamda hala dünya ortalamasının oldukça 
üstündedir. Enflasyonla faiz arasındaki 
makas zaman içinde daraldıkça, yani reel 
faiz biraz daha düşünce hazinenin borç 
ödemek için yeni borçlanma ihtiyacı da o 
oranda azalacaktır. Bugüne kadar devlete 
borç verilen para reel sektöre dönecektir.

Değerli dostlar…

Türkiye bu süreci biran önce tamamla-
malı ki, kamunun kaynakları borç faizine 
gideceği yerde yeni yatırımlara ve sosyal 
adaleti sağlayabilmek için halkımıza har-
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canabilsin. Bildiğiniz gibi 2003 bütçesini 
yaparken, Türkiye’nin toplam gelirinin 
nerdeyse üçte birinden daha fazlasını faiz-
lere ayırdığımız için yatırımlara yeterince 
kaynak ayırma imkanımız kalmamıştı. 
Ama buna rağmen kamu kuruluşlarımız 
geçmiş dönemlere göre, çok daha az kay-
nakla, çok daha büyük işler yapmayı başa-
rabilmişlerdir.

Değerli dostlar…

Bu akşam burada; imkanlar kısıtlı olsa 
da azmettikten, istedikten ve rasyonel bir 
yönetim ortaya koyduktan sonra, memle-
kete ve ülkenin insanlarına hizmet gibi bir 
sevda taşıyorsanız, neler yapılabileceğini 
görmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İlgi-
li herkes bilir ki, DSİ geçmişte Türkiye’nin 
kara deliklerinden birisi olmuştur. Herhan-
gi bir öncelik gözetmeksizin, bütçe imkan-
ları kale alınmaksızın, sadece konjonktürel 
baskıları ve siyasilerin “Kasaba Politikası” 
yapma arzusunu yerine getirmek için… 

Çoğu kez gerekli fizibilite çalışmaları yete-
rince yapılmaksızın yüzlerce, binlerce yere 
temel atılmış. Bunların içinde öyle tesisler 
var ki, 10 yıl, 15 yıl önce temeli atılmış 
olmasına rağmen hala % 40, % 50 gerçek-
leşme oranlarında kalmış. Geçen yıllarda 
yanlış bir uygulamayla DSİ’ye tahsis edilen 
ödenek binlerce tesise dağıtıldığı için ve 
ödenekler çok az seviyede kaldığından hiç-
bir tesiste hiçbir ilerleme kaydedilememiş. 
Düşünebiliyor musunuz; 20 yıl öncenin 
teknik gelişmişliğine ve anlayışına göre 
bir tesise başlanmış, o tesis 20 yıl sonra 
bitme aşamasına geldiğinde o teknoloji ya 

tamamen kullanılamaz hale gelmiş ya da 
demode olmuş.

Değerli dostlar…

Bu tür uygulamalarla milletin parası ve 
devletin imkanları çarçur edilmiş, boşa 
harcanmış. “Yolsuzlukları Araştırma Ko-
misyonu” raporunda da ortaya konulduğu 
gibi, kasti olarak yapılmamış olsa bile bir 
yolsuzluk ortaya çıkmış ve yıllarca devam 
etmiştir. Popülizm, beceriksizlik, plansızlık 
ve sonuçta yolsuzluk. Hükümetimiz ve DSİ 
yönetimi ise bütün bu zararları gidererek, 
yıllardır devam eden yolsuzluğun önüne 
geçmek için… Toplam yatırımları bir de-
ğerlendirmeye tabi tutacak bir öncelikler 
sıralaması yapmıştır. Yüzde 70, yüzde 80, 
yüzde 90 gerçekleşmeye ulaşmış tesislere 
öncelik vererek onların bir an önce hizme-
te girmesini hedef almıştır.

Bu anlayışla DSİ, 2003 yılını “Enerjide 
hamle, Suda bereket” yılı olarak ilan et-
miştir. Bu kapsamda açılışı daha önce 
gerçekleşen 17 tesis ile bugün açılışlarını 
yapacağımız 33 tesis ve yılın bundan son-
raki aylarında hizmete almayı düşündüğü 
53 tesisi DSİ, ülkemize bir yıl içinde kazan-
dırmış olacaktır. Bugün burada açılışlarını 
yapacağımız 33 tesisten 1 adedi enerji, 27 
adedi sulama, 2 adedi içme suyu, 1 adedi 
şişme lastik regülatörü, 2 adedi ise idari 
tesis binasından oluşmaktadır.

Bu tesislerin açılması ile Türkiye’ye ilave 
olarak 78 GWh hidroelektrik enerji üreti-
mine, 110.000 hektar arazinin sulanması 
imkanı, yaklaşık 1,5 milyon nüfusa kaliteli 
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içme suyu sunma imkanına sahip olacak-
tır. Bu büyük tesislerin devreye girmesiyle 
Türkiye, yaklaşık 500 milyon dolarlık yatı-
rımları hizmete sokmuş olacaktır.

Değerli dostlar…

Bugün burada yaşadığımız ve yaşayacakla-
rımız emin olunuz ki sadece tek bir örnek 
olmakla kalmayacaktır. Makro ekonomik 
göstergelerdeki iyileşmelerin daha da 
devam etmesi sonucu kamu kaynakları 
daha da iyi kullanılarak milletimiz adına 
hizmete dönüştürülecektir. Ancak, burada 
muhtemel bir yanlış anlamayı düzeltmek 
ihtiyacı duymaktayım. Kastım, hiçbir za-
man kamuyu daha da büyütmek değildir. 
Aksine bizim anlayışımız kamuyu küçülte-
rek özel sektörü güçlendirmektir.

Bu nedenle de yatırım ortamının iyileşti-
rilmesine azami gayret gösterdik. Ayrıca, 
özelleştirme hedefimizden de vazgeçmiş 
değiliz. Zaten şu anda açılışını yaptığımız 
tesislerin büyük bir kısmı da özel sektö-
rün yatırım girdilerini çeşitlendirmek ve 
kolaylaştırmaktan ibarettir. Bu duygularla 
hepinizi tekrar selamlar açılacak tesislerin, 
ülkemize, insanımıza hayırlı olmasını dile-
rim. Başlangıcından bugüne bu tesislerde 
emeği geçen herkese ve üstün performansı 
nedeniyle DSİ Genel Müdürümüz Veysel 
Eroğlu’na teşekkür ederim. Saygılarımla.



Recep Tayyip ERDOĞAN

136

Aziz Bingöllüler... değerli vatandaşlarım... 
Park Grubu’nun ve Sabah gazetesinin de-
ğerli temsilcileri...

1 Mayıs 2003 tarihinde burada yaşanan 
elim deprem faciasının acısı içimizi yak-
maya devam ediyor. O üzücü deprem 
gecesinin sabahında tam 85 çocuğumuzu 
ve bir kıymetli öğretmenimizi Çeltiksuyu 
İlköğretim Okulu ve pansiyonunun enka-
zında kaybettik. Allah’ın takdiridir; giden 
geri gelmiyor. Onların acısını ve eksikli-
ğini her zaman yüreğimizde hissetmeye 
devam edeceğiz. 

Ancak bugün burada açılışını yapmak üze-
re toplandığımız bu eğitim yuvasıyla, bu 
acının bir nebze hafifleyeceğini, içimizin 
bir nebze serinleyeceğini ümit ediyorum. 
Çünkü Park Grubu’na bağlı Merkez Grubu 
ile bu guruba bağlı Sabah gazetesinin çok 
kısa bir zamanda inşa ettirdiği bu eser, 
örnek bir eğitim yuvası olarak Bingöl’e 
önemli hizmetler verecek, çocuklarımızın 
önünde yeni ufuklar açacaktır.

Bütün ihtiyaçların düşünüldüğü ve en 
güvenli şekilde inşa edilen bu okulumuz, 
donanım olarak da bugünün ve yarınların 
ihtiyaçlarına cevap verecek zenginliktedir. 
Bu güzel esere imza atan Park Grubu, Mer-
kez Grubu, Sabah gazetesi yetkililerine ve 
çalışanlarına, internet donanımını sağla-
yan Superonline yetkililerine huzurları-
nızda şükran duygularımı ifade etmek is-
tiyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.

Sabah Gazetesi Pansiyonlu 
İlköğretim Okulu Açılış Töreni

Bingöl | 15 Ekim 2003
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Sevgili Karslılar... değerli vatandaşlarım... 
Böylesine önemli bir günde sizlerle birlik-
te olmaktan duyduğum sevinci ifade eder-
ken, hepinizi en derin muhabbetlerimle 
selamlıyorum. 

Türkiye’yi yeniden umutla ve heyecanla 
yarınlarına taşımak üzere başlattığımız 

büyük imar atılımının Kars durağında, 
geleceğimizin temeline bir tuğla daha koy-
mak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Bugün açılışını yaptığımız bu önemli tesis-
ler, bu güzel vilayetimiz ve sizler için, gele-
ceğin o kalkınmış ve mutlu Türkiye’sinden 
işaretler, müjdeler taşımaktadır.

DSİ İçme Suyu İsale Hattı  
Açılış Töreni

Kars | 30 Ekim 2003
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Bugün 80 bine yaklaşan nüfusuyla Kars, 
büyümenin ve modern bir şehir olarak 
yarınlara hazırlanmanın sıkıntılarını yaşa-
maktadır. Bu sıkıntılar bütün Türkiye’de, 
bütün şehirlerimizde olduğu gibi kararlı 
ve istikrarlı bir gelişme programı çerçeve-
sinde çok uzun olmayan vadeler içerisinde 
teker teker aşılacaktır. Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği bu 
önemli yatırım, Kars vilayetimizin 2025 
yılına kadar olan bütün içme ve kullanma 
suyu ihtiyacına cevap verecektir. Bu büyük 
hizmetin, böylesine önemli bir günde ha-
yata geçiriliyor olmasından ayrıca gurur 
ve mutluluk duyuyorum.

Değerli Karslılar...

AK Parti olarak, Türkiye’nin hükümeti ol-
mak sorumluluğunu üstümüze aldığımız 
günden bu yana millet öncelikli bir siya-
setin gereklerini yerine getirmeyi temel 
önceliğimiz sayıyoruz. İş başına gelirken 
söylediğimiz “Her şey Türkiye için” sözü-
nün, siyasetimizin alışık olduğu o içi boş 
sloganlardan biri haline gelmemesi için 
gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Büyük 
bir cesaretle partimizin adına koyduğu-
muz hedeflerin, yani Türkiye’yi adaletli ve 
kalkınmış bir ülke haline getirme hedefle-
rimizin takipçisi olduk, bundan böyle de 
olacağız. 

Milletimizin bugüne kadar ihmal edilmiş 
ne kadar ihtiyacı varsa gidermenin, ne 
kadar problemi varsa çaresini üretme-
nin gayreti içerisindeyiz. Sizler bizim bu 
gayretlerimizin farkındasınız, sizin far-
kında olmanız da bize yetiyor. Sizlerden 

aldığımız güç ve heyecanla Türkiye’nin 
çözemeyeceğimiz hiçbir problemi, aşama-
yacağımız hiçbir engeli yoktur. Allah’ın 
izniyle, bugün burada olduğu gibi gün gün 
ülkemizi yeniden imar edecek, geleceğe 
hazırlayacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Biz milletimizin büyük potansiyeline güve-
niyoruz, sizler de bize inanmaya, güvenme-
ye devam ediniz. Yolumuz uzun ama, her 
geçen gün dizlerimizdeki derman da, yüre-
ğimizdeki aşk ve heyecan da artmaktadır. 
Türkiye köylüsüyle kentlisiyle, işçisiyle 
memuruyla, doğulusuyla batılısıyla bir 
ve beraber olarak bugünleri aşacak, layık 
olduğu ilerleme çizgisini yakalayacaktır. 
Bugün burada bu tesisleri açacağız, yarın 
bir başka vilayetimizde fabrika, bir başka 
vilayetimizde hastane ve okul, bir diğerin-
de yol, köprü, baraj açacağız ve hızımızı hiç 
kesmeden Türkiye’yi ayağa kaldıracağız.

Özellikle bugüne kadar devletten beklediği 
şefkat ve yardımı görememiş olan bölge-
lerimizin ihya edilmesine, problemlerinin 
ivedilikle çözülmesine büyük bir önem 
veriyoruz. Kamu kaynaklarımız bu hassa-
siyet çerçevesinde seferber edilecek, özel 
sektörümüz de özellikle ihtiyaçları diğer 
bölgelerimize göre daha fazla olan bu böl-
gelerimizde yatırıma yönlendirilecektir. 
Bu gayretlerimizin meyvelerini görüyor-
sunuz yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. 
Ama bilesiniz ki bu daha başlangıç, İnşal-
lah birlikte çok daha güzel günler göre-
ceğiz. Şuna inanınız ki bizler, Türkiye’de 
yüzü gülmeyen, umudu olmayan tek bir 
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kişi bile yaşıyorsa, görevimizi yerine getir-
miş saymayacağız kendimizi. Bu milletin 
her bir ferdinin gülmeyen yüzünü güldür-
mek, olmayan umudunu canlandırmak bu 
ülkenin hükümeti olarak bizim görevimiz-
dir, borcumuzdur.

Aziz vatandaşlarım...

Bütün içtenliğimle sizlere, bugün bu-
rada yaşadığımız bu güzel tablonun ve 
Türkiye’nin imarına, geleceğin inşasına 
hizmet eden bütün hayırlı adımların de-
vam edeceğinin sözünü veriyorum. Bu 
hayırlı yatırımı gerçekleştirenlere şükran-
larımı, tebriklerimi sunuyorum. İnşallah 
bu tesisler uzun zaman siz sevgili Karslı 
vatandaşlarıma önemli hizmetler verecek-
tir. Hepinizin mübarek Ramazan ayınızı da 
tebrik ediyor, hayırlar diliyorum. Sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… Zorlu Holding’in 
değerli yöneticileri, değerli basın mensup-
ları…

Türkiye büyük bir durgunluktan sonra bü-
yüme yoluna girdi. Allah’a şükürler olsun 
ki, ekonomiyi baskı altında tutan, mille-
timizin ufkunu karartan karakış geride 
kaldı. Dolayısıyla mevsim son bahar olsa da 
bizler ilk baharı yaşıyoruz. Devletin imkan-

ları özel sektörün gücüyle ve dinamizmiyle 
birleşti ve Türkiye durgunluktan aksiyona 
geçti. Bu aksiyonun sevincini hep birlikte 
yaşamak hepimiz için büyük bir bahtiyar-
lıktır. Siyasi güven ve istikrarın Türkiye’nin 
dertlerine bu kadar kısa sure içinde çare 
olmasını sevinçle görüyoruz. 

Bu mutluluğu milletimizle birlikte yaşadı-
ğımız için sevincimizi ifade edecek kelime 

Vestel City Açılış Töreni

Manisa | 01 Kasım 2003
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bulmakta güçlük çekiyorum. İşte Türkiye 
kendi imkanlarıyla doğrulmaya başladı. 
İşte, karanlık tünel aşıldı ve işadamıyla, iş-
çisiyle, teknik elemanıyla, devlet adamıyla 
birlikte ışığı görmeye başladık. Bu hayırlı 
gelişmelere öncülük eden herkese teşekkür 
ediyorum. Bugün, “Önce ülkem” diyen Zor-
lu Holding’in açılışını yaptığımız bu tesisi 
milletimize, ülkemize hayırlı olsun. 50 yıl-
lık geçmişiyle, 22 bin çalışanıyla, milyon-
larca dolarlık yatırımlarıyla bu yatırımlar 
sayesinde Türkiye geleceğe yürüyecektir.

Değerli dostlarım…

İş başına geldiğimiz günden bu yana ka-
tıldığım her açılışta bu ülkede taş üstüne 
taş koyan herkese teşekkür ediyorum. 
Zira, biriken dertlerimizi hepsini üretimle, 
istihdamla, rekabetle, kaliteyle aşacağız. 
Bizler bu sevincimizi, herkesle paylaşmak 
istiyoruz. Ama gördüğünüz gibi ne yazık 
ki, Türkiye’de herkes üretim heyecanı 
yaşamıyor. Geçen kötü yıllar bazı yanlış 
alışkanlıkları da yerleştirmiştir. Türkiye’yi 
yönetenlerin gündemi ile halkın gündemi 
birbirine benzemiyordu. 

Yıllar sonra istikrar ve güveni yakaladık. 
Yıllar sonra Türkiye önünü görmeye başla-
dı. Herkesten ricam tereddütlere karşı daha 
duyarlı olmanızdır. Herkesten milletin 
sesine tercüman olmanızı rica ediyorum. 
Millet güven istiyor, istikrar istiyor, adalet 
istiyor, kalkınma istiyor. Elbette herkesin 
bizimle aynı heyecanı duymasını beklemi-
yoruz ama, herkese yeni bir dönemin baş-
ladığını, Türkiye’nin gerçeklerini herkesin 
görmesi gerektiğini söylüyoruz.

Şu anda Ankara’da iş başında olan hükümet 
bildiğiniz hükümetlerden biri değildir. Biz, 
Türkiye’yi sadece Ankara’dan ibaret gör-
müyoruz. Dolayısıyla Ankara’ya mahkum 
olmuyoruz. Türkiye’nin yollarını açıyoruz, 
halkın sevincine ortak oluyoruz. Yatırım 
yapan herkesin sevincine ortak olmak için 
her gün bir şehrimize koşuyoruz. Biliyoruz 
ki, bu yatırımlar sadece bir kişinin değil, bu 
ülkenin, bu milletin yatırımlarıdır. Burada 
bu ülkenin çocukları çalışacak. 

“2005 yılı hedefimiz 30 milyon cihaz üret-
mektir diyen ve 3 milyar dolar ihracat he-
defini” ifade eden Zorlu holding’e teşekkür 
ediyorum. Hepimiz, hedeflerimizi büyüt-
meliyiz. Düşlerimizi büyütmeli, rüyalarımı-
zı gerçekleştirmek için daha çok çalışmalı-
yız. Her şeyden önce mutlaka, ama mutlaka 
üretimden kazanmaya çalışmalıyız. Para ile 
para kazanma devrini kapatmalıyız. Devle-
tin mal deniz anlayışını tarihe gömmeliyiz. 
Gerçek milliyetperverlik, gerçek yurtsever-
lik üretmek ve çalışmaktır. Çalıştırdığın 
insanın yüzünü güldürebiliyorsan, emeği-
ni alın terini verebiliyorsan, çalıştırdığın 
insan sana hakkını helal ediyorsa senin 
başımın üstünde yerin var. 

Bugün açılışını attığımız Vestel City’nin 
yani Vestel Şehri’nin bir üretim ve teknoloji 
üssü olacağını sevinçle öğrenmiş bulunu-
yorum. Yarım milyar dolarlık bu yatırım 
ülkemize hayırlı olsun. Benim ülkemin 
insanına aş ve iş kapısı açan herkese hü-
kümetim adına minnettarım. En büyük rü-
yam ülkemin her şehrinde böylesine büyük 
tesislerin açılmasıdır. 
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Değerli kardeşlerim… Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum.

Bu mübarek ramazan gününde Türkiye’nin 
tıkanan damarlarını, tıkanan yollarını 
açmak için buradayız. Sözlerime bir cüm-
lenin altını çizerek başlıyorum. Bizler, 
milletimizle aynı güzergahtayız, aynı yolun 
yolcusuyuz. İnşallah sağlık ve esenlik için-
de önümüzdeki darboğazları aşacak, aynı 

hedefe, aynı menzile varacağız. Bunun için 
yeterli azmimiz, direncimiz ve enerjimiz 
var. 

Bildiğiniz gibi, 2002 yılının sonunda 29 
Aralık günü de buradaydım. O gün, 15 bin 
kilometrelik bölünmüş yol projemize bura-
da start vermiştik. O gün ülke meselelerine 
nasıl baktığımızı, milletin kaynaklarını na-
sıl hizmete dönüştüreceğimizi, kaynakları 

Denizli-Aydın Duble Yolu Açılışı

Denizli | 05 Kasım 2003
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nasıl birleştireceğimizi anlatmıştım ama, 
henüz icraatımız görülmemişti. 

Acil eylem planımızla açıkladığımız he-
deflerimizden biri de 15 bin kilometrelik 
bölünmüş yol projemizdi. Yaklaşık bir yıl 
önceki günleri hatırlarsanız ortaya konu-
lan bu büyük hedeflere sahiden varılabilir 
mi diye belki endişeler vardı. Endişelerin 
bir kısmı haklıydı, bir kısmı da kasıtlıydı. 
Zira o güne kadar Türkiye durma nokta-
sına getirilmişti. Allaha şükür ki, milletin 
özlemi kısa zamanda gerçek oldu. Bu gün 
artık icraatlarımızın semeresini görüyoruz. 
İşte 1500 kilometrelik yol hedefimiz bir yıl 
içinde tamamlandı ve yıl sonunda 1600 
kilometrelik yol açılmış olacak. Bu açılan 
yollar ülkemizin yollarıdır. 

İşte Aydın-Horsunlu-Denizli-Çardak-Bul-
dan arasında 133 kilometre bu yıl içinde 
tamamlanmış olacak. Bizden öncekilerin 
1 milyar liraya yaptığını biz 250 milyon li-
raya yapıyoruz. Bizden öncekilerin tıkadığı 
yolları biz açıyoruz. Bu başarı kuşkusuz 
milletimize aittir ve biz burada ülkemiz 
için, milletimiz için varız. Yaptıklarımızı 
yeterli görmüyoruz, rehavete kapılmıyoruz 
ve ülkemiz için çok daha ileri düzeyde bir 
kalkınma rüyası görüyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bundan bir yıl önce Türkiye karamsarlığa, 
umutsuzluğa son verdi ve milletimiz bir 
meşale yaktı. Bu meşale güven ve istikrar 
getirdi. Herkes önünü görmeye başladı. 
Türkiye küllerinden doğrularak kendi im-
kanlarıyla, kendi gücüyle ayağa kalktı. 3 

Kasım seçimlerinden hemen sonra ülkemi-
zin birikmiş meselelerini çözmek için ön-
celikleri tespit ederek Acil Eylem Planımızı 
açıkladığımızda bu ülkede artık ümitleri 
tüketmiş olan bazı insanlar projelerimizi 
dudak bükerek karşıladılar. Hangi imkan-
larla, hangi kaynaklarla yapacaksınız dedi-
ler. Yüksek enflasyonu düşüremezsiniz, bü-
yümeyi sağlayamazsınız, dokunduğu her 
yeri ateş gibi yakan yüksek faizleri kontrol 
edemezisiniz, iç ve dış borç yükünü çevire-
mezsiniz dediler.

Evet, ne kadar ümit kırıcı şey varsa söyle-
diler ama sonuç ortadadır. Biz, iddiamızla 
mahcup olmadık ama onlar mahcup oldu-
lar. Milletle birlikte yürürsek, aynı sofrada 
oturursak, halkın derdini dert edinirsek 
aşamayacağımız engel yoktur. Allah’ın 
izniyle önümüzdeki engelleri de aşacağız. 
Türkiye’nin imkanları Türkiye’ye yeter 
diyoruz. Kaynak Türkiye’dir diyoruz. Yeter 
ki, çalışma azmimiz engellenmesin. Yeter 
ki, bu cennet vatana layık olabilmek için, 
halkın emanetini şerefle koruyalım. 

Bakınız, bu ülkenin yollarını açıyoruz. 
Sadece ulaşım için değil, her ablamda dev-
letin topluma, toplumun devlete ulaşabi-
leceği yolları da açıyoruz. Sadece şehirleri 
birbirine bağlamıyoruz. Toplum da birbiri-
ne kavuşturuyoruz. Bütün bu adımları bir 
bütünlük anlayışı içinde yapıyoruz. Herkes 
büyümenin heyecanını duysun istiyoruz. 
Devlet toplum için var olsun diyoruz. 
Millete yukarılardan bakmıyoruz. Milleti 
şekillendirmeye kalkmıyoruz. Bir yaşama 
biçim dayatmıyoruz. Milletin adalet talebi-
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ne cevap vermeye çalışıyoruz. Sadece buna 
çalışıyoruz. Haksız rekabet olmasın, elinde 
imkanı olan herkes üretmek için çalışsın 
diyoruz.

Devlet, milletten ayrı bir organizma değil-
dir. Devletin imkanları millete aittir. Bu 
imkanları birleştiriyoruz. Özel sektörün 
şahlanmasını istiyoruz. İş arayan, ben aca-
ba ne üretebilirim, üretime nasıl katkıda 
bulunabilirim diye düşünsün. Milyonlarca 
insanımız devlet kapısının açılmasını bek-
lemesin. Devlet gücünü toplumdan alır. 
Toplum güçlenmedikçe, birey güçlenme-
dikçe, aile güçlenmedikçe güçlü bir devlet 
hayal etmek mümkün değildir. Bunun ne 
kadar zor bir süreç olduğunu iyi biliyoruz. 
İnanarak diyoruz ki; istihdam kapısı açan, 
bir kişiyi, bir aileyi kurtaran, üretim yapan 
başımızın tacıdır. Diyoruz ki, devletin me-
muru milletin memuru olmak zorundadır. 
Açılışını yaptığımız Aydın-Horsunlu- De-
nizli Yolu “Devlet Yolu” olarak yer alıyor 
resmi metinlerde. Ama biz biliyoruz ki, bu 
açtığımız yollar milletin yoludur. 

Gücümüzü birleştirirsek, hepimiz aynı 
hedefe yürürsek aşamayacağımız engel 
yoktur diyoruz. Bakınız, AK Parti iktida-
rında son 30 yılın en düşük enflasyonunu 
yakaladık. Faizler yüzde 70’lerden yüzde 
28’e düştü. Borçlarımızı çevirebiliyoruz. 
Türkiye’nin kredibilitesi her geçen gün 
yükseliyor. Bu güvenle açılan bu yolların 
milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. He-
pinizi sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım... değerli dostlar... 
Böylesine mübarek bir günde böyle kıy-
metli bir eserin açılışını yapıyor olmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 
ederek başlamak istiyorum. Bu güzel has-
tanemizin önce Pamukkale Üniversitemi-

ze, sonra da tüm Denizli halkına hayırlı 
olmasını diliyorum.

Çeşitli vesilelerle gündeme getiriyorum; 
hükümet olarak insanlarımızın sağlıkla 
ilgili ihtiyaçlarının ertelenemez ve vaz-

Pamukkale Üniversitesi 
Hastanesi  Kalp Merkezi Açılış 

Töreni

Denizli | 05 Kasım 2003
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geçilemez ihtiyaçlar olduğunu biliyor, 
bu yüzden sağlıkla ilgili projelerimize ve 
yatırımlarımıza özel bir önem atfediyoruz. 
Sağlık sistemimizin yıllar yılı ihmal edil-
miş problemlerini çözebilmek ve sağlık 
hizmetlerini halkımıza en çağdaş biçimiy-
le sunabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı-
mız çok kapsamlı bir program hazırlamış 
bulunuyor.

Bu programa “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı” adını verdik; çünkü bu programla 
gerçekten de sağlık sistemimizi bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dönüş-
türmeyi amaçladık. İstedik ki hastalarımız 
hastanelerde rehin kalmasın, kapılardan 
çevrilmesin, hasta haliyle kapı kapı dola-
şarak eziyet çekmesin. İstedik ki son yıl-
larda artık alışmaya başladığımız hastane 
dramları gazetelere, televizyonlara malze-
me olmasın. Her bir vatandaşımız sağlık 
hizmetlerinden eşit ve adaletli şekilde 
yararlanabilsin, hastanelerimizden, dok-
torlarımızdan umudunu kesmesin.

Ancak bütün bunların hesabını yaparken 
madalyonun öteki yüzüne bakmayı da ih-
mal etmedik. Sağlık hizmetini verenlerin 
çalışma şartlarını iyileştirmek ve verim-
liliği arttırmak yolunda da adımlar attık. 
Sağlıkta Dönüşüm Programımız Sağlık 
Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımızın yoğun 
gayretleriyle yavaş yavaş hayata geçirili-
yor. Eksiklikler zaman içerisinde giderile-
cek, uygulama sonucunda eğer aksaklıklar 
olursa onlar da düzeltilecektir.

Değerli dostlar...

Devletin temel yükümlülüklerinden biri 
vatandaşlarına yeterli ve geçerli sağlık hiz-
meti götürmektir. Bunun için bürokratik 
işleyişi sadeleştirilmiş, yapısal karmaşası 
ortadan kaldırılmış bir sisteme ihtiyaç var. 
Bu yolda önemli adımlar attık, önemli dü-
zenlemeler yaptık. Bundan böyle sağlık sis-
temimiz içinde yer alan bütün sağlık ocağı, 
dispanser ve hastaneler, SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı’na tâbi hastalarımızın or-
tak kullanımına açık olacaktır. 

Şu anda üç büyük ilimizin de içinde 
bulunduğu 11 ilimizde bu uygulamayı 
başlattık, çok kısa zamanda bütün yurdu-
muza yaygınlaştıracağız. Memurlarımız, 
emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz bundan 
böyle sağlık problemlerinin giderilmesi 
için özel sağlık kuruluşlarından da yarar-
lanabilecekler. Biliyorsunuz hekimlerimiz 
yıllardır uygulanan “Mecburi Hizmet 
Uygulaması”ndan şikayet ediyorlardı, biz 
bu uygulamayı kaldırdık ve sözleşmeli sağ-
lık personeli uygulamasına geçtik. Böylece 
sağlık görevlisi temininde güçlük çekilen 
bölgelere gitmeyi gönüllü olarak isteyen 
personel gönderilmeye başlanmıştır. 

Yine aynı program çerçevesinde Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde Alo 184-SABİM 
adıyla bir İletişim Merkezi oluşturuldu. 
Bu merkez, Sağlık Bakanlığımızla ilgili her 
türlü sorun, şikayet, öneri ve talepleri de-
ğerlendirecek sorunlara hızla çözüm üret-
me gayreti içinde olacaktır. Büyük önem 
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verdiğimiz “Aile Doktorluğu” uygulaması 
da yine “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kap-
samında hayata geçiriliyor. 2004 yılında 
başlatılması için hazırlıkları bütün hızıyla 
sürdürülen bu uygulamayla, vatandaşları-
mıza kendi doktorunu seçme hakkı tanı-
mış olacağız.

Değerli dostlar...

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 
daha pek çok projemiz var, Sağlık Bakanı-
mız zaman zaman bu konuda kamuoyuna 
gerekli bilgileri iletiyor, müjdeleri veriyor. 
Türkiye’de inşallah bundan böyle hastane-
lerde rehin kalan hastaların, kuyruklarda 
can veren yaşlıların, kapılardan geri dön-
dürülen fakir fukaranın acı görüntülerine 
şahit olmayacağız. Bu içler acısı tabloları 
milletimize yaşatmamakta kararlıyız. İn-
şallah sağlık çalışanlarımızın standartları 
da aşama aşama yükseltilecektir. Bu konu-
da da çözüm arayışı içindeyiz.

Türkiye bir yıl önceki karanlık Türkiye 
değil, bugün bu ülkede yaşayan herkesin 
ümitli olmak için pek çok sebebi var. Bize 
düşen bu ümitleri kırmamak, insanımızı 
hayal kırıklığına uğratmamaktır. Bize 
güveniniz ve desteğinizi eksik etmeyi-
niz. Bu hislerle Pamukkale Üniversitesi 
Hastanesi’nin Üniversitemize Denizli’ye 
ve ülkemize hayırlı olmasını bir kez daha 
temenni ediyor, hepinize sevgilerimi saygı-
larımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler... sevgili AK Partililer... 
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.

Milletimizin Türkiye’nin meselelerine 
çözüm getirecek yeni bir siyaset arayışı-
na onay verdiği ve AK Parti’yi büyük bir 

çoğunlukla tek başına iktidara taşıdığı 3 
Kasım seçimlerinin üzerinden tam bir yıl 
geçmiş bulunuyor. Şükürler olsun ki, bu 
geçen sürenin Türkiye’nin lehine işlediği-
ni, siyasi krizlerin sona erdiğini, ekonomi-
nin düze çıktığını ve Türkiye’nin önünün 
açıldığını hep birlikte müşahede ettik. 

AK Parti İl Başkanlığı Binası 
Açılış Töreni

Denizli | 05 Kasım 2003
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Toplumumuzun bütün kesimlerinden in-
sanlarımızın katılımıyla oluşan bu güzel 
tablo, seçim meydanlarında verdiği söz-
lerle bir iktidar partisi olarak bugün yap-
tıklarının ne kadar birbiriyle örtüştüğünü 
göstermesi bakımından çok önemlidir.

Biz her zeminde Türkiye’de geçmiş yö-
netimlerin halkın potansiyelini harekete 
geçirmek yerine, o potansiyelin önünü 
tıkayacak bir aymazlıkla siyaset yaptıkla-
rını vurguladık. O anlayışlar, halkın sesi-
ne sağırlaşmaktan ve siyaseti kendi kısır 
çekişmelerine alet etmekten vazgeçme-
yince, halk iradesiyle siyaset sahnesinden 
silindiler. Yine aynı halk iradesi, milletin 
sesini kendi sesi, ülkesinin menfaatlerini 
en büyük sorumluluğu, daha güçlü ve mü-
reffeh Türkiye idealini hedefi seçmiş olan 
AK Parti’yi büyük bir teveccühle iktidara 
getirdi.

Allah’a şükürler olsun, iktidardaki ilk yı-
lımızın sonunda Türkiye’yi yeniden ayağa 
kalkmış ve aydınlık hedef lerine doğru 
adımlar atmaya başlamış olarak görmenin 
gururunu ve mutluluğunu hep birlikte ya-
şıyoruz. AK Parti olarak; milletimize verdi-
ğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin, 
Türkiye’yi cesaret ve kararlılıkla içinde bu-
lunduğu krizlerden çekip çıkaran icraatlar 
ortaya koymanın huzuru içindeyiz.

Değerli arkadaşlar...

İktidar olduğumuz günden bu yana, 
Türkiye’ye krizler yaşatan köhne siyaset 
anlayışını değiştirmek ve Türkiye’yi yeni-
den yöneten bir idari sisteme kavuşturmak 

için büyük bir çaba gösteriyoruz. Gerek 
aksayan merkezi yönetimimizi, gerekse 
bir türlü gereken etkinliğe kavuşamamış 
bulunan yerel yönetimlerimizi daha ve-
rimli ve fonksiyonel hale getirmek için 
tedbirler aldık, alıyoruz. Biz milletimize 
olan borcumuzun bilincindeyiz ve milleti 
iktidara getirmek üzere yola çıktığımızı da 
asla unutmayacağız. Bu amaçla gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

Sizlerin de bu gayretimize eş gayretler gös-
tereceğinize ve AK Parti’nin taşıdığı millet 
yüküne omuz verecek, siyaset misyonuna 
güç katacak çalışmalar içinde olacağınıza 
inanıyorum. Gelecek Türkiye’nin yıldız 
gibi parladığı günlere gebedir, bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle he-
pinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Kahramanmaraşlılar... değerli dost-
lar... Türkiye’mizin bu güzel bölgesinde, 
böyle güzel ve hayırlı bir heyecanı sizlerle 
paylaşma fırsatı bulmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ediyor, hepinize saygı-
lar, sevgiler sunuyorum.

Biliyorsunuz ekonomik sıkıntılarımızı 
aşmak, Türkiye’yi üreten ve ürettiği ölçü-
de zenginleşen bir ülke yapabilmek için 
uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkmış bulu-
nuyoruz. Allah’a şükürler olsun ki, bu yol-
culukta kısa zamanda almış olduğumuz 
mesafeler göz kamaştıracak sonuçlar or-
taya koymuştur. Ekonomik programımızı 
dikkat ve kararlılık içinde sürdürdüğümüz 
müddetçe bu olumlu gelişmeler artarak 
devam edecektir. İnşallah yakın zaman 
içinde istikrarlı ve kararlı yönetim anlayı-
şımızın meyvelerini hep birlikte toplama-
ya başlayacağız.

Bakınız ülkemiz yabancı ekonomik çev-
releri de şaşırtan bir büyüme hızını şim-
diden yakalamış durumdadır. Bunun 

anlamı; ekonomimizin çöktüğü yerden 
doğrulduğu, yeniden ayağa kalktığı ve 
ileriye doğru adımlar atmaya başladığıdır. 
İnşallah bu adımlar çoğalacak ve hızla-
nacaktır. Türkiye en üst düzeyde gelişme 
trendini yakalayacak hıza mutlaka eri-
şecektir. İşte yıllardır beli bükülemeyen 
enflasyon canavarının iflahı kesilmiş, mil-
letimiz nihayet eksi enflasyon rakamlarıy-
la tanışmıştır. Yıllık enflasyon hedefimiz, 
daha önceki dönemlerle karşılaştırılama-
yacak seviyede bir rakamdır ve bu hedefin 
daha da iyisini yakalayacağımız bugünden 
belli olmuştur. 

Buraya dikkatinizi çekerim, geçtiğimiz 
ay Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru 
kırılmış, ama daha önemlisi bu rekorun 
çok kısa zamanda daha yüksek derecele-
re doğru geliştirileceği de belli olmuştur. 
Allah’ın izni ve sizin gibi gayretli girişimci 
ve yatırımcılarımızın gayretleriyle bu ra-
kam önümüzdeki dönemlerde katlanarak 
artacak, bundan hiç şüphem yoktur.

Ticaret ve Sanayi Odası Yeni 
Hizmet Binası Açılış Töreni

Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003
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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 
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 
üreticilerimizin, yatırımcılarımızın ve alın 
terini büyük fedakarlıklarla ortaya koyan 
bütün çalışanlarımızın payı da çok büyük-
tür.

Bizim heyecanımıza heyecanınızı, bizim 
azmimize azminizi, bizim gayretlerimize 
gayretlerinizi kattığınız için sizlere ve 
yurdumuzun her köşesinde ekonomi-
mize küçük büyük katkılarda bulunan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu-
gün açılışını yaptığımız bu güzel eserin 
Kahramanmaraş’a ve ülkemize hayırlı ol-
masını diliyorum. Hepinize en derin sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, yapımı tamamlanan 
Kahramanmaraş Kadın ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesi’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada da, hükümetin sağlığa büyük 
önem verdiğini belirtti. En büyük hedefle-
rinin hastanelerde koğuş sisteminden oda 
sistemine geçmek olduğunu ifade eden 
Erdoğan, “Yani, bir odada 10 hasta kalma 
devri sona erecek. Odalar en fazla 1-2 ki-
şilik olacak. Sağlık hizmetlerini çağdaş bir 
yapıya kavuşturacağız” diye konuştu. Dok-
torların eylemlerine de değinen Başbakan 
Erdoğan, şunları söyledi

“Şimdi bu yürüyen, eylem yapan doktor-
lara sormak lazım. Peki bu bıçak parası ne 
demek oluyor? Devletin hastanesine gelen 
hastalara kendi muayenehanenin adresi-
ni vereceksin. Vatandaş da iyi muayene 
olamayacağı korkusuyla özel muayeneye 
gidecek. Yok öyle şey. Önce kendi etik de-
ğerlerine uymayı öğrensinler ve onu ara-
larında yaysınlar, sonra yürüsünler. Aksi 
halde milletin kafasını bulandırmasınlar.”

SSK ve devlet hastanelerinin birlikte hiz-
met vermesinin eleştirilmesine anlam ve-

remediğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
“Bunu söyleyenler, sağlık hizmetinin nasıl 
yürüdüğünü bilmeyenlerdir. Eleştirenler, 
iddia ettikleri gibi hastaneyi kendileri ça-
lıştıramazlar. Onun için (At binenin, kılıç 
kuşananındır) derler atalarımız. Biz doğru 
yaptığımıza inanıyoruz” dedi. Başbakan 
Erdoğan, Kahramanmaraş’a 2004 yılında 
doğalgazın geleceğini, Afşin-Elbistan Ter-
mik Santralı B ünitesinin de yakın zaman-
da tamamlanacağını bildirdi. Konuşması-
nın ardından Başbakan Erdoğan 90 trilyon 
liraya mal olan hastanenin açılışını yaptı.

Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi Açılış Töreni

Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003
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Başbakan Erdoğan, KİPAŞ Şirketler Grubu 
tarafından 50 milyon dolar harcamayla 
yaptırılan enerji santrali ve kot kumaşı te-
sislerinin hizmete açılması dolayısıyla dü-
zenlenen törende, yeni tesisler kurularak 
işsizlere iş imkanı sağlanmasının hayati 
önem taşıdığına dikkat çekti. ‘10 bin tane 
zenginimiz mi var, 100 bin olsun” diyen 
Başbakan Erdoğan, toplumdaki zengin 
sayısının artırılmasının başarı olacağını 
vurguladı. Hizmete giren yeni tesislerle 
işsiz insanların sayısının da hızla azalaca-
ğını anlatan Başbakan Erdoğan, “İnşallah 
ülkemin en doğusundan en batısı, en ku-
zeyinden en güneyi bu bacalarla dolsun, 
işsiz insanlarımızın sayısı da yok denecek 
düzeye gelsin. Bizler de birbirimizle ku-
caklaşalım” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan’ın, davetliler arasın-
da oturan TOBB Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’na dönerek, “Şu anda 5 milyon 
resmi işsiz var deniliyor. Bak, esnaf, sanat-
kar her beraber 4 milyon üyeniz var. Her 
biriniz bir kişiyi işe alsanız, bakınız işsizlik 
bitti diyorum” diye konuşması üzerine 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yalnız bi-

zimle olsa ikişer kişi alırız” dedi. Başbakan 
Erdoğan ise “İşte, bunları organize edecek-
siniz. Ben sadece ufuk veriyorum, benim 
görevim bu” diye konuştu. Devletin görevi-
nin düzenlemek ve denetlemek olduğunu, 
ondan sonrasını yerinden yönetimle çö-
zeceklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İşte, bunun için kamuda yeniden ya-
pılanmaya gidiyoruz. Onun için il özel 
idareleri ile belediyeleri güçlü hale getiri-
yoruz. Artık, okula bir musluk almak için 
Ankara’dan onay beklenmeyecek. İnşallah 
bu dönem geliyor.” 

Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, 
daha sonra tesisleri hizmete açarak, ünite-
lerde incelemelerde bulundular. 

KİPAŞ Enerji Santrali ve Kot 
Kumaşı Tesisi Açılış Töreni

Kahramanmaraş | 08 Kasım 2003
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Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami 
Köyündeki İlköğretim Okulu’nun açılış 
töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, 
“Eğitime % 100 Destek” kampanyasının 
farklı bir örneğinin burada yaşandığını 
söyledi. Okulunun yapımında emeği ge-
çenlere teşekkür eden Erdoğan, “Eğitim 

öğretimde başarı, hükümetimizin bir nu-
maralı hedefidir. Cehaleti, ayaklarımızın 
altına almak zorundayız” dedi. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin eğitim öğretimde 
beklenen sıçramayı yapamadığını kayde-
derek, komünist yönetimin yıkıldığı ülke-
lerde okuma oranının yüzde 99 olduğunu, 

Güneysu Adacami Köyü 
İlköğretim Okulu Açılışı

Rize | 13 Kasım 2003
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Türkiye’de ise bu oranın daha düşük sevi-
yelerde kaldığını ifade etti. 

“Bizim inancımızda ilk emir ‘oku’. Ama 
okumuyoruz. Bunu aşmamız, başarmamız 
lazım” diyen Erdoğan, ‘Eğitime % 100 Des-
tek’ kampanyası başladıktan sonra okul 
yaptırmak için 170 kişinin başvuruda 
bulunduğunu söyledi. İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nın da (İMKB) okul ya-
pımı için 400 trilyon lira ayırdığını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, ancak yapılan bu 
okulların yeterli olmadığını, bu sayınının 
artırılması gerektiğini anlattı. Erdoğan, 
köy hizmetlerini il özel idarelerine devre-
deceklerini belirterek, “Biz işlerin düzenle-
yicisi, denetleyicisi olacağız” dedi.

Başbakan Erdoğan, uzun süre bitirileme-
yen yatırımlar bulunduğunu anımsatarak, 
bu çalışmaların, gerekli şekilde denetlen-
mediği için bitirilemediğini söyledi. Uzun 
süredir bitirilemeyen Karadeniz bölünmüş 
yolunda da sıkıntılar olduğunu ifade eden 
Erdoğan, 2005 yılının sonuna kadar Sam-
sun-Hopa arasındaki bu yolu tamamlaya-
caklarını bildirdi. Erdoğan, Kars’ın içme 
suyu sorununu çözüme kavuşturduklarını 
ifade ederek, normal şartlarda 2006 yılına 
kadar 25 trilyon liraya mal olacak bu proje-
yi, 6 ayda 7.7 trilyon liraya yaptırdıklarını 
söyledi.

Rize’de sürekli sel felaketleri yaşandığına 
dikkati çeken Erdoğan, burada, yönetim 
olarak kendilerinin, vatandaş olarak da 
Rizelilerin suçu bulunduğunu söyledi. 
Erdoğan, binaların plansız yapıldığını, ze-
min etütlerinin iyi yapılmadığını belirtti. 

Başbakan Erdoğan, konuşmasını tamam-
ladıktan sonra kurdeleyi keserek okulun 
açılışını yaptı ve okulu gezdi.
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Değerli hemşerilerim... sevgili vatandaş-
larım... Hepinizi en derin sevgi ve saygı-
larımla selamlıyorum. Böyle mübarek bir 
günde, böylesine hayırlı bir projenin temel 
atma töreninde memleketimde olmaktan 
ve sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan bü-
yük bir mutluluk 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, Türkiye’nin ye-
niden imarı için çıktığımız yolda bir adım 
daha ilerlemiş oluyoruz. Biz şehir şehir 
dolaşarak bu büyük imar seferberliğine 
harç taşımakta olduğumuzun bilinci içeri-
sindeyiz.

Gittiğimiz her yere bu hissiyatla, bu aşkla, 
bu heyecanla gidiyoruz. Güzel memleketi-
me gelirken de, Türkiye’nin yarınlarının, 
tıpkı siz hemşerilerimin gönülleri gibi 
aydınlık olacağı müjdesini beraberimde 
getirdim. Attığımız her temelle, yaptığı-

mız her açılışla ve başlattığımız her yeni 
projeyle birlikte, ülkemizin üstündeki 
kara bulutların biraz daha dağıldığından, 
yarınlarımızın biraz daha aydınlandığın-
dan sizler de emin olunuz. Eğer bu umut 
ve heyecanı sizler de benim gibi içinizde 
hissederseniz, o zaman hiç korkmayın, 
Türkiye’nin hızına hiç kimse yetişemez. 

Değerli hemşerilerim... 

Şükürler olsun ki Türkiye, son yılların en 
aydınlık, en istikrarlı, en huzurlu günlerini 
yaşıyor. Ekonomimiz Allah’ın izniyle bir 
makine düzeni içerisinde aksamaksızın iş-
liyor. Ekonomimizdeki bu olumlu gelişme 
devam edecek ve yakında sizlerin de yüzü-
nüzü güldürecek, cüzdanlarınızı rahatlata-
cak boyutlara varacaktır. Sizler emanetin 
emin ellerde, ehil kadrolarda olduğunu ve 
bu emanete asla hıyanet edilmeyeceğini 
zaten biliyorsunuz. Bize inanmaya ve gü-
venmeye devam ediniz. Allah’ın yardımı 
ve sizden aldığımız bu büyük güçle, enf-
lasyon canavarını dize getirdiğimiz gibi, 
Türkiye’nin önünü tıkayan diğer engelleri 

TOKİ Toplu Konut Temel Atma 
Töreni

Rize | 14 Kasım 2003
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de aynı şekilde bir bir bertaraf edeceğimiz-
den kuşkunuz olmasın. 

Gazetelerden okuyor, televizyonlardan 
izliyorsunuz; bütün ekonomik göstergeler 
ülkemizin lehinde seyretmeye başladı. 
Şundan emin olunuz ki Türkiye; siyaseti ve 
ekonomisiyle, milletinin hızına uyum sağ-
layacak bir tazelenme mevsimi yaşamaya 
başlamıştır. Bütün sektörlerde ekonomide 
yaşanan bu canlanmanın pozitif etkilerini 
gözlemeye başladık. İnşallah sizler de en 
kısa zamanda bu iyileşmeden nasibinizi 
alacak, insanca bir hayata, çocuklarınızın 
yüzüne bakmaya çekinmeyeceğiniz bir 
rahatlığa kavuşacaksınız. Artık bu sıkıntılı 
günlerin sonuna geliyoruz, bize çok kısa 
bir zaman daha müsaade edin, Türkiye’nin 
yıllar yılı el atılmamış diğer problemlerini 
de çözerek her şeyi bir dengeye oturtalım.

Milletimizin yaşadığı sıkıntının farkında-
yız; o sıkıntılı yüzleri güldürmek, o daralan 
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 çocuk-
larınıza müjdeyi verin; onlara bugüne 
kadar sahip olduğumuzdan çok daha adil, 
çok daha kalkınmış, çok daha mutlu bir 
Türkiye hediye edeceğiz. Bu topraklardan 
yetişen, bu yaylaların havasıyla büyüyen, 
bu dalgaların sesleri arasında hayatı öğre-
nen bir kardeşiniz olarak ben bu güzel ge-
leceğe bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Eminim ki sizlerin de inancınız benim 

Türkiye’nin yarınlarına olan inancımdan 
asla daha az değildir. 

Değerli vatandaşlarım...

Sizlere bugün temelini attığımız bu güzel 
proje gibi daha nice projelerin hem hükü-
metimizin, hem yerel yönetimlerimizin, 
hem de bu imar hareketine en az bizim 
kadar gönül vermiş özel sektör temsilcile-
rimizin gündeminde olduğunu müjdele-
mek istiyorum. İnşallah birçok hemşerime 
sıcak bir yuva sağlayacak olan bu proje gibi 
bütün bu projelerimiz de birer birer haya-
ta geçirilecektir. Hükümet olarak konut 
üretimi ve planlı kentleşme konusunu çok 
önemsiyor ve bu alanda ihtiyaçlara cevap 
olacak pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz.

İnşallah 2003 yılı sonuna kadar, sosyal 
donatı ve alt yapıları ile birlikte 22.000 
konutun inşaatını tamamlamış olacağız. 
2004 yılı sonu için hedefimiz tam 100.000 
konut inşa etmektir. Bu konutların bedel-
lerinin yüzde 20-25’lik kısmı peşin, geriye 
kalanı 10 yıl gibi uzun vadeye yayılacak 
ve isteyen vatandaşımız bu sayede rahat-
lıkla konut sahibi olabilecektir. Dar gelirli 
vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak 
üzere Ankara Temelli’de 100.000 kişilik 
bir Gecekondu Önleme Bölgesi’nin plan-
lamasını gerçekleştirdik. Bu önemli proje 
şehirlerimizin çağdaş bir yapıya ve kimliğe 
kavuşturulması için önemli bir örnek teş-
kil edecektir. 

Sizlerden ricam hepimizin yararına olan 
böyle büyük projelere, böyle iyi niyetli 
yatırımlara her zaman sahip çıkmanızdır. 
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Çünkü sizler, her şeyin en güzeline, en 
iyisine layıksınız. Bu duygularla bu güzel 
projenin hem Rize’ye, hem de siz aydınlık 
gönüllü hemşerilerime hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenlere tebriklerimi ve 
teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı bir Ra-
mazan diliyorum. 
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Sevgili Karamanlılar... değerli vatandaşla-
rım...

Bu modern hastanemizin Karaman’a ka-
zandırıldığı böyle hayırlı bir günde sizle-
rin aranızda olmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnanı-
yorum ki, hükümet olarak sizin dertlerini-
ze çare bulmak, sıkıntılarınızı gidermek ve 
gülmeyen yüzlerinizi güldürmek için gece 

demeden gündüz demeden nasıl büyük bir 
gayretle çalıştığımızın farkındasınız. Siz 
de şuna inanınız ki, bizler de sizlerin dert-
lerinizden ve sıkıntılarınızdan fazlasıyla 
haberdarız. Uzun bir zamandır sabır ve 
fedakarlıkla devletin şefkat elinin buralara 
ulaşmasını ve kırık gönüllerinizin halini 
ahvalini sormasını bekliyorsunuz. Allah’ın 
izniyle bilesiniz ki, devlet bundan böyle 
milletinin hizmetindedir.

SSK Hastanesi Açılış Töreni

Karaman | 17 Aralık 2003
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İşte bugün güzel Karamanımız için çok 
hayırlı olacak bir açılış törenini gerçek-
leştirmek için buradayız. Hayırlısıyla bu 
güzel sağlık tesisi, başınız sıkıştığında yar-
dımınıza koşacak bir şifa ocağı olacaktır. 
Şimdi içinizden “şifa mı dağıtacak, çile mi 
çektirecek” diye geçirdiğinizi duyar gibi 
oluyorum. Asla endişeniz olmasın ki, bu 
hastane şifa dağıtan hayırlı bir tesis olarak 
uzun yıllar sizlere hizmet verecektir. Çile 
devri artık bitti, bitiyor. 

Şunu altını çizerek söylüyorum ki, bir 
tek hastamızın hastanelerimizde eziyet 
görmesine razı değiliz. Artık televizyonlar-
da, gazetelerde hastanelerde rehin kalan 
vatandaşlarımızın yürekler yakan görün-
tülerini asla görmek istemiyoruz. Böyle 
talihsiz olaylara sebebiyet veren olursa, 
bilsin ki en başta beni karşısında bulur. 
Bunu söylerken kimseye haksızlık etme 
niyetinde değilim. Sağlık personelimizin 
çalışma şartlarının da, tıpkı bugüne kadar 
uygulanan sağlık sistemimiz gibi sağlıksız 
olduğunu biliyorum. Hedefimiz öncelikle 
sağlık personelimizin çalışma şartlarını 
vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet 
verebilmelerine imkan verecek çağdaş bir 
seviyeye getirmektir.

Başlattığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı 
çerçevesinde bu konuda önemli adımlar 
atıyoruz. Sadece bu konuda değil, sağlık 
hizmetlerimizin çeşitlendirilmesinde 
ve verimli hale getirilmesinde kolaylık 
sağlayacak yapısal konularda da önemli 
düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Sağlık 
sistemimizde yer alan kuruluşları vatan-
daşlarımızın ortak kullanıma açarak, her 

vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden eşit 
ve adaletli şekilde yararlanmasını sağlaya-
cağız. 

Bu program çerçevesinde gerçekleştire-
ceğimiz yenilikler bunlarla sınırlı değil; 
hizmetlerimiz aşama aşama hayata geçiri-
lerek, sağlık sistemimiz insanımıza yakışır, 
Türkiye’ye yakışır bir seviyeye getirilin-
ceye kadar sürdürülecektir. Amacımızın 
milletimize hizmet olduğunu hep söyledik, 
söylüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın 
bu sözümüzün teminatı olduğuna inanı-
yor ve bu güzel şifa ocağının Karamanımı-
za hayırlı olmasını diliyorum.
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Sevgili dostlar... iş dünyamızın saygıdeğer 
temsilcileri... Hepinizi en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. Ankara’yı sa-
nayinin de başkenti yapma azmindeki siz 
değerli yatırımcılarla bir arada olmaktan, 
sizlerin bu hayırlı açılışınızda aranızda 
olmaktan, heyecanınızı paylaşmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

13 yıllık uzun ve meşakkatli bir çabanın 
ürünü olarak gelinen bu nokta, Ankaralı 
sanayicimizin, yatırımcımızın gururla, 
mutlulukla, takdirle karşıladığımız bir 
başarısıdır. Bugün burada sadece Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’nin değil, baş-
kentin geleceğinin temelini atıyoruz. Bu 
adımla Ankara, “memurlar kenti” imajını 
üstünden atarak, bir üretim, bir hizmet, 
bir istihdam kapısı olmanın kıvılcımını 
yakmaktadır. Türkiye’nin üstündeki kara 
bulutları dağıtarak yeniden geleceğe doğ-
ru yol almaya başladığı böyle bir dönemde, 
Ankaralı yatırımcılarımızın sanayimize, 
üretimimize ve ekonomimize yaptıkları bu 
büyük katkı unutulmayacaktır. Yönetim 

Kurulu Başkanı Şadi Türk’ün şahsında, bu 
projenin hayata geçirilmesinde emeği ge-
çen herkesi kutluyor, kendilerine şükran-
larımı sunuyorum. Bu tesisler çocukları-
nıza bırakacağınız en zengin miras olacak, 
bize olduğu gibi gelecek nesillere de gurur 
verecektir.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin 13 ay gibi kısa bir zamanda 
aldığı mesafe ortadadır. Karanlık bir kriz 
döneminin ardından milletimiz tarafın-
dan göreve getirildik ve o günden sonra 
dikkatle ve kararlılıkla yürüttüğümüz po-
litikalarla şükürler olsun ki ekonomimizi 
yeniden ayağa kaldırmayı başardık. Bu 
kuşkusuz sadece hükümetimizin değil, 
işçisinden işverenine, çiftçisinden memu-
runa, sanayicisinden tüccarına, toplumun 
bütün kesimlerinin gösterdiği ortak gay-
ret ve fedakarlıkların ortaya koyduğu bir 
başarıdır. Türkiye’nin her yerinde, bugün 
burada olduğu gibi bir millet seferberliği, 
bir üretim baharı yaşanıyor. 

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Açılış Töreni

Ankara | 26 Aralık 2003
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İnşallah bu ortak heyecan, Türkiye’yi hak 
ettiği aydınlık yarınlara taşıyacak güç 
olacaktır. Kepenkler açıldıkça, fabrikalar 
çalışmaya devam ettikçe, ticarethaneler 
dolup taştıkça, milletimizin büyük potan-
siyelini yolundan çevirmek mümkün ol-
mayacaktır. Bu sebeple Türkiye ekonomi-
sinin çarklarının çevrilmesinde hükümet 
olarak bizlere verdiğiniz desteği, ürettiği-
niz katma değeri, ortaya koyduğunuz viz-
yonu çok önemsiyor, çok takdir ediyorum. 
İnşallah ürettikçe daha fazla kazanacağız, 
işsizlerimize daha fazla iş, yoksullarımıza 
daha fazla aş, milletimize daha fazla umut 
vereceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, birçok 
özelliğiyle olduğu gibi kendi kendine ye-
ten, altyapısını kendi imkanlarıyla tamam-
layan, elektriğini kendi üreten, su kaynak-
larını kendi bulan hüviyetiyle de benzer 
girişimlere örnek olacak, ilham verecek 
bir öncü proje olacaktır. Türkiye’de artık 
her şeyi devletten bekleme döneminin ka-
panmakta olduğunu sevinçle görüyorum. 
Türk girişimcisi, Türk yatırımcısı artık 
kendi yağıyla kavrulur, kendi işini görür, 
kendi üretimini en nitelikli biçimde yapar, 
kendi pazarını bulur hale gelmiştir. 

Türkiye’nin önünü açacak olan zihniyet 
devrimi işte budur. Sizleri Türkiye’nin ye-
nileşme hareketinin şanlı süvarileri olarak 
görüyor, Allah yolunuzu açık etsin diyo-
rum. Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 
önce Ankara’mıza, sonra ülkemize hayırlı 

olmasını diliyor, sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum. 
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Değerli Siirtliler... sevgili hemşehrilerim... 
Hepinizi en derin sevgi ve muhabbetlerim-
le selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
temsil etme şerefine eriştiğim bu güzel 
şehirde bulunmaktan, sizlerle aynı ha-
vayı, aynı heyecanı paylaşmaktan büyük 

bir mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bugün burada hep birlikte Siirt 
vilayetimizi mamur ve müreffeh geleceği-
ne taşıyacak olan yolun açılışını yapmak 
üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Bir zamanlar Mezopotamya ve Anadolu 
uygarlıklarına beşik olmuş bu toprakların, 

Kozluk-Baykan Bölünmüş 
Devlet Yolu Açılış Töreni

Siirt | 07 Ocak 2004
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uzun yıllardır ihmallerle derinleşen makus 
talihi bugün bu açılışla birlikte değişmeye 
başlayacak, siz Siirtli hemşehrilerimin 
gönüllerindeki gibi aydınlık bir dönemin 
kapısı aralanmış olacaktır. Çünkü medeni-
yetler, tarih boyunca ortaya koydukları mi-
mari eserler ve şehirleri birbirine bağlayan 
yollarıyla değer ve anlam kazanmışlardır. 
Öyleyse bizler de medeniyetimizi tarihteki 
parlaklığına yeniden kavuşturmak için, 
eksikliği hissedilen eserleri ortaya çıkar-
makla, şehirleri yeni baştan imar etmekle 
ve Anadolu’yu bir baştan bir başa birbirine 
bağlayan yollar inşa etmekle işe başlama-
lıyız.

Biliyoruz ki yollar sadece şehirleri birbi-
rine bağlamaz; aynı zamanda insanları 
insanlara, kardeşleri kardeşlere, anaları 
oğullara, gönülleri gönüllere bağlar. Yollar 
aynı zamanda kültürleri kültürlere, renkle-
ri renklere, güzellikleri güzelliklere de bağ-
lar. İşte bizim geleceğe doğru adımlamaya 
başladığımız bu kutlu yolculukta en çok 
ihtiyacımız olan şey budur.

Öte yandan, hükümet olarak milletimizin 
önüne koyduğumuz adalet ve kalkınma 
hedefini gerçeğe dönüştürebilmemiz için, 
Türkiye’nin en büyük vilayetlerinden en 
ücra köşelerine kadar insan onuruna ya-
kışır bir hayat standardını hakça paylaştır-
mamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. 
Bugün buraya hem siz hemşehrilerimle bir 
kez daha kucaklaşıp hayır dualarınızı al-
mak, hem de işte bu medeniyet bilincinin 
nişanesi olan üç ayrı açılışı gerçekleştir-
mek üzere geldim. 

Bu üç tören, medeniyet sacayağının işa-
reti sayılması gereken üç önemli eserin, 
Siirt’e hayat ışığı katacak olan bölünmüş 
yollarımızın, çocuklarımızı geleceğin bil-
gisiyle donatacak bir okulun ve nihayet 
Pervari’mize şifa dağıtacak hastanemizin 
açılışı için düzenlenmiştir. Bakınız hep bir-
likte attığımız bu adımlar, bölgenin hayata 
dönüşünü müjdeleyen, üstünüzdeki kara 
bulutların dağıldığını, güneşin Türkiye’nin 
her bölgesini ışıl ışıl aydınlatmaya başladı-
ğını haber veren adımlardır.

Gönüllerinizin vekili olarak buradan hepi-
nize söz veriyorum; İstanbul’da yaptığımı-
zı Siirt’te, Ataköy’de olanı Pervari’ye de gö-
türmedikçe kendimizi görevimizi yapmış 
saymayacağız. Elbette bu iş bugünden ya-
rına olacak bir iş değildir. Ama sabırla, di-
rayetle, elbirliğiyle ve ülkemize olan sevda-
mızı asla kaybetmeden çalışacak, bu ülkeyi 
baştan başa imar ettiğimiz günleri sizler de 
bizler de göreceğiz Allah’ın izniyle. 

Sevgili hemşehrilerim...

Güneydoğu Anadolu bölgemizi, Doğu Ana-
dolu bölgemize, güzel Siirt’imizi de uluslar 
arası yol ağına bağlayan yolları bugün ha-
yırlısıyla hizmete açıyoruz. Toplam uzun-
luğu 40 kilometreyi bulan bu yollar inşal-
lah Siirt’e de, bölgeye de büyük hareket, 
bereket ve rahatlık getirecektir. Hükümet 
olarak bu ülkenin gidişatına yeni bir hız 
katacağına inandığımız yol yapım çalışma-
larına büyük bir önem veriyor, Türkiye’yi 
bir baştan bir başa modern bir karayolu 
ağıyla donatmak için imkanlarımızı sefer-
ber ediyoruz.
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Bakınız iktidarda bulunduğumuz döne-
min sadece sekiz ayı içerisinde Cumhuri-
yetimizin 80 yılı boyunca hükümetlerin 
yaptığının yarısı kadar yolu çok daha az 
ödenekle inşa ettik. Sadece sekiz ayda 
1600 kilometre bölünmüş, 364 kilometre 
tek istikametli yol, 118 kaza kara noktası 
yol yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur. İnşallah 2004 yılı içerisinde 
bunu ikiye katlayarak Cumhuriyetin 80 
yılı boyunca yapılmış yol kadar yeni yolu 
ülkemize, insanımıza kazandırmış olaca-
ğız.

Bu yolların ekonomimize ve gelişme he-
deflerimize kattığı büyük artı değer kadar, 
insanlarımızın yol güvenliğine ve trafik 
düzenimize kattıkları da son derece önem-
lidir. Bakınız geçtiğimiz 9 günlük Ramazan 
ayı tatili boyunca ülkemizde yaşanan trafik 
kazalarında yüzde 44 oranında bir azal-
ma yaşanmıştır. Bunda trafik önlemleri 
konusunda yaptığımız dikkatli çalışmalar 
kadar, yapılan bu yeni yolların, özellikle de 
duble yol tabir ettiğimiz bölünmüş yolların 
büyük payı vardır.

İnşallah aynı hızla yol yapım çalışmala-
rımızı sürdürerek, kara yollarımızı çok 
daha güvenli hale getirmenin ve neredeyse 
savaşlara kurban verilen insan sayısından 
daha çok vatandaşımızın trafik kazaları-
na kurban gitmesini önlemenin gayreti 
içerisinde olacağız. Açılışını gerçekleştir-
diğimiz bu güzel hizmetin Siirt’e, bölgeye 
ve siz hemşehrilerime hayırlı olmasını 
diliyor, bu duygularla hepinize saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili Pervarililer... değerli vatandaşla-
rım... Böylesine hayırlı bir sağlık eserinin 
Pervari’mize kazandırıldığı böyle hayırlı 
bir günde sizlerin aranızda olmaktan bü-
yük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

İnanıyorum ki, hükümet olarak sizin dert-
lerinize çare bulmak, sıkıntılarınızı gider-
mek ve gülmeyen yüzlerinizi güldürmek 
için gece demeden gündüz demeden nasıl 
büyük bir gayretle çalıştığımızın farkın-
dasınız. Siz de şuna inanınız ki, bizler de 
sizlerin dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan 
fazlasıyla haberdarız. Uzun bir zamandır 
sabır ve fedakarlıkla devletin şefkat elinin 
buralara ulaşmasını ve kırık gönülleri-
nizin halini ahvalini sormasını bekliyor-
sunuz. Allah’ın izniyle bilesiniz ki, devlet 
bundan böyle Türkiye’nin her köşesinde 
milletinin hizmetindedir. 

İşte bugün Pervari’miz için çok hayırlı 
olacak bir açılış törenini gerçekleştirmek 
için buradayız. Hayırlısıyla bu güzel sağ-
lık tesisi, başınız sıkıştığında yardımınıza 

koşacak bir şifa ocağı olacaktır. Çile devri 
artık bitti, bitiyor. Şunu altını çizerek söy-
lüyorum ki, bir tek hastamızın hastaneleri-
mizde eziyet görmesine razı değiliz. 

Başlattığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı 
çerçevesinde bu konuda önemli adımlar 
atıyoruz. Sağlık sistemimizde yer alan 
kuruluşları vatandaşlarımızın ortak kul-
lanıma açarak, her vatandaşımızın sağlık 
hizmetlerinden eşit ve adaletli şekilde 
yararlanmasını sağlayacağız. Bu program 
çerçevesinde gerçekleştireceğimiz hizmet-
ler aşama aşama hayata geçirilerek, sağlık 
sistemimiz insanımıza yakışır, Türkiye’ye 
yakışır bir seviyeye getirilinceye kadar 
sürdürülecektir.

Amacımızın yurdun her köşesinde, bu-
cağında milletimize en iyi şekilde hizmet 
olduğunu hep söyledik, söylüyoruz. Bugü-
ne kadar yaptıklarımızın bu sözümüzün 
teminatı olduğuna inanıyor ve bu güzel 
şifa ocağının Pervari’mize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Pervari Devlet Hastanesi  
Açılış Töreni

Siirt | 07 Ocak 2004
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Değerli misafirler... sevgili vatandaşlarım...

Böyle kıymetli bir eserin açılışı münasebe-
tiyle burada sizlerle birlikte olmaktan duy-
duğum memnuniyeti ifade ederek sözleri-
me başlıyorum. Memnuniyet duyuyorum 
çünkü burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek, donanımlı ve modern bir 

hastanemizi ülkemize kazandırmak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Hükümet olarak 
insanlarımızın sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının 
ertelenemez ve vazgeçilemez ihtiyaçlar 
olduğunu biliyor, bu yüzden sağlıkla ilgili 
proje ve yatırımlara özel bir önem veriyo-
ruz.

Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Açılış Töreni

Ankara | 19 Şubat 2004
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Sağlık sistemimizin yıllar yılı ihmal edil-
miş problemlerini çözebilmek ve sağlık 
hizmetlerini halkımıza en çağdaş biçimiyle 
sunabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız 
kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Çalışma-
larımızın ana fikri her bir vatandaşımızın 
sağlık hizmetlerinden eşit ve adaletli 
şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. 
Devletin temel yükümlülüklerinden biri 
vatandaşlarına yeterli ve geçerli sağlık hiz-
meti götürmektir. Bunun için bürokratik 
işleyişi sadeleştirilmiş, yapısal karmaşası 
ortadan kaldırılmış bir sisteme ihtiyaç var.

Bu yolda önemli adımlar attık, önemli 
düzenlemeler yaptık. Vatandaşlarımızın 
yıllar yılı sıkıntı kapısı olarak gördükleri 
hastanelerimizi ve sağlık merkezlerimizi 
yeniden şifa kapısı haline getirecek bu yeni 
düzenlemelerin semeresi yavaş yavaş alın-
maya da başlanmıştır. Türkiye’de hastalar 
dertlerine şifa aramak üzere gönül rahat-
lığıyla hastanelere gitmeye başladılar. An-
cak bu noktada kalamayız; sağlık sistemi-
mizin çok eksikleri var, aşama aşama hem 
bu eksiklikleri gidermenin, hem de sağlık 
sistemimizi daha verimli hale getirecek 
tedbirleri almanın gayreti içinde olacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada açılışını yaptığımız bu çağ-
daş sağlık tesisi, Türkiye’nin sağlık sistemi-
ni getirmek istediğimiz noktayı da en güzel 
şekliyle örneklemektedir. Bu örnekler 
çoğaldıkça Türkiye sağlık standartlarını 
üst düzeye çıkarmakla kalmayacak, çevre 
ülkelerden ve hatta Avrupa’dan Türkiye’ye 
doğru bir hasta trafiği de oluşacaktır. 

Türkiye’yi kendi bölgesinin sağlık merkezi 
haline getirmek bu alandaki önemli hedef-
lerimizden biridir.

Daha şimdiden bazı uzmanlık alanlarında 
Türkiye bu hedefi zorlar bir seviye yaka-
lamış durumdadır. Yurt dışından tedavi 
amacıyla ülkemize giderek artan sayıda 
hasta gelmeye başlamıştır. Önemli olan bu 
trendi geliştirmek, şartları zenginleştir-
mek ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi gibi modern ve donanımlı 
hastanelerimizin sayısını arttırmaktır. 
22 branşta tam 80 polikliniğin hizmet 
vereceği bu hastanemiz, teknik altyapısı, 
modern imkanları, bilişim sistemlerinden 
helikopter pistine kadar uzanan zengin do-
nanımı ile göğsümüzü kabartan hizmetler 
verecektir. Emeği geçen herkesi kutluyor; 
hastanemizin hem Ankara’ya, hem de ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum.
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Değerli Ankaralılar... sevgili vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. Başkentimizin ulaşım 
zincirine bir önemli halka daha eklemek 
üzere böyle hayırlı bir törende sizlerle bir 
araya gelmiş bulunuyoruz.

Ankara son yıllarda gerek şehircilik uy-
gulamaları, gerekse altyapı yatırımları 
bakımından Türkiye’nin bütün şehirlerine 
örnek olacak bir seviye, bir ilerleme ka-
zanmış durumdadır. Çünkü Başkentler sa-
dece ülkelerin yönetim merkezleri olarak 
kalmazlar, aynı zamanda o ülkelerin tanı-

Ulus-Keçiören Metro Hattı 
Temel Atma Töreni

Ankara | 22 Şubat 2004
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tımında ve temsilinde birincil roller oyna-
mak misyonunu da üstlenirler. Ankara’nın 
modern şehircilik hedefi doğrultusunda 
attığı adımlar, Türkiye’nin bütün şehir-
lerinin çıtasını yükseltecek bir anlayışın 
başlangıcı olacaktır. Bu bakımdan bu güzel 
adımı atan, bu yararlı hizmeti Ankara’ya 
ve Ankaralılara kazandırmak için çalışıp 
çabalayan herkesi kutluyor, kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 

İnşallah 2005 yılında fiilen hizmete başla-
yacağını beklediğimiz Ulus-Keçiören met-
ro hattının, şehrin trafik olarak en yoğun 
güzergahlarından birini daha rahatlata-
cağını umut ediyoruz. Tamamlandığında 
saatte yaklaşık 40.000 yolcu taşıma kapasi-
tesine sahip olacak bu metro güzergahının, 
şehrin genel trafik yoğunluğuna da çok 
olumlu etkileri olacağı bellidir. Ama daha 
da önemlisi, sabah erkenden işlerine giden, 
akşam yorgun argın evine dönen, gün için-
de dolaşımda olan vatandaşlarımızın daha 
modern, daha rahat ve konforlu biçimde 
yolculuk etme imkanına kavuşmasıdır.

Değerli Ankaralılar...

Maalesef ülkemizde ulaşım hizmetleri 
yıllar yılı ihmale uğramış alanlardan biri 
olmuştur. Oysa bir ülkenin gelişmişlik 
seviyesinin temel göstergelerinden biri de 
ulaşım altyapısında ve taşıma kalitesinde 
aldığı mesafelerdir. Hükümet olarak ikti-
dara geldiğimiz günden bu yana önemli 
ulaşım projelerini hayata geçirerek bu mo-
dern vizyonu ülkemize kazandırmak için 
büyük gayret gösterdik. İnşallah ülkemizi 
baştan başa duble yollarla örerek şehirle-

rimizi gelişmiş ülkelerin standartlarıyla 
birbirine bağlayacağız.

Ama bu yetmez. Sadece şehirleri çağdaş 
bir şekilde birbirine bağlamakla iş bitmi-
yor. Bir de şehirlerin kendi iç trafikleri 
var. Özellikle nüfus yoğunluğu olan şehir-
lerimizin iç ulaşımını dinamik bir karak-
tere taşımak zorundayız. Bu konuda son 
yıllarda önemli projelere imza atılmıştır, 
atılmaya da devam edilecektir. Ancak sa-
dece bugünün sorunlarını hesap ederek 
çare arayışına girerseniz, o zaman siz işi ta-
mamladığınızda ortaya yeni yeni sorunlar 
çıktığı gerçeğiyle karşılaşırsınız.

Bu yüzden hem biz merkezi yönetim ola-
rak, hem de yerel yönetimlerimiz şehirle-
rimizin artan nüfus yapılarını dikkate alan 
uzun perspektifli projeler geliştirip hayata 
geçirmeleri gerekiyor. İnşallah bu Ulus-
Keçiören arasını raylı sistemle birbirine 
bağlayacak olan bu metro projesi, sadece 
bugünlerin değil, geleceğin Ankara’sında 
da geçerliliği olacak bir ulaşım projesidir. 
Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor, 
Ankara’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Alman şirketleri ‘‘STEAG AG’’ ve ‘‘RWE 
POWER AG’’ tarafından yaptırılan ‘‘İs-
ken-Sugözü Enerji Santrali’’, Başbakan 
Erdoğan ve Almanya Başbakanı Gerhard 
Schröder’in katıldığı törenle açılıyordu. 
Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
Türk-Alman işbirliğinin önde gelen ör-

neklerinden birini teşkil eden ve yap-işlet 
proje finansmanı modeliyle gerçekleştiri-
len bu santralin 1980’li yıllardan itibaren 
Türkiye’de büyük bir hızla artmaya başla-
yan Alman yatırımlarında ulaşılan önemli 
ve sevindirici bir aşamayı teşkil ettiğini 
ifade ediyordu.

İSKEN Sugözü Enerji Santrali 
Açılış Töreni

Adana | 24 Şubat 2004
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Erdoğan, 1980-2002 yılları arasında Tür-
kiye’deki Alman yatırımlarının miktarının 
toplam 4.33 milyar dolar olduğu dikkate 
alındığında bu santral sayesinde sağlanan 
yaklaşık 1.5 milyar dolarlık doğrudan 
yabancı sermaye yatırımının anlamının 
daha iyi anlaşılacağını vurgulayarak, şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Ülkemiz, enerji alanında ne yazık ki ken-
dine yeterli bir ülke değildir ve temel ener-
ji kaynakları bakımından dışa bağımlıdır. 
Enerji tüketimimiz yılda yüzde 7-8 oranın-
da bir artış göstermektedir. Halihazırda 
yerli enerji üretimi toplam enerji talebi-
nin yalnız yüzde 35’ini karşılamaktadır. 
Ülke içi arz kaynakları üzerinde gerekli 
çalışmaların yapılmaması halinde, üretim 
imkanlarının çok üzerinde seyredecek 
talep nedeniyle dışa bağımlılık oranı 2020 
yılında yüzde 78’e yükselebilir. Bu itibarla, 
enerji politikamızda temel önceliğimiz, 
enerji arzı güvenliğinin sağlanması ve 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesidir. 
Hükümetimiz bu konudaki çalışmaları ka-
rarlı bir şekilde sürdürmektedir.’’

Başbakan Erdoğan, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından Hazar havzası pet-
rol ve gaz kaynaklarının yoğun bir ilginin 
odağı olduğunu, Türkiye’nin enerji alanın-
daki ihtiyaçları ve bölgesel ekonomik bü-
yümeye verdiği önem çerçevesinde, başta 
Hazar bölgesi olmak üzere eski Sovyetler 
Birliği coğrafyasında bulunan enerji re-
zervlerinin geliştirilmesinde ve alternatif 
güzergahlara yönelik çalışmalarda aktif rol 
üstlendiğini bildiriyordu.

‘‘İSDEMİR Kütük Döküm Tesisi’’nin açılışı 
dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 
Başbakan Erdoğan, 15 yıldır zarar eden bir 
şirketin akıl ile yoğrulduğu zaman nereye 
gelebileceğinin burada görüldüğünü ifade 
ederek, ‘‘Bu tür eserler, batırmak veya bat-
mak için kurulmaz. Bu tür eserler, ülkeye 
hizmet vermek, ayakta dimdik durmak ve 
geleceğe de sürekli umut aşılayan yatırım-
lar olarak kurulur’’ diye konuşuyordu.

Erdoğan, İSDEMİR’de daha önce yüzde 
56’lara varan işgücü maliyeti olduğunu ifa-
de ederek, bunu bir ‘‘çöküş’’ olarak nitelen-
diriyordu. Bu uygulamanın belediyelerde 
de olduğunu ve bazı belediyelerde yüzde 
110’lara varan işgücü maliyetleri bulun-
duğunu belirten Başbakan Erdoğan, şu 
anda İSDEMİR, ERDEMİR, KARDEMİR’in 
ayakta olduğunu belirterek, ‘‘Şimdi bu mu 
güzel, yoksa bu güzel tesislerin batışını 
seyretmek mi güzel? Bunların batışını sey-
retmek pek hüzün verici... İşte bu mutlulu-
ğu Türkiye olarak hep birlikte yaşayalım’’ 
diyordu. Devleti yavaş yavaş ekonomik 
faaliyetlerin içerisinden çekeceklerini dile 
getiren Erdoğan, bu işi ‘‘bu ülkenin evlatla-
rının’’ yürüteceğini kaydediyordu. 
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Sevgili İskenderunlular... değerli vatandaş-
larım... Yurdumuzun bu güzel bölgesinde, 
böyle güzel ve hayırlı bir heyecanı sizlerle 
paylaşma fırsatı bulmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ediyor, hepinize saygı-
lar, sevgiler sunuyorum.

Biliyorsunuz Türkiye’yi uzun yıllar boyun-
ca rehin alan ekonomik krizleri aşmak ko-
nusunda çok önemli adımlar attık, atmaya 
da devam ediyoruz. Hedefimiz bu sıkın-
tıları geride bırakarak bu ülkenin büyük 
potansiyelini harekete geçirmek ve mille-

İSDEMİR Kütük Döküm Tesisi 
Açılış Töreni

İskenderun | 24 Şubat 2004
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timizi adil ve kalkınmış Türkiye hedefine 
ulaştırmaktır. Bugünün dünya konjonk-
türü içinde Türkiye’nin üreten ve ürettiği 
ölçüde zenginleşen ülkeler arasında yerini 
almak dışında hiç bir seçeneği yoktur. 

Bu bilinçle hareket ediyor ve ekonomiden 
dış siyasete, merkezi yönetimden yerel 
yönetimlere, eğitimden sağlığa, sanayi-
den tarıma her alanda kararlı ve dikkatli 
bir rota izliyoruz. En öncelikli hedefimiz 
Türkiye’nin yıllanmış yönetim sorununa 
bir son vermek, devletin bütün kurum-
larını uyumlu ve istikrarlı bir yapıya ka-
vuşturmaktır. Eğer bu uyum ve istikrarı 
koruyabilirsek, Türkiye’nin her zaman 
büyük gelişme sıçramaları yapacak ruhu, 
heyecanı ve potansiyeli vardır.

Önemli olan insanımızın ülkesine, devle-
tine ve kendine olan inancını ve güvenini 
koruyabilmek, sürekli tazeleyebilmektir. 
Biz evvel Allah, kendimize de, milletimizin 
başka belki hiçbir millette olmayan muaz-
zam liyakatine de sonuna kadar güveni-
yoruz. İnşallah ekonomik krizin etkilerini 
bertaraf ederek kalkınma meşalesini yak-
mak konusunda aldığımız mesafe, hem bu 
ülkenin üreten insanlarına, hem de yerli ve 
yabancı yatırımcılarımıza yeni imkanlar 
hazırlayacak, yeni ufuklar açacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada açılışını yaptığımız tesisler, 
hayırlısıyla Türkiye’yi o yeni ufuklara taşı-
yacak adımlardan birini teşkil ediyor. Bir 
ülkenin gelişmesinde bütün sektörlerin 
çok büyük önemi vardır; ancak biliyoruz 

ki sanayi sektörünün yakalayacağı başarı, 
gelişmede en belirleyici olan unsurdur. 
Erdemir grubunun yılda 2 milyar dolarlık 
satış geliriyle, sanayimizin amiral gemile-
rinden biri olduğunu biliyor, takdir ediyo-
ruz. Ama sadece ülkemize kazandırdıkları 
bu büyük maddi değerler için değil, 16 bini 
aşkın insanımıza iş imkanı sağladıkları, 
sofralarına ekmek koydukları için de tak-
dir ediyoruz.

İnşallah burada sanayimize kazandırdığı-
mız bu yeni tesisler, hem Erdemir grubu 
için, hem de özel olarak İsdemir işletmeleri 
için çok hayırlı olacaktır. Sanayimizin bir 
yandan yeni yatırımlarla güçlendirilmesi, 
bir yandan da çağın gerektirdiği moderni-
zasyon sürecini tamamlaması gerekiyor. 
Çünkü ancak sanayi tesislerimizi moderni-
ze ettikten sonra rekabet edebilir, verimli, 
maliyeti düşürülmüş bir üretim başarısını 
yakalayabiliriz. Bu bakımdan, İsdemir için 
bugün attığımız bu adımları çok önemsi-
yoruz.

Gerek bir sanayi kuruluşunun çağa uygun 
olarak vizyonunu geliştirmesinin, gerekse 
verimli ve kârlı olana dönük değişimi ger-
çekleştirme kararlılığının en güzel örneği-
dir bu tesisler... Umuyorum ki bütün sana-
yimiz için örnek olacak, ilham taşıyacaktır. 
Bir kere daha emeği geçenleri kutluyor, 
yeni tesislerimizin hem İsdemir’e, hem böl-
geye, hem de Türkiye’ye hayırlı, bereketli 
üretimler getirmesini temenni ediyorum. 
Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli vatandaşlarım... Hepinize en derin 
duygularımla selamlıyorum. 

Karadeniz Sahil Yolu’na büyük rahatlama 
getirecek olan Samsun-Bafra Bölünmüş 
Devlet Yolu’nun İncesu-19 Mayıs etabının 
açılışı için gerçekleştirilen böylesine ha-
yırlı bir törende sizlerle birlikte olmaktan 

büyük bir mutluluk duymaktayım. Bugün 
ayrıca Samsun-Bafra yolunun 19 Mayıs-
Bafra etabının temelini hayırlısıyla ataca-
ğız. Bu bölgenin çocuğu olarak bu yolların 
Karadeniz bölgemiz için ne kadar önemli 
olduğunu gayet iyi biliyorum. Günde orta-
lama 30 bin aracın dolaşımda olduğu Sahil 
Yolu, Karadeniz’in can damarıdır. Ancak 

Bafra-Sinop Bölünmüş  
Yol Açılışı

Samsun | 05 Mart 2004
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yıllar yılı ihmale uğrayan bu yollar gerek 
kalite, gerek kapasite olarak bölgenin 
trafik yükünü kaldırabilmekten uzak bir 
durumdaydı.

Planlaması daha önceden yapılan bu yolla-
rın ivedilikle tamamlanması için iktidara 
geldiğimiz günlerde duruma el koyduk. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızın yoğun 
gayretleriyle, hem kaynak aktarımında, 
hem de işlerin takibinde kısa zamanda 
büyük mesafeler aldık. Bugün bir kısmını 
hizmete açtığımız bu Samsun-Bafra-Sinop 
bölünmüş yolunu, inşallah en kısa zaman-
da tamamlayarak, hem bölge ekonomisi, 
hem de trafik güvenliği açısından çok 
önemli bir adım atmış olacağız.

Bu bizim size sözümüzdür, size verdiğimiz 
bütün sözlere olduğu gibi bu sözümüze de 
sonuna kadar sadık kalacağımızdan hiç 
şüpheniz olmasın. Karadeniz’in yol eziyeti 
artık bitecek, bölgemize yakışan ulaşım 
standardına kısa zamanda ulaşılacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Bir ülkenin kalkınmış olup olmadığını 
anlamak için, o ülkenin şehirlerine ve o 
şehirleri birbirine bağlayan yollara bak-
mak yeterlidir. Üzülerek söylemeliyim ki, 
güzel ülkemizin ne şehirleri, ne de o şehir-
leri birbirine bağlayan yollar bugüne ka-
dar bu milleti yönetenlerden yeterli ilgiyi 
görememiştir. Günün ihtiyaçlarına cevap 
veremeyen karayolları nedeniyle, ne yazık 
ki hem ülkemiz ciddi ekonomik kayıplara 
uğramış, hem de her yıl binlerce vatanda-

şımız kazalar nedeniyle bu yollara kurban 
verilmiştir.

Bu gerçeklerden hareketle AK Parti olarak 
sizlere meydanlarda bu ülkeye yakışan 
altyapı atılımını mutlaka gerçekleştirece-
ğimizin sözünü verdik. Siz de bize mührü 
verdiniz ve “Haydi yapın bakalım” dediniz. 
İşte bugün size verdiğimiz sözlere sadaka-
timizin bir nişanesi olarak burada bir açılış 
gerçekleştiriyoruz. Sizlerin hayır duasıyla 
inşallah sadece Karadeniz’in değil, ülke-
mizin bütün güzide şehirlerini birbirine 
en güzel, en donanımlı, kalite ve güvenlik 
standardı en yüksek yollarla birbirine bağ-
layacağız. Bu ülkeyi yollarla boydan boya 
bir medeniyet zincirinin halkaları gibi 
donatacağız.

Hükümet olarak yılların acı yol bilanço-
sunu bu ülkeye daha fazla ödetmemeye 
kararlıyız. Bu ülkede yaşayan her bir va-
tandaşımızın canı bizim için kıymetli... 
Bu milletin kötü yol şartları nedeniyle 
uğradığı ekonomik kayıplar ciddi rakam-
lara ulaşıyor. Bu yollara hükümet olarak 
yaptığımız yatırımı, Türkiye’nin geleceği-
ne yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. 
Bugüne kadar bizim insanımızın acısına, 
çilesine, feryadına kulak veren olmamış; 
biz bu sese sağır olmayı içimize asla sindi-
remiyoruz. Bu ülkeyi kalkındırmaya, önce 
şehirlerin altyapı hizmetlerini hakkıyla 
yerine getirerek başlayacağız.

Değerli hemşehrilerim...

Sizler de şahitsiniz; 15 aydır neredeyse her 
gün yurdumuzun bir köşesinde bir fabri-
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ka, bir üretim tesisi, bir yol, bir hastane, 
bir okul açıyoruz. Biz Türkiye’yi geleceğe 
hazırlama, çocuklarımıza kalkınmış bir 
ülke bırakma hedefine gönülden bağlı bir 
siyasetin temsilcileriyiz. Bu milletin sıkın-
tılarına bir son vermek için gece gündüz 
çalışıyoruz. Türkiye’nin 15 ay önce hangi 
noktada olduğunu, bugün nasıl bir nokta-
ya geldiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Çok 
iyi biliyorsunuz; çünkü bizim Türkiye’yi 
düze çıkarmak için attığımız her adımın 
arkasında sizin gönülden desteğinizin, si-
zin hayır duanızın büyük payı vardır.

İnşallah bu desteğiniz ve dualarınız bizim 
arkamızda olduğu sürece, ne bizim, ne 
milletimizin, ne ülkemizin sırtı yere gel-
meyecektir. Türkiye’nin iki binli yılların 
yıldız ülkelerinden biri haline bir potan-
siyele sahip olduğuna biz hükümet olarak 
sonuna kadar inanıyoruz. Sizler de bize 
inanın ve güvenin. Bu sözlerle konuşmama 
son veriyor, bu güzel yolların Karadeniz’in 
güzel şehirlerini geleceğe taşıyan medeni-
yet yolları olarak çok uzun yıllar hizmet 
vermesini temenni ediyorum. Hayırlı ve 
bereketli olsun.
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Değerli Bingöllüler… sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri sevgiyle ve saygıyla selam-
lıyorum. Bir buçuk yıl içinde dördüncü 
kez Bingöl’e gelmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. 

Artık halkın sesini duyan, sizlerin ne 
düşündüğünü bilen, ihtiyaçlarınızı gider-
mek için çırpınan bir hükümet var. Bu 

hükümet sizin hükümetiniz. Bu istikrarı 
size armağan eden AK Parti sizin partiniz. 
Bu ülkenin önceliklerini biliyoruz ve gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Özel sektö-
rün üretim heyecanımızı paylaşması bizim 
de heyecanımız artırıyor. Keza şehirler 
arası dayanışmanın artması, kurumların 
imkanlarını birleştirmesi bizim için son 
derece önemli.

Okul Açılışı

Bingöl | 11 Mart 2004
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İşte bu dayanışmanın bir örneğini sunu-
yoruz burada. Bugün açılışını gerçekleştir-
diğimiz okul, geçen yıl 1 Mayıs tarihinde 
yaşanan deprem olayından sonra yıkılan 
Karaelmas İlköğretim Okulunun yerine 
Ankara Büyükşehir Belediyesi müteahhit-
leri tarafından hibe olarak yapıldı. 4.580 
m2’lik bir alan üzerine kurulan bu okulda 
480 öğrenci öğrenim görebilecek. Okul 
inşa edilirken bilgisayar laboratuarından, 
yabancı dil dersliğine kadar her türlü ay-
rıntı düşünüldü. Okul gerçekten de rekor 
denebilecek kadar kısa bir süre içerisinde, 
5 ayda tamamlandı. 

Depremin yaralarının derhal sarılmasına 
yönelik bu projeyi düşünen, uygulayan, 
gerekli finansmanı sağlayan, yapımı ger-
çekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu vesileyle bir de hatırlatma 
yapmak istiyorum. Bu bölgede yetişen, 
ama şimdi başka şehirlerde ikamet eden, 
yatırımları, işleri başka şehirlerde olan iş 
adamlarımıza, varlıklı vatandaşlarımıza 
daha önce bir çağrıda bulunmuştum. Şim-
di bu okulun açılışı vasıtasıyla bunu tek-
rarlamak istiyorum. Gelin, doğduğunuz, 
yetiştiğiniz bu bölgeye, ekmeğini yediğiniz 
suyunu içtiğiniz bu şehirler için bir şeyler 
yapın. 

Ben Başbakan olarak defalarca söz verdim, 
aynı sözü tekrarlıyorum. Buralara yapaca-
ğınız her yatırım için arkanızda olacağız. 
Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Okul 
yaparsanız vergiden muaf olacaksınız, 
fabrika yaparsanız prim kolaylığı, vergi 
kolaylığı sağlayacağız. Yeter ki, bir can 
kurtarma derdini yüreklerinizde hissedin. 

Bir kişiye istihdam kapısı açın. Okul yapın, 
sağlık ocağı yapın, hastane yapın. Burada 
zor şartlar altında yaşayan vatandaşları-
mıza bir nebze de olsa katkıda bulunmuş 
olun, Gelecek nesillere sizi hayırla yad ede-
cekleri bir hatıra bırakın. Biz bu konuda 
her türlü desteğe ve yardıma hazırız. Bu 
tür hizmetlerde bulunmak isteyenlerin 
de önünü açacağız. Bu vesileyle bu güzel 
okulun yapımında emeği bulunan herkese, 
başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere teşekkür ediyor, burada bulunan 
tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım... Çalık Holding’in 
değerli mensupları... Böyle hayırlı bir te-
sisin açılışında sizlerle birlikte olmaktan 
duyduğum heyecan ve mutluluğu özellikle 
ifade etmek istiyorum. Özel sektörümü-
zün vizyonlarını geliştirmek ve hedefle-
rini büyütmek adına attığı bu adımları, 
Türkiye’nin parlak geleceğine doğru atıl-
mış adımlar olarak kabul ediyor ve alkış-
lıyorum.

Biz bu ülkeyi mutlaka kararlı ve istikrarlı 
bir yönetimle, ama daha da çok özel sek-
törümüzün bu ülkeyi geliştirmek adına 
attığı bu atılım adımlarıyla kalkındıracak, 
zenginleştireceğiz. Bunun için herkesin 
ürettiğinin bir fazlasını üretmenin, düşün-
düğünün bir fazlasını düşünmenin, gös-
terdiği gayretin bir fazlasını göstermenin 
imkanlarını araması lazımdır. Bu ülkenin 
gelişmesi ve kalkınması adına ürettiği de-
ğere bir fazlasını katma arayışı içinde olan 
Çalık Holding’i yönetimi ve bütün çalışan-
larıyla birlikte kutluyorum.

Türkiye’nin 3 Kasım 2002 tarihinde açtığı 
yeni ilerleme ve değişim sayfasında, bu 

öncü gayretlerin ürettiği değerler her za-
man şükranla yâdedilecektir. Ekonomide 
dengelerin yerli yerine oturduğu, yüzde 
5 gibi yüksek bir büyüme hızının korun-
duğu, enflasyonun tek haneli rakamlara 
doğru düşmeye devam etmesi bu ülkede 
varolan büyük potansiyelin gün gün or-
taya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Artık 
dünyada kredi talepleri geri çevrilen, eko-
nomisine itimat edilmeyen ve uluslar arası 
sermaye tarafından çok fazla riskli bulu-
nan o eski krizler Türkiye’si değiliz. Aksine 
dünyada itibarı ve kredibilitesi fevkalade 
yükselmiş, kendi söküğünü dikmekle 
kalmayıp kendi üretim potansiyeline gü-
venerek dünyanın ihracat devlerinden biri 
olmaya soyunmuş bir Türkiye var. İşte bu 
yol, bu inanç ve istikrar, bizi aydınlığa gö-
türecek olan yoldur. 

Değerli vatandaşlarım...

Bu tablo içinde tekstilin özel bir yeri var. 
Tekstil öteden beri Türkiye’nin en önemli 
ihracat kalemlerinden biri olarak değerini 
korumuş bir üretim sektörümüzdür. Yıllar 
yılı bu konuda yabancı tekstil üreticisi 

Çalık Holding Tekstil Fabrikası 
Açılış Töreni

Malatya | 13 Mart 2004
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ülkelerin önemli engellemeleriyle, kotala-
rıyla karşılaşmış olmamıza rağmen tekstil-
cimizin inançlı ve dirençli performansıyla 
ayakta kalmayı başardık. Bugün dünya 
tekstilinde hatırı sayılır bir paya, ama bun-
dan da önemlisi çok daha büyük bir vizyo-
na, potansiyele sahibiz. Dünyada kapısını 
henüz çalma fırsatı bulamadığımız ya da 
şartları yeterince zorlayamadığımız birçok 
ülke, bir çok tekstil piyasası var. 

Bu kapılar tek tek çalınacak, bu imkanlar 
zorlanacaktır. Şundan eminim ki, Türk 
tekstil sektörü dünya tekstili için yeni bir 
açılım, yeni bir renk olmayı kısa zamanda 
mutlaka başaracaktır. Bunun örnekleri or-
taya çıkmaya başladı, devamı da gelecektir. 
Bakınız iktidara geldiğimiz günden beri 
Cumhuriyet tarihinin dış ziyaret rekorla-
rını alt üst edecek bir tempoda dünyayı 
dolaşıyoruz ve yabancı misafirlerimizi 
ülkemizde ağırlıyoruz. Bu temaslarımızda 
çoğu zaman özel sektörümüzün değerli 
temsilcileri de bizimle birlikte oluyor, dış 
ticaret bağlantıları yapmak imkanı bulu-
yorlar.

Bu sayededir ki bugün 50 milyar dolarları 
aşan bir ihracat rakamından sözedebiliyo-
ruz. Yapınca oluyor, takip edince sonuç da 
alınıyor. Burada hükümet olarak sadece 
bizim gayretlerimiz yetmez; özel sektörü-
müzde bu açılı sağlamak için canını dişine 
takmış çalışıyor, didiniyor. İşte bu çalış-
maların meyveleri yavaş yavaş alınıyor. 
Bu tesislerden hem Çalık Grubu’nun, hem 
de hükümet olarak bizim beklentimiz, her 
gün ürettiğinin üstüne bir değer daha ilave 
eden, sürekli büyüyen, sürekli istihdam 

sayısını arttıran bir tesis olma özelliğini 
daima korumasıdır. Bu hissiyatla sözleri-
me son veriyor, bu güzel tesislerin hayırlar, 
bereketler getirmesini diliyorum. Hepinize 
sevgililerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Düzceliler... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyorum. Bu hayırlı tören vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelme fırsatı bulduğum 
için büyük memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizin üstündeki kara bulutların 
dağılmaya başladığını, yolumuzun aydın-

landığını ve önümüzde yepyeni ufuklar 
açıldığını sizler de yavaş yavaş müşa-
hede ediyorsunuz. Hükümet olarak, 3 
Kasım’dan önce milletimize verdiğimiz 
sözleri tek tek yerine getirmenin gönül 
rahatlığı içindeyiz. Türkiye ekonomik 
olarak eşiğine kadar geldiği felaketlerden 
uzaklaşmış, yüzünü yeniden geleceğe çe-

Tapu Dağıtım ve Temel Atma 
Töreni

Düzce | 16 Mart 2004
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virmiştir. İçinde bulunduğumuz zor şartla-
ra rağmen ekonomimiz büyümeye devam 
ediyor. Enflasyon kimsenin beklemediği 
bir hızla ve istikrarla düşüyor; bu yıl sonu 
itibariyle % 12’leri, önümüzdeki yıl da tek 
haneli rakamları hedefliyoruz. İhracatta 
Cumhuriyet tarihimizin rekorlarının hep-
sini bir yıl gibi kısa bir zamanda kırdık, 
Türkiye adım adım dünyanın dış ticaret 
devlerinden biri olma hedefine doğru yü-
rüyor. 

Millete hizmet üretmek yerine, artık 
millete yük olmaya başlamış olan hantal 
devlet yapısını yeniden düzenlemek için 
yaptığımız yasa çalışmasının yakında 
Meclis’ten çıkarak yürürlüğe gireceğini 
umuyoruz. Yerel yönetimlerimize yeni yet-
ki ve sorumluluklar getiren yerel yönetim 
yasalarını da bir biri ardına çıkarmanın ve 
sizlerin, problemlerinizi Ankara yollarına 
düşmeden yerinde çözmenin gayreti, ha-
zırlığı içindeyiz. Sizlere söz verdiğimiz gibi 
Türkiye’nin makûs talihini değiştirmek 
için dört bir koldan çalışıyoruz. Elbette 
yapacak daha çok işimiz var; sizlerin geçim 
yükünüz daha yeterince hafiflemedi, ihti-
yaçlarınız tam olarak giderilemedi. 2004 
yılı içinde öncelikli hedefimiz; bir yandan 
ekonomideki istikrarı geliştirerek koru-
mak, bir yandan da geçim sıkıntılarını ve 
işsizliği gidermek yolunda önemli adımlar 
atmak olacaktır.

Sevgili Düzceliler...

Biliyorsunuz bu ülke için kolları sıvadığı-
mız tarihlerde, bu ülkeye hizmet için izle-
yeceğimiz yol güzergahımızı Acil Eylem 

Planı adıyla sizlerin önünüze koymuştuk. 
Bu plan hem bizim Türkiye’yi adil ve kal-
kınmış yarınlarına taşıma konusundaki 
rehberimizdi, hem de sizlere verdiğimiz 
teminat mektubuydu. Şimdi Allah’a şükür-
ler olsun ki; bu plan çerçevesinde sözlerini 
tutmuş, bu acil ülkenin ihtiyacı olan icra-
atları ortaya koymuş bir Başbakan olarak 
karşınızdayım. Bu 15 aylık kısa iktidarımız 
süresi içinde, sizlerle el ele gönül gönüle 
çalışarak dünyayı hayretlere düşüren bir 
iyileşme seviyesi yakalamış bulunuyoruz.

Bütün bunlar, Türkiye’yi aydınlık yarın-
larına taşımak konusunda bundan sonra 
yapacaklarımızın güvencesidir. Bakınız 
o Acil Eylem Planı’nda sizlere verdiğimiz 
sözlerden biri de bu ülkeyi bir baştan bir 
başa saracak bir konut seferberliği gerçek-
leştirmekti. Sizler de izliyorsunuz bu ko-
nut seferberliği 2003 yılında başladı ve ilk 
meyvelerini vermeye de başladı. Ancak bi-
lesiniz ki asıl büyük adımı bu yıl atıyoruz. 
Buradan bir kere daha hükümet olarak bu 
konudaki hedefimizi açıklamak istiyorum. 
İnşallah 2004 yılı içinde Türkiye’nin her 
bir köşesinde başlattığımız ve başlatacağı-
mız projelerle tam 100.000 konut üretmek 
konusunda kararlıyız.

Konut İdaremiz bu idealimizi gerçeğe 
dönüştürmek konusunda hummalı çalış-
malar yürütüyor. Bu konutlarımız uygun 
taksitlerle ve şartlarla sizlere sunulacak. 
Amacımız vatandaşlarımızın ev kirası öder 
gibi ödenebilen uzun vadeli ödeme planı 
ve taksitlerle güvenli ve çağdaş konutlara 
sahip olmalarını temin etmektir.
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Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada temelini attığımız Düzce 
Toplu Konut Projesi, Acil Eylem Planı’mız-
da sözünü verdiğimiz konut seferberliği-
nin hayırlı bir adımıdır. Yakın geçmişte 
deprem felaketi nedeniyle büyük acılar 
yaşamış bir bölgedeyiz. Aranızda bu fela-
ket sonrası yakınlarını kaybetmiş, başını 
sokacak bir sıcak yuvadan mahrum kalmış 
ve büyük acılar, büyük sıkıntılar çekmiş 
pek çok insanımız var. Bugüne kadar şart-
lar çok elverişli olmadığı halde, sizlerin ya-
ralarınızı sarmak, sıkıntılarınızı gidermek 
için gösterdiğimiz gayreti biliyorsunuz.

İnşallah bundan sonrası çok daha aydınlık 
olacak, devletin şefkat eli bugüne kadar 
olduğundan çok daha fazlasını yapmaya 
muktedir olacaktır. Düzce’mize, Kocae-
li’mize, Sakarya’mıza eski canlı, dinamik 
ve mutlu günlerini yeniden yaşatmak için 
elimizden gelenin en fazlasını yapacağı-
mızdan endişeniz olmasın. Bu vesileyle 
deprem felaketi sırasında hayatını kay-
beden bütün insanlarımıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyor, acılarınızı bir 
kere daha en derin duygularımla paylaşı-
yorum. İleriye bakmak, çocuklarımızı bu 
acılara ve sıkıntılara terketmemek zorun-
dayız. Onlara geleceğin bugünlerden çok 
daha aydınlık, çok daha mutlu ve huzurlu 
olacağının müjdelerini vermek durumun-
dayız.

Allah’a şükürler olsun ki, Türkiye’de işlerin 
yoluna girdiğini ve önümüzün açıldığını 
söylemek için çok nedenimiz vardır. Sizler 
vaktiyle bu büyük Türkiye gemisini lafla 

yürütmeye çalışanlarla bizim farkımızı za-
ten biliyorsunuz. Ben Başbakanınız olarak 
sizlerden istirham ediyorum; Türkiye’nin 
adil ve kalkınmış yarınları adına çocukla-
rınıza haber veriniz, Türkiye önümüzdeki 
on yıllarda dünyanın yıldız ülkesi olacak 
dev adımlar atmaktadır. Yarınlarımız, 
bugünlerimizden çok daha güzel, çok 
daha rahat, çok daha aydınlık olacaktır. 
Türkiye’yi geleceğin hedef lerine doğru 
yaptığı bu koşudan döndürmeye de kimse-
nin gücü yetmeyecektir.

Ben bu büyük millete, bu ülkenin zengin 
potansiyeline sonuna kadar güveniyorum. 
Sizler de bu ülkeyi emanet ettiğiniz ak el-
lere sonuna kadar inanınız, güveniniz. Bu 
hissiyatla sözlerime son veriyor, tapularını 
dağıttığımız konutlarımızın sahiplerine 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

186

Değerli misafirler... sevgili vatandaşlarım... 
Böyle çağdaş bir sağlık tesisinin açılışı 
münasebetiyle burada sizlerle birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Bugün burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek, donanımlı ve modern bir 
hastanemizi güzel İzmir’imize ve ülkemi-
ze kazandırmanın heyecanını paylaşmak 
üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hükümet olarak vatandaşlarımızın en 
temel ihtiyaçlarından birinin sağlık hiz-
metleri olduğunun bilinci içerisindeyiz. 
Sağlık hizmetleri, üzerinde tartışma yapa-
bileceğimiz, sıkıntıların çözümlerine baş-
ka zamanlara bırakamayacağımız hayati 
hizmetlerdir. Bu sebeple, sağlık sistemi-
mizi bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir yapıya kavuşturmayı temel öncelikleri-

Kent Hastanesi Açılışı

İzmir | 21 Mart 2004
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mizden biri olarak kabul ediyoruz. Sağlık 
sistemimizin uzun zaman ihmal edilmiş 
problemlerini çözebilmek ve sağlık hiz-
metlerini halkımıza en çağdaş biçimiyle 
sunabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız 
çok önemli çalışmalar yürütüyor.

Bizim bu konudaki temel prensibimiz, her 
bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden 
eşit ve adaletli şekilde yararlanabilmesini 
sağlamaktır. Biz vatandaşlarımıza yeterli 
ve geçerli sağlık hizmeti götürmek amacı-
nı taşıyoruz. Hastanelerimizi çile kapıları 
olmaktan çıkarıp, şifa kapısı, şefkat kapısı 
haline getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki, 
insanlarımız hastane kuyruklarında ha-
yatlarını kaybetmesinler, kapılardan geri 
çevrilmesinler, aylarca randevu bekleme-
sin ve faturalarını ödemedikleri için rehin 
alınmasınlar. İnşallah bu acı tabloları bu 
ülkenin gündeminden kaldırıp atacağız.

Bunun için bütün sağlık kadrolarımızdan 
sağduyu ve gayret bekliyoruz. Sağlık çalı-
şanlarının çalışma standartlarını ve mali 
şartlarını iyileştirmek konusunda da ça-
lışmalarımız var, bundan sonra da olacak. 
Hükümet olarak Türkiye’nin imkanları 
çerçevesinde bütün çalışanlarımızı haket-
tikleri geçim standardına yükseltmenin 
mücadelesini veriyoruz. Ancak biliyorsu-
nuz ülkemizin imkanları şu an için istedi-
ğimiz her düzenlemeyi yapmamıza imkan 
vermiyor.

Toplumumuzun bütün kesimleri yıllardır 
çok çile çektiler, çok fedakarlık yaptılar. 
Hepimizin rahatlayacağı günler de yavaş 
yavaş geliyor. Bugün, 15 ay öncesinin sı-

kıntılarıyla karşılaştırılamayacak kadar 
azalmakta olan zorluklara beraberce göğüs 
gerebilirsek, çok kısa zamanda hepimiz bu-
nun karşılığını almaya başlayacağız. Gün 
hizmet günüdür, gayret günüdür, gelece-
ğin tohumunu atma günüdür. Çok yakın 
zamanda hasat mevsimi gelecek, inşallah 
bu ülkenin pırıl pırıl aydınlanmış yarınla-
rına hep birlikte koşacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün resmen açılışını yaptığımız Kent 
Hastanemiz, gerek sahip olduğu teknik 
donanım, gerekse deneyimli ve uzman 
kadrosuyla Türkiye’nin göğsünü kabartan 
hastanelerimizden biri olmaya şimdiden 
adaydır. İnanıyorum ki bu güzel tesis, sade-
ce vatandaşlarımızın sağlık problemlerine 
şifa dağıtmakla kalmayacak, yurt dışında 
da bilinen, tanınan ve aranan bir uluslar 
arası hastane haline gelecektir.

Bugünlerde yavaş yavaş medyamıza yan-
sıyan haberlerde görüyoruz; modern ve 
donanımlı bir çok hastanemiz, bir çok 
sağlık tesisimiz ve sağlık personelimiz sa-
yısı giderek artan yabancı hastalara tedavi 
imkanı sunuyorlar. Ülkemize son yıllarda 
azımsanmayacak sayıda yabancı hasta 
trafiği başlamıştır ve bu gidiş inşallah hız-
lanarak devam edecektir. Aralarında artık 
Kent Hastanesi’nin ismini de sayacağımız 
çok önemli sağlık tesislerimiz var. Sağlık 
teknolojisi konusunda epeyce mesafe al-
mış durumdayız.

Şimdi bir yandan yakalanan bu gelişme 
seviyesini geliştirmek, bir yandan da 
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Türkiye’nin çeşitli yerlerinde henüz bu 
seviyeyi yakalayamamış olan sağlık tesis-
lerimizin standardını hızla bu seviyeye 
yükselteceğiz. Resmi ve özel sağlık kuru-
luşlarımız hep birlikte büyük bir değişim 
dinamiği yakalayarak insanımıza ihtiyaç 
duyduğu sağlık hizmetlerini layık olduk-
ları şekliyle verecekler. Ben bu hedefimize 
birkaç yıl içinde önemli ölçüde yaklaşa-
cağımıza inanıyorum, sizler de inanınız. 
Bu hissiyatla sözlerime son veriyor; Kent 
Hastanesi’nin İzmir’e ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Hepinize sev-
giler, saygılar sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... sevgili misafirler... 
Bu hayırlı açılış töreni vesilesiyle bura-
da sizlerle birlikte olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ederek sözlerime baş-
lıyorum.

Memnuniyet duyuyorum çünkü burada 
insanımıza çağdaş sağlık hizmeti verecek, 
donanımlı ve modern bir hastanemizi 
ülkemize kazandırmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Hükümet olarak insanları-
mızın sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının ertelene-
mez ve vazgeçilemez ihtiyaçlar olduğunu 
biliyor, bu yüzden sağlıkla ilgili proje ve 
yatırımlara özel bir önem veriyoruz. Devle-
tin temel yükümlülüklerinden biri vatan-
daşlarına yeterli ve geçerli sağlık hizmeti 
götürmektir.

Vatandaşlarımızın yıllar yılı sıkıntı kapı-
sı olarak gördükleri hastanelerimizi ve 
sağlık merkezlerimizi yeniden şifa kapısı 
haline getirecek bu yeni düzenlemeler 
yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlıyor. 
Türkiye’de hastalar dertlerine şifa aramak 
üzere gönül rahatlığıyla hastanelere git-

meye başladılar. Ancak bu noktada kala-
mayız; sağlık sistemimizin çok eksikleri 
var, aşama aşama hem bu eksiklikleri gi-
dermenin, hem de sağlık sistemimizi daha 
verimli hale getirecek tedbirleri almanın 
gayreti içinde olacağız.

Değerli vatandaşlar...

Bugün burada açılışını yaptığımız bu 
çağdaş sağlık tesisi, Türkiye’nin sağlık 
sistemini getirmek istediğimiz noktayı 
da en güzel şekliyle örneklemektedir. 
Türkiye’yi kendi bölgesinin sağlık merkezi 
haline getirmek bu alandaki önemli he-
deflerimizden biridir. Daha şimdiden bazı 
uzmanlık alanlarında Türkiye bu hedefi 
zorlar bir seviye yakalamış durumdadır. 
Önemli olan bu trendi geliştirmek, şartları 
zenginleştirmek Ada-Tıp Hastanesi gibi 
modern ve donanımlı hastanelerimizin 
sayısını arttırmaktır. Bu güzel esere emeği 
geçen herkesi kutluyor; hastanemizin hem 
Ankara’ya, hem de ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Ada Tıp Hastanesi Yeni 
Ünitelerinin Açılışı

Sakarya | 20 Nisan 2004
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Değerli vatandaşlarım... sevgili misafirler... 
Hepinizi en içten muhabbetlerimle selam-
lıyorum.

Biliyorsunuz zaman hızla geçiyor ve dün-
ya baş döndürücü bir hızla gelişiyor, deği-
şiyor. Bilgi çağı, bir kültür olarak dünyanın 
her yerinde etkisini göstermeye başlamış 
bulunuyor. Ülkemizi, dünyanın yakaladığı 
bu gelişme çizgisinden geride bırakama-
yız. Bu nedenle geleceğin teminatı olacak 
çocuklarımızın daha iyi eğitilmelerine 
imkan sağlayacak, onları yarınlara hazırla-
yacak, donanımlarını arttıracak tedbirleri 
bir an önce almamız gerekiyor. 

Sizler de tanık oluyorsunuz; her yeni öğ-
retim yılında çocuklarımızın ve gençleri-
mizin zihinsel kapasiteleri biraz daha zen-
ginleşmekte, merak ettikleri şeylerin sayısı 
biraz daha artmaktadır. Çocuklarımızın 
bu bilgi açlığına cevap verecek bir sistem 
ve buna paralel olarak faaliyet gösteren 
eğitim kurumlarıyla doyurucu bir karşılık 
üretmek zorundayız. İşte bu gayeyle hü-
kümet olarak geceli gündüzlü çalışmalar 
yapıyor, acil tedbirler alarak, yeni projeler 

geliştirerek eğitimde çağı yakalamanın 
mücadelesini veriyoruz.

Eğitim imkanlarının adaletli dağılımı, fır-
sat eşitliğinin sağlanması, yetenekleri ve 
eğilimleri esas alan bir eğitim anlayışının 
yerleşmesi konusunda elimizden gelenin 
en iyisini yapmanın gayreti içindeyiz. Bu 
konuda küçümsenmemesi gereken mesa-
feler almış, önemli ilerlemeler kaydetmiş 
durumdayız. Ancak biliyoruz ki daha yapı-
lacak çok işimiz var.

Değerli vatandaşlarım...

Atlatmak yolunda çok önemli mesafeler 
aldığımız ekonomik krizin ülkemize ödet-
tiği ağır fatura malumunuzdur. Bu fatura 
nedeniyle devletin imkanları, böyle geniş 
bir eğitim seferberliği için yeterli olama-
yabiliyor. Devlet bütçesi bazı gedikleri 
kapatmakta, eksikleri gidermekte ve her 
yere yetişmekte zorlanabiliyor. Ancak he-
pimiz biliyoruz ki, Türkiye’nin asıl gücü 
milletimizin böyle zor zamanlarda ortaya 
koyduğu milli dayanışma ve paylaşma ka-
rarlılığındadır.

Serdivan Merkez İlköğretim 
Okulu Temel Atma Töreni

Sakarya | 20 Nisan 2004
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İşte bugün temelini attığımız bu güzel 
eğitim kurumumuz da, özel sektörümü-
zün Türkiye’nin çağa uygun bir eğitim 
çizgisi yakalama idealine sahip çıkmasıyla 
ortaya çıkmış bir eserdir. Ahmet Nazif 
Zorlu’nun şahsında bu hayırlı eserde payı 
olan, katkısı bulunan herkese şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu girişi-
min Türkiye’nin her yerinde benzer başka 
girişimlere ilham vermesini, örnek olması-
nı diliyorum. Serdivan Merkez İlköğretim 
Okulu’nun en kısa zamanda tamamlanma-
sını umuyor, bu güzel adımın hayırlar ge-
tirmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. Bugün sadece İstanbul 
için değil, Türkiye için de büyük öneme 
sahip bir projenin, yüzyılın projesi olan 
Marmaray Tüp Geçit Projesi’nin temelini 
atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Bu hayırlı adımla inşallah, Türkiye’nin 
adil ve kalkınmış geleceğine doğru başlat-

tığımız büyük yürüyüşe de çok değerli bir 
sembol kazandırmış oluyoruz.

Türkiye’yi gelişme seviyesi, yeri ve ağırlığı 
ile geleceğin dünyasının zirvelerine taşı-
yacak olan büyük imar hareketi, işte böyle 
dev eserlerle, böyle medeniyet projeleriyle 
hayata geçecektir. Türkiye’yi yarınlara 
taşıyacak kuşaklar, işte böyle büyük pro-

Tüp Geçit Temel Atma Töreni

İstanbul | 09 Mayıs 2004
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jelerden ilham alacak, bu ülkede nelerin 
başarılabileceğini bu eserlere bakarak 
görecek, anlayacaktır. Cumhuriyetimizin 
80. kuruluş yılını böyle büyük bir eserle 
selamlamaktan, bu ülkenin çağdaş uygar-
lık seviyesine ulaşma idealini böyle önem-
li bir adımla taçlandırmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki bu ülke, 
sahip olduğu büyük birikim ve potansiyel-
le bugün bulunduğu noktanın çok daha 
iyisine, çok daha güzeline ulaşabilecek bir 
güce ve ruha sahiptir.

Gelişme yolunda atmayı murat ettiğimiz 
her adımda o tükenmez iradeyi ve o sar-
sılmaz millet ruhunu dayanak alıyoruz. O 
irade ve ruh ki, insanlık tarihi boyunca bu 
topraklar üzerinde çağına damgasını vu-
ran medeniyetler kurmuş, kıtalara yayılan 
bir genişliğe ve zenginliğe ulaşmıştır.İşte 
bugün, o büyük medeniyetlerin en şanlı ta-
rih sayfalarını yazdığı yerde, Anadolu’nun 
kalbinde, İstanbul’da bir araya geldik ve bu 
ülkenin geleceğine ilham verecek muhte-
şem bir eserin temelini atıyoruz. Ülkemiz 
için, milletimiz için ve aydınlık geleceği-
miz için kutlu olsun, hayırlara vesile olsun.

Sevgili İstanbullular...

Biliyorsunuz sizler bu güzel şehre nasıl 
gönlünüzü vermişseniz, en az sizler ka-
dar ben de bu şehrin aşkıyla, sevdasıyla, 
heyecanıyla dopdoluyum. Görenlerin bir 
daha asla aklından çıkaramadığı bu güzel 
şehir, geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
Türkiye’nin göz bebeği olmaya, önemini 
her geçen gün arttırmaya devam edecek-
tir. İstanbul sadece dünyanın en güzel 

şehirlerinden biri değil, aynı zamanda en 
büyük metropollerinden de biridir. Tak-
dir edersiniz ki, bütün büyük metropoller 
gibi İstanbul’un da bugünün sorunlarına 
çözüm getirmekle yetinmeyip geleceğe ha-
zırlanması, yarınlarda ortaya çıkacak ihti-
yaçlara da çareler üretmesi gerekmektedir.

İşte Marmaray projesi, böyle bir açılımın, 
böyle bir vizyonun, böyle bir medeniyet 
ufkunun meyvesidir. İnşallah yapılıp bitti-
ğinde sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin 
gurur duyacağı, 21. yüzyıla yakışan bir 
eser kazanacağız. Marmaray Tüp Geçidi 
Projesi’ni hayata geçirerek mühendislik 
açısından dünyada ilklere de imza atmış 
olacağız. Bugün temelini attığımız proje 
tamamlandığında, 58.m. derinliğiyle dün-
yanın en derin tüp geçişi olarak tarihe ge-
çecektir. Aynı zamanda dünyanın en kuv-
vetli ve üstelik çift yönlü akıntı şartlarında 
inşa edilen tüp geçidine de sahip olacağız. 
Bitmedi, dünyanın en sıkışık deniz trafi-
ği altında inşa edilen tüp geçidi de yine 
bizim eşsiz güzellikteki boğazımızda ola-
caktır. Biliyorsunuz daha önce yapılan iki 
asma köprüyle Asya ve Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlamıştık. Şimdi aynı anlamlı 
bağlantıyı, bu defa Boğaz’ın mavi sularının 
altından kuruyor, sadece kıtaları değil, 
medeniyetleri de üçüncü bir bağla, bu defa 
demiryolu bağıyla birbirine bağlıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Burada başlattığımız demiryolu boğaz tüp 
geçişinin uzunluğu 13.7 kilometre olacak 
ve sadece boğaz tüp geçiş bölümünün ma-
liyeti için 800 milyon dolar harcanacaktır. 
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Projenin toplam maliyeti 2,5 milyar dolar 
olacaktır ve inşallah 2008 yılında bütün 
saf haları tamamlanmış olarak hizmete 
açmayı planlıyoruz. Bu projenin hizmete 
açılmasıyla birlikte her gün 1 milyondan 
fazla insanımızın ulaşım zamanı kısalacak, 
gerek fiziksel, gerekse ekonomik olarak 
çok büyük kazançlar elde edilecektir. 
İstanbul trafiğine büyük rahatlama geti-
recek olan uzun vadeli bir çözüm imkanı 
sağlanacak, her iki köprüdeki mevcut 
trafik yoğunluğu azalacaktır. Çevreye ve 
tarihi dokuya asla zarar verilmeyeceği gibi, 
bu konuda özellikle tarihi yarımadaya ve 
Üsküdar meydanına araç girişi konusunda 
yeni kazanımlar sağlanacaktır.

Biliyorsunuz bugün bütün çağdaş metro-
pollerde toplu taşım problemi için en ideal 
çözüm olarak raylı sistemler kullanılmak-
tadır. Ülkemizde de başta İstanbul ve An-
kara olmak üzere birçok büyük şehrimizde 
raylı sistem ya halen kullanılıyor ya da 
yapım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. 
Raylı sistemin şehir hayatına ne kadar bü-
yük katkılar sağladığını hepimiz yaşayarak 
görüyor, hissediyoruz. Hükümet olarak bu 
tip projelerin mümkün olduğunca yaygın-
laştırılması ve şehirlerimizin bu çağdaş im-
kandan mutlaka yararlanmasını arzuluyo-
ruz. Bu sebeple dünyanın en önemli raylı 
sistem projelerinden biri olacak Marmaray 
Projesi’ni çok önemsiyoruz.

Bu proje ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
mizin çeşitli aşamalardaki diğer raylı sis-
tem projeleri hayata geçtiğinde demiryolu 
ulaşımının İstanbul ulaşımındaki payı yüz-
de 3.6’dan yüzde 27.7’ye ulaşacaktır. Bu ar-

tış, İstanbul’umuzun şehircilik standardını 
yükseltecek devrim niteliğinde bir artıştır. 
Bu artış, sadece demiryolu ulaşımıyla ilgili 
değildir; aynı zamanda siz sevgili hemşeh-
rilerimin daha çağdaş, daha insani, daha 
huzurlu ulaşım imkanlarına kavuşmanızla 
da doğrudan ilgilidir. Bakınız rakamlar 
ortada; proje tamamlandığında bu hat üze-
rinde her iki dakikada bir tren kalkacak ve 
iki yönde saatte 150 bin yolcu taşınacaktır. 
Bu yoğun trafiğin şu anki mevcut karayo-
lu trafiğinden çekildiğini düşünürseniz, 
İstanbul için ne kadar büyük bir hizmete 
imza atılmış olduğu ortaya çıkar. Sadece 
trafik yoğunluğu açısından değil, ulaşımın 
hızı açısından da bu proje İstanbul için ilaç 
gibi gelecek olan bir projedir. Marmaray’la 
birlikte Gebze-Halkalı arası 105, Bostancı-
Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme-Yenikapı 
arası 12 ve Üsküdar-Sirkeci arası da 4 da-
kikaya inecektir. İşte Türkiye’yi iki binli 
yılların yıldızı haline getirecek hız budur, 
anlayış budur.

Değerli hemşehrilerim...

Sizlerin huzurunuzda Marmaray Tüp 
Geçidi ile ilgili bir konuya daha açıklık 
getirmek istiyorum. Türkiye’de yapılan 
her yeni işe, atılan her ileri adıma engel 
olmaya, çamur atmaya ve kulp takmaya ça-
lışan bazı zihniyetler var. Şimdi de deniyor 
ki, İstanbul’da deprem bekleniyor, büyük 
bir deprem olursa o zaman tüp geçide ne 
olacak? Bu konuda gereken her türlü araş-
tırma, her türlü test yapılıyor, bütün bu he-
sap kitap ince ince düşünülüyor, bundan 
kimse endişe etmesin. Her konuda alanın-
da kendini kanıtlamış uzmanlar, mimar ve 
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mühendisler gerekli her türlü çalışmayı 
yapıyorlar, inşaat süresince ve kullanım 
sırasında da yapmaya devam edecekler. 

Kaldı ki, dünyada en sık deprem yaşayan 
ülkelerden Japonya’da bu teknolojiyle ya-
pılmış ve halen işletimde olan tam 40 tüp 
geçit var. Dünyada bu türden tüp geçitlerin 
sayısı 100 civarında... Yapı teknolojisi bakı-
mından bizim geçidimizde de kullanılacak 
olan Batırma tüp geçitler teknik olarak en 
güvenli mekanlar olarak gösteriliyor. Dün-
yada bugüne kadar meydana gelen büyük 
çaplı depremlerde mevcut batırma tüp tü-
nellerden hiçbiri hasar almamıştır.

Bu konuda kim aksine bir laf söylüyor-
sa, bilin ki bunu ya cehaletinden, ya da 
hasedinden yapıyor. Biliyorsunuz aynı 
kafalar vaktiyle Boğaz köprüleri için de 
aynı köstekleme çabalarını göstermişlerdi. 
Zaman geçiyor ve onlar komik duruma dü-
şüyorlar. Bizim böyle çağdışı kafalarla bir 
işimiz yok, biz Türkiye’nin gelecek yirmi 
yılının vizyonunu oluşturmaya, Cumhuri-
yetimizin 100. yılına yakışır bir yol haritası 
çizmeye çalışıyoruz. Bizim hesabımız bu 
devleti adaletle kalkındırma ve bu milletin 
yüzünü güldürme hesabıdır. Küçük hesap-
lar peşinde olanları da kendi kısır zihniyet-
leriyle baş başa bırakıyoruz.

Sevgili İstanbullular...

Sizlerle el ele gönül gönüle vererek pek çok 
işi başardık, çok uzun yollar yürüdük. Siz-
ler bize sonuna kadar inandınız, bizler size 
bütün samimiyetimizle güvendik. Allah’a 
şükürler olsun ki, geceli gündüzlü çalışa-

rak yüzünüzü kara çıkarmadık, hayalle-
rinizi yıkmadık. Bu güzel beraberliğimiz 
neticesinde İstanbul’un çehresi değişti. 
İstanbul’da daha yapılacak daha çok iş ol-
duğunun farkındayız. Ancak sizler de emin 
olunuz ki, bu güzel şehir emin ellerdedir ve 
her geçen gün tarihine, ruhuna, birikimine 
yakışır bir şehir olmak yolunda ilerlemeye 
devam edecektir. 

Bizlere güvenmeye devam ediniz. Daha 
böyle nice büyük projeyle geleceğin teme-
lini atmaya, sizlerle bu güzel heyecanı pay-
laşmaya devam edeceğiz. Bu dev adımın 
atılmasında emeği olan herkesi kutluyor, 
şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel eserin, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yüreği-
nizden İstanbul sevgisi hiç eksik olmasın 
diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Giresun Hükümet Ko-
nağı ve Adliye Sarayı’nın açılış törenine ka-
tıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de bugüne kadar gerek projelendi-
rilmiş gerek başlatılmış birçok yatırımlar 
olduğunu belirterek, ‘‘Bu yatırımlarda ne 

yazık ki istikrarlı yürüyüş söz konusu de-
ğildi. Kimisi başladığı gibi kalmış, kimisi 
belirli oranlarda mesafe kat etmişti. 15-20 
yıl önce temeli atılmış binalar vardı. Bazı-
ları ise sadece proje bazında duruyordu’’ 
dedi. 

Hükümet Konağı ve Adliye 
Sarayı Açılışı

Giresun | 22 Mayıs 2004
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Bunların süratle öncelikler sırasına alın-
masını ve yüzde 100’e yakın olanlarını 
tespit edip, bitirmek istediklerini ifade 
eden Erdoğan, ‘‘Bugün bütün bu yatırımlar 
durduğu yerde çürüyordu. İlden bir bakan 
çıkmış, kendi ilinin bütün ilçelerine kültür 
merkezleri inşa etmişti. Ülkemizde bugün 
kültür merkezi olmayan illerimiz var. Bun-
lar tabi ki ciddi bir kaynak israfıydı’’ diye 
konuştu. Erdoğan, 1991’de temeli atılan 
hükümet konağı ile adliye binasının da bu 
yatırımlardan biri olduğunu kaydederek, 
şöyle devam etti: 

‘‘Şu gördüğünüz eser 13 yılda bitirile-
cek bir eser değil. Bu bir ülkenin nerede 
olduğunun ve nasıl yanlış zihniyetlerle 
yönetildiğinin çok açık bir ifadesidir. İşe 
başlandığında keşif bedeli 18 milyar liray-
dı. El değiştirdiği 1995’teki keşif bedelinin 
söyleyeceğim size, 27 milyar 744 milyon 
lira. Şimdiki maliyete baktığımız zaman 
yaklaşık 12 trilyon lira civarında. Bu ara-
daki mesafeyi aldığınızda kaynak israfını 
görüyor musunuz? Eğer başlandığında 
aynı hızla devam etse şu eser azami 3 yılda 
biter, bilemediniz 4 yılda biter. O günün 
enflasyon şartlarını yüzde yüz hesaplayı-
nız şuranın maliyeti taş çatlasın 200-250 
milyar liradır. 200-250 milyar liraya bitme-
si gereken bir eser 12.5 trilyon liraya mal 
olmuştur. Bunun sorumlusu işte bu yanlış 
zihniyettir.’’ 

Hükümet konağına aktardıkları ek öde-
nekle kalan yüzde 25’lik kısmı 1 yılda 
bitirdiklerini belirten Erdoğan, ‘‘Buna ben-
zer birçok adımlar atıyoruz. Sadece 2003 
yılında 56 tane buna benzer baraj, gölet ve 

sulama tesisleri bitirdik. Onlar da böyleydi. 
Kimi gelmiş yüzde 70, kimi gelmiş yüzde 
80’lerde kalmıştı. Bunlar arasında 1980’li 
yıllarda başlayanlar dahi vardı’’ dedi. Er-
doğan, söz konusu yatırımlardan biri olan 
Karadeniz Sahil Yolu’nun 2005’in sonunda 
bitirileceğini vurgulayarak, ‘‘İnşallah bu yıl 
buraya 500 trilyon liralık yatırım gerçekle-
şecek. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bite-
cek ve böylece Karadeniz’deki bu sıkıntıyı, 
bu çileyi benim hemşehrilerim bundan 
böyle görmeyecek’’ diye konuştu. 

Erdoğan, bütün bu adımlar atılırken 
birçok zorluklardan geçtiklerini dile ge-
tirerek, ‘‘Hatırlarsanız ben size Giresun 
Meydanı’nda bir şey söyledim. (Bizden 
1 yıl bir şey beklemeyeceksiniz. Ama 3. 
yılın sonunda birçok şeyin değişmeye 
başladığını göreceksiniz) demiştim. He-
nüz 18 ay oldu. Hızla yolumuza devam 
ediyoruz. Türkiye’yi önce dünyaya açtık. 
Gerek bakış açısı gerek ekonomik anlayış 
itibariyle dünya ile ülkemizi bütünleştir-
dik’’ dedi. Giresun’da 30 işadamının Teşvik 
Yasası’ndan yararlanmak üzere başvuruda 
bulunduğunu, yakın zamanda bu yatırım-
ların başlayacağını ve Giresunlu işsizlere 
iş imkanı doğacağını ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Süratle yeni yeni bir şeyler çıkaralım ve 
halkımız bunlardan istifade etmeye baş-
lasın. Yani bu gelişmelerin artık tabana, 
halkımıza yayılma süreci başlasın istiyo-
ruz. Türkiye artık ekonomisiyle dünyadaki 
olumsuz gelişmelerden böyle büyük ölçü-
de etkilenen, krizlere giren bir ülke konu-
munda değil. Tam aksine onları absorbe 
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edebilen bir imkana, bir şok emme yapı-
sına, gücüne sahip. İşte son Amerika’daki 
gelişmeler, petrolde tarihte görülmemiş 
fiyat yükselişleri, ülkemize öyle zannedil-
diği gibi büyük ölçüde etkilememiştir. 27 
Şubat’ta, 1 yıl aradan sonra petrol ürünle-
rine cüzi zam yapmıştık ve şimdi son -ki o 
zaman varili 32 dolardı, şimdi ise varili 42 
dolara çıktı- burada yüzde 5 gibi bir zammı 
yapma durumunda kaldık. Ama unutma-
yın ki ülkemizde, akaryakıtta, akşam yatıp 
ertesi gün zamların olduğu dönemler yaşa-
dık. Şimdi zorda kalmadıkça zoru sizinle 
paylaşmak sorunda kalmadıkça biz zam 
yapmayız.’’ 

Erdoğan, adaletin olmadığı yerde zulüm 
olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

‘‘Onun için adalet kurumumuzu güçlendir-
mek, adalet mensuplarımızın şartlarını ge-
liştirmek bizim için en önemli adımlardan 
bir tanesidir. Bugün devlette uygulanan 
ücret politikasının veya dönen ücretin, 
özlük haklarının bin 454 çeşit olduğunu 
biliyor musunuz? Bu kadar farklı ücret 
uygulaması var. Bu adaletsizliği doğurur 
işte. Şimdi bunu gidermenin çalışmalarını 
yapıyoruz. Adil olmaya mecburuz. Bunu 
başardığımız anda batının standartlarını 
sen de yakalarsın. Bu standartları yakala-
madığımız sürece bize hizmet veren kamu 
görevlisinden sağlıklı hizmet alamayız. 
İşte o zaman rüşvet, yolsuzluklar, suiisti-
mal, kaş göz hareketleri geliyor. Bunları 
durduracak bir anlayışın peşindeyiz. El ele 
inşallah bunu da başaracağız.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Görele Devlet Has-
tanesi’nin açılışında, artık dünya ile bü-
tünleşen bir Türkiye olduğunu belirterek, 
‘‘Dünya ile bütünleşen ve kucaklaşan bir 
Türkiye var’’ dedi. İktidarları döneminde 
67 ülkenin devlet başkanı ve başbakanla-

rıyla görüştüklerini ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Bu ülkeler Türkiye’yi tanımıyorlardı. Bu 
girişimimiz sayesinde şimdi Türkiye’yi 
gayet iyi tanıyorlar. Türkiye artık güven 

Görele Devlet Hastanesi Açılış 
Töreni

Giresun | 22 Mayıs 2004
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veriyor. İşadamlarımızla birlikte bu ülkele-
re gidiyoruz. Türkiye oralara da damgasını 
vuruyor. Bunlar ciddi gelişmelerdir. İçine 
kapalı bir Türkiye yok artık. Dünyaya açık 
bir Türkiye var. Bundan 3-5 sene önce 
(Türkiye’nin ihracatını 50 milyar dolar 
yapacağız) denildiğinde herhalde insanlar 
gülerdi. 3 Kasım öncesinde (biz bunu aşa-
cağız) dedik, yine gülenler oldu. Ama biz 
bu hedefe ulaştık, hedef bu yıl 56 milyar 
dolar.’’ 

Turizmde patlama olduğunu dile getiren 
Erdoğan, ‘‘Daha şu anda bütün oteller dolu 
durumda. İşte bu, bütünleşmenin, dünya-
ya açılmanın bir semeresidir. Dünya sizi ta-
nıyacak ki dolsun buralar. Bu yıl 300 tane 
turistik tesisin açılışı için projeleri turizm 
sektörüne sunduk’’ diye konuştu. Erdoğan, 
ilaç fiyatları konusundaki gelişmelere dik-
kati çekerek, şunları söyledi: 

‘‘İlaç fiyatlarını düşürdük. Şimdi yeni 
bir adım daha atıyoruz. 15 Haziran’dan 
itibaren AB üyesi 5 ülke seçeceğiz. Bu 
ülkeler içinden ilaç fiyatlarının en düşük 
olduğu ülke hangisiyse ilaç fiyatlarını ona 
göre ayarlayacağız. Buna kolesterol ilacı 
ile örnek vermek istiyorum. Kolesterol 
halkın ciddi bir sıkıntısı. Bir kolesterol 
ilacının fiyatı bugün 46 milyon liradır. 
15 Haziran’dan itibaren 11 milyon liraya 
inecektir. Şimdi bazıları ortaya çıkarak 
(efendim kur ayarlamalarıyla fiyatlar 
artacak) diyorlar. Bunu söyleyenler bir 
garip biliyor musunuz? Türk Lirası dolar 
karşısında değer kazanmaya başladığında 
ilk feryat edenler bunlar oldu. Şimdi Türk 
Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye 

başladı. (Ekonomi çöküyor, battık, yandık) 
diye söylenmeye başladılar. Bunların ipiyle 
kuyuya inilmez, bunu iyi bilin.’’ 

Fındıktaki don olayına da değinen Erdo-
ğan, ‘‘Gerçekten sahil kesiminden yüksel-
dikçe fındıkta yanmalar gözüküyor. Orta-
da sıkıntı var. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
bu konu üzerinde çalışmalar yapıyor. 
Sosyal hukuk devleti olarak ne gerekiyorsa 
üreticiyi mağdur etmemek için elimizden 
gelen her şeyi yapacağız’’ dedi. 
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Sevgili öğrenciler… saygıdeğer öğretmen-
ler… saygıdeğer anne ve babalar… aziz 
vatandaşlarım… hepinizi sevgi ve muhab-
betle selamlıyorum. 

Dünyanın en anlamlı kurumları okullar, 
dünyanın en güzel ve en saygıdeğer işi eği-

timciliktir. Dolayısıyla dünyanın en hayırlı 
işi de eğitim alanında bir lamba yakmak, 
bir meşale tutuşturmaktır. Ülkemin nere-
sinde bir okul açılsa büyük onur, büyük 
sevinç duyuyorum. Zira her okul bir ay-
dınlık, sonsuza kadar ülkemizi aydınlata-
cak bir ışık kaynağıdır. Yapılan her okul 

Hasan-Şükran Saruhan 
İlköğretim Okulu Açılışı

Ankara | 24 Mayıs 2004
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binası herhangi bir bina değil, öğretmenlik 
herhangi bir iş değildir. Bu okullarda ül-
kemizin geleceği, hatta insanlığın geleceği 
şekillenecektir.

Sevgili kardeşlerim…

Ülkelerin, devletlerin kalkınma düzeyleri 
eğitim sistemleriyle doğrudan ilgilidir. Eği-
timde kalitenin artırılması ülkemizin en 
önemli sorunudur. İnşallah bu sorunları 
devlet millet kaynaşmasıyla hep birlikte 
aşacağız. Hepimiz aynı yöne bakacağız ve 
eğitim sisteminin iyileşmesine yardımcı 
olacağız. Bu alanda büyük mesafeler alıyo-
ruz. Son bir buçuk yılda sayısız okulun açı-
lışına katıldım ve sevinerek söyleyebilirim 
ki, bu okulların çoğu hayırsever vatandaş-
larımız tarafından yapılmıştır. 

Devlet ile toplumun bütünleşmesinin en 
büyük göstergesi okullaşmaya toplumun 
verdiği destekte görülmektedir. Devlet ola-
rak, hükümet olarak en büyük idealimiz 
eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek, 
eğitimde haksız rekabeti önlemek, ülkemi-
zin her tarafını aydınlatmaktır. Bu aydın-
lanma seferberliğinde vatandaşlarımızı 
büyük sorumluluklar düşüyor. Şunu lütfen 
unutmayın, bu kurumlar, bu okullar sizin 
eserleriniz, sizin malınız, sizin mülkü-
nüzdür. Lütfen eğitim sistemini, eğitimin 
kalitesini takip ediniz. Öğretmenlerle, okul 
idareleriyle mutlaka temas halinde olunuz. 

Öğrenme süreci sadece öğrenciler için de-
ğil; veliler için de devam etmelidir. Ezberci-
likten uzak, düşünen, sorgulayan, evrensel 
değerlerle ve toplumun değerleriyle ba-

rışık, özgüven sahibi nesiller yetiştirmek 
geleceğe yapacağımız en büyük yatırımdır. 
Bu çabalara destek veren halkımıza, özel-
likle okul yaptıran hayırsever vatandaş-
larımıza devletim ve hükümetim adına 
minnettar olduğumuzu bu vesileyle bir 
kez daha ifade etmek isterim.Zira eğitim 
sistemi içindeki 18 milyon çocuğumuz ve 
gencimiz en büyük varlığımızdır. 52.847 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda 
17 milyon 311 bin öğrencimize 603 bin 
470 öğretmen hizmet vermektedir. Sadece 
İlköğretim çağında 10 milyon 500 bin öğ-
rencimiz vardır.

Değerli kardeşlerim…

Yeri gelmişken son bir yıl içinde ilköğretim 
alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları-
mızı ve hedeflerimizi özetlemek istiyorum. 
81 İl’de 2802 İlköğretim Okuluna Bilgi 
Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Temel eği-
tim programı kapsamında 81 İl’de 3000 
ilköğretim okuluna bilgisayar sınıfı kurul-
ması planlanmıştır. Bu çalışmalarımızın 
artarak devam etmektedir. Nüfusu az ve 
dağınık yerleşim yerlerinde bulunan ve 
maddi imkansızlıklardan dolayı okullaşa-
mayan 171.797 çocuğumuzu 566 yatılı ve 
pansiyonlu okullarımızda okutmaktayız. 
2003-2004 öğretim yılında İlköğretimde 
okuyan öğrencilerin tamamına 81.835.281 
adet ders kitabı ücretsiz olarak dağıtılmış-
tır. Bu yıl da bu hizmetimiz devam edecek-
tir.

Çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim 
almaları için birleştirilmiş 1, 2, 3, 4 ve 5. sı-
nıfların bir öğretmen tarafından okutulan-
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ları taşıma kapsamına alınarak bağımsız 
sınıflarda okumaları sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda 79 ildeki 642.133 çocuğumuz 
taşınmaktadır. Hedefimiz; Avrupa Birliği 
ülkelerinin standartlarını yakalamak, sınıf 
mevcutlarını 42’den 30’a indirmek ve ülke 
genelindeki bütün okullarımızda tekli eği-
time geçmektir. Bunun için 83.000 dersliğe 
ihtiyacımız vardır. 

Bu dersliklerin en kısa sürede yapılabil-
mesi için devlet kaynaklarının yanında 
hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları 
önem arz etmektedir. Bu nedenle 11 Ey-
lül 2003 tarihinde Eğitime % 100 destek 
kampanyası başlatılmıştır. Bu sürede 1.5 
katrilyonluk hayırsever desteği sağlanmış-
tır. Bu eğitim seferberliğine göstermiş ol-
duğu duyarlılıktan dolayı tüm hayırsever 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Du-
yarlı vatandaşlarımızdan olan sayın Hasan 
Saruhan’a yaptırdığı 720 öğrenci kapasiteli 
24 derslikli ilköğretim okulundan dolayı 
teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışın 
artarak devam edeceğine olan inancım 
tamdır.

Diğer taraftan söz konusu kampanyanın 
yanında “Haydi Kızlar Okula” kampanyası 
ile ilköğretimde okullaşamayan 600.000 
kız çocuğumuzun okula gitmesi hedeflen-
miş olup 33 ilde bu kampanya sürdürül-
mektedir. Kız çocuklarımızın eğitimi bü-
yük önem taşımaktadır. Bir erkeğin eğitimi 
ile ancak bir kişi eğitilir. Ama bir kızımızı 
eğitirsek bir aileyi eğitmiş oluruz. Ailenin 
eğitimi ile de bütün milletimizin eğitilmiş 
olacaktır. Bu nedenle gelecek nesillerin 

aydınlanması için kız çocuklarımızın eğiti-
mine öncelik vermek zorundayız.

Kara tahta ve sıradan bilgisayar tuşlarına 
uzanan bu serüven, aynı zamanda “az 
zamanda çok işler gerçekleştirmiş” bir 
milletin çağdaşlaşma idealini de dile ge-
tirmektedir. Bu çalışmalar AB uyum süre-
cinde kararlı, istikrarlı ve sağlam adımlar 
olacaktır. Hedefimiz; bilişimle iç içe olan, 
teknolojiyi her alanda kullanıp değerlen-
direbilen, özgüvene sahip, bilim alanında 
bir çok ülkeye örnek teşkil edecek, Avrupa 
ve Dünya ile yarışabilecek çocukları yetiş-
tirmektir. 

Hasan ve Şükran Saruhan’ın 350 milyar li-
ralık katkılarıyla destek verdikleri bu okul 
1 trilyon 750 milyar liraya yaptırılmıştır. 
Hasan ve Şükran Saruhan’a huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. 720 öğrencinin aydın-
lanacağı bu okul ülkemize, milletimize 
hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyo-
rum.
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Sevgili vatandaşlarım... değerli davetliler... 
Hepinizi en kalbi hislerimle selamlıyorum. 
Öncelikle sizlerle bu güzel tesisin temel 
atma töreninde bir araya gelmekten büyük 
bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu ülkenin zenginliklerine ve 
insanımızın taşıdığı büyük meziyetlere 
her zaman inanmış bir insan olarak, bu gü-

zel girişimin ilhamıyla hepimizi çok daha 
güzel günlerin beklediğini sizlere müjdele-
mek istiyorum. 

Allah’ın izniyle Türkiye’nin önü açılmış, 
bu milletin tarihinde sayısız örneği bulu-
nan medeniyet kervanı geleceğe doğru bir 
kere daha yola çıkmıştır. Gelinen bu nok-

GİMAT Temel Atma Töreni

Ankara | 02 Haziran 2004
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tada hükümet olarak bizim bu milletin gö-
nüllerini serinletmek için attığımız kararlı 
adımların etkisi olduğu kadar, sizlerin bü-
yük destek ve gayretlerinizin de çok büyük 
rolü vardır. Zaten bu ülke ne zaman başını 
kaldırıp ileri hedeflere doğru yöneldiyse, 
bu hep devletle milletin el ele gönül gönüle 
verme iradesini ortaya koyduğu zamanlar-
da olmuştur.

B u  b i r l i ğ i m i z i  v e  b e ra b e rl i ğ i m i z i , 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınları 
için ortaya koyduğumuz bu büyük sefer-
berlik ruhunu asla kaybetmemeli, toplum 
olarak dikkatimizi dağıtmak isteyenlere 
meydan vermemeliyiz. Bunu başarırsak, 
Türkiye’nin gelişme ve ilerleme yolundaki 
koşusunu kimse durduramayacaktır. Ar-
tık komplekslerimizden arınmalıyız. Bu 
toprakları yüzyıllar boyunca vatan kılan 
büyük millet olma ruhunun neler başara-
bileceğini bir kere daha dünyaya gösterme-
liyiz. 

Bunun yolu artık topla tüfekle sefere çık-
mak değildir. Bunun yolu; devlet millet el 
ele vererek Türkiye’yi dünyanın parlayan 
yıldızı haline getirecek ekonomik ve sos-
yal bir seferberlik içinde olmaktır. Bunun 
yolu; tesislerle, ticaret merkezleriyle, fab-
rikalarla, tersane ve limanlarla büyüyerek 
gelişmek ve her günü bir öncekinden daha 
ileride yaşamaktır. Hepimiz kendimizi 
yediden yetmişe bu millet seferberliğinin 
erleri saymalıyız. Bu aşk, bu heyecan, bu 
medeniyet ilhamı, bu toprakların hangi 
köşesinde yaşarsa yaşasın her bir insanı-
mızın ruh derinliklerinde fazlasıyla vardır.

Aziz vatandaşlarım...

İşte hükümet olarak bizler bu ruhtan güç 
alarak Türkiye’yi kalkındırma yolunda 
emin adımlarla ilerliyoruz. Bize bazı çev-
reler bu ülke için her attığımız adımda, 
“Peki ama kaynağınız nerede?” diyorlar. 
Onlara hep aynı cevabı veriyoruz. Kaynak 
Türkiye’dir! Kaynak Türkiye’nin alınları 
terli, elleri nasırlı ama yürekleri güneş 
kadar aydınlık insanlarıdır. Kaynak, bu 
memleketin aslında Karun’un hazineleri 
kadar zengin büyük potansiyelidir diyo-
ruz. Kaynak, bu ülkenin insanlarında var 
olan büyük ticari kabiliyetler ve atılım ru-
hudur diyoruz.

İşte şimdi, bu muazzam tesisin temelini 
atarken, o kaynağı, o zenginliği, o büyük 
millet ruhunu bir kere daha karşımda 
görüyorum. Ben Türkiye’nin geleceği için 
IMF kredilerine, AB’ye girmenin getireceği 
nimetlere ya da başka bir şeye değil; her 
şeyden daha önce bu güzel, üretken ve 
fedakar millete güveniyorum. İşte 1993 yı-
lında bir grup gıda toptancımızın sıfırdan 
başlayarak ortaya koyduğu GİMAT eseri, 
bugün görüyorsunuz hayranlık verici bir 
ticari merkeze temel atma noktasındadır. 
Bu dev iş merkezinin en kısa zamanda 
yükseltileceğini biliyorum; çünkü GİMAT 
burada daha önce başardığı bir şeyi yeni-
den, bu defa daha fazlasıyla yapıyor.

Ortadoğu’nun en büyük alışveriş merkezi-
nin Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine 
ne kadar yakışacağını bugünden hayal 
edebilir, sevinebilirsiniz. Burada oluşacak 
ticari canlılığı, burada açılacak yeni istih-
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dam imkanlarını da lütfen bir düşünü-
nüz. GİMAT temelini attığı bu dev eserle, 
Türkiye’de her şeyi devletten beklemeyi 
alışkanlık haline getirmiş zihniyetlerin 
tarihe karışmakta olduğunu da belgelemiş 
oluyor. Emeği geçen herkesi kutluyor, bu 
güzel tesislerin bir an önce tamamlanarak 
ekonomimize kazandırılmasını temenni 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Değerli davetliler... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum. Bu güzel törende 
sizlerle bir arada olmaktan duyduğum 
memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyo-
rum.

Allah’ın izniyle Türkiye ekonomisi artık 
zor zamanlardan çıkmış, bütün piyasa-
larımızda yeni bir bahar havası esmeye 
başlamıştır. Bozulan dengeler yerli yerine 
oturtulmuş, bütün üretim sektörlerimiz 
özgüvenlerini yeniden kazanarak yeni 
ufuklara doğru harekete geçmiştir. Siyase-
tin rotası yeniden milletin beklentilerine 
göre çizilmiş, devlet yönetimi itibarını ye-
niden kazanmaya başlamıştır. AB hedefleri 
doğrultusunda çok önemli yapısal düzen-
lemelere gidilmiş, hantal devlet yapısını 
işlek ve ekonomik hale getirecek tedbirler 
alınmaya başlanmıştır. Büyüme hızında 
dünyayı şaşırtacak bir oran yakalanmış, ih-
racatta Cumhuriyet devrinin bütün rekor-
ları kırılmıştır. Yıllar yılı bu milletin sofra-
sından ekmeğini, cebinden parasını çalmış 
olan enflasyon dizginlenmiş, yeni kuşaklar 
tek haneli enflasyonla tanışmıştır.

Artık Türkiye ekonomisi, bütün sektörle-
riyle birlikte şaha kalkmış, parlak geleceği-
ne doğru koşar adım ilerlemektedir. Sizler 
de şahitsiniz; bugün burada olduğu gibi 
yurdumuzun her köşesinde çok önemli, 
çok güzel, çok hayırlı gelişmeler oluyor. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana hemen 
her gün bizzat ben yeni bir tesisin, bir fu-
arın, bir işletmenin açılışını yapıyorum. 
Açılan her tesis, yapılan her yatırım, ek-
mek olarak, iş olarak, rahatlık olarak bu 
millete dönecektir. Bu yüzdendir ki, hü-
kümet olarak bu ülke için bir çivi çakanın 
her zaman arkasında destekçisi oluyoruz. 
Bu millete hizmet edeni başımızın tacı 
sayıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada özel sektörümüzün en bü-
yük yassı çelik üreticisi olan Borçelik’in 
kapasitesini arttırmak yolunda attığı yeni 
adımları, yaptığı yeni yatırımları hizmete 
geçirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 
Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan 
Arcelor firması ile Borusan işbirliğiyle 
temelleri atılan bu proje ülkemizde son 

Borçelik İkinci Soğuk Galvaniz 
Tesisinin Açılışı

İstanbul | 19 Haziran 2004
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yılların en büyük yabancı sermaye yatırım-
larından biridir. Atılan bu adım ülkemizin 
geleceği adına son derece büyük anlamı ve 
önemi olan bir adımdır. Günümüzde bir 
ülkeyi kalkındırmak için gerekli olan ser-
maye birikimini sadece iç potansiyelden 
sağlamak imkanı maalesef yoktur. Dünya 
ekonomisinin küresel bir entegrasyona 
doğru gittiği böyle bir zamanda, ülkelerin 
kendi içlerine kapanarak ilerlemesi müm-
kün değildir.

Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke... 
Ancak bu potansiyeli harekete geçirecek 
sermayenin sağlanması konusunda bugü-
ne kadar kayda değer bir atılım ne yazık 
ki yapılamamış. Bunda elbette istikrarsız 
yönetimlerin, sık sık tekrarlanan ekono-
mik ve siyasi krizlerin meydana getirdiği 
yüksek risklerin etkisi vardır. 3 Kasım 
2002 tarihinde milletimizin büyük tevec-
cühüyle iktidara geldiğimizde, milletimize 
istikrarlı ve hakkaniyetli bir yönetimle 
ülkenin meselelerini tek tek çözeceğimizin 
sözünü vermiştik. Bugün Allah’a şükür 
sizlerin karşınıza alnımız ak, başımız dik 
çıkabiliyoruz. Çünkü gerek ekonomide, 
gerek yönetimde sizlere verdiğimiz sözler 
görüyorsunuz yavaş yavaş yerine geliyor. 
Şundan emin olunuz ki, bugün geldiğimiz 
nokta, hep birlikte el ele gönül gönüle 
oluşacağımız aydınlık yarınların sadece 
başlangıcı, eşiğidir.

Bu kalkınma seferberliğinde Borusan gibi 
güçlü ve vizyonunu sürekli geliştiren kuru-
luşların payı çok büyük olacaktır. Bu yeni 
atılımla kapasitesini yüzde 100 arttırarak 
toplam üretimini 900 bin tona çıkaracak 

olan Borçelik, hem iç piyasa ihtiyaçları-
nın karşılanmasında, hem de ihracatta 
ekonomimizin örnek kuruluşlarından biri 
olacaktır. Aşmamız gereken en önemli 
sorunlardan biri olan işsizlik sorununun 
aşılmasında da, bu türden yeni yatırımla-
rın çok önemli katkıları olacaktır. Bütün 
bu gerçekler ışığında Borusan ve Borçelik 
yetkililerini ve çalışanlarını kutluyor, ken-
dilerine başarılar diliyorum.
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Sevgili vatandaşlarım, değerli Amasyalı-
lar… Amasya Genelgesi’nin yıldönümünü 
de kutladığımız böylesine güzel bir günde 
Amasya’mıza çağdaş normlarda bir hasta-
ne kazdırmış olmanın sevincini de sizlerle 
paylaşıyoruz.

Türkiye her sahada olduğu gibi sağlık 
alanında da önemli atılımlar yapmakta-
dır. 20 aylık AK Parti İktidarı döneminde 
Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı Sağlıkta 
Dönüşüm Programı çerçevesinde vatan-
daşlarımıza bir yandan daha etkili, verimli 
ve adil sağlık hizmeti verilirken, diğer 
yandan da sağlık çalışanlarımız için çeşitli 
iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Doktor-
larımız için uygulanan mecburi hizmet ve 
vatandaşımızın hastanelerde rehin tutul-
ması gibi çok önemli iki ayıptan Türkiye 
kurtarılmıştır. İlaçta yapılan düzenleme ve 
indirimler sayesinde hem kamu için hem 
de vatandaşımız adına önemli tasarruflar 
sağlanmıştır. Kamu hastaneleri bütün 
vatandaşlarımızın ortak kullanımına açıl-
mış ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 

hususunda özel sektörden hizmet satın 
alınması uygulaması başlatılmıştır.

Sağlık alanında bizim iktidarımızın or-
taya koyduğu en önemli farklılıklardan 
birisi de; hizmete açtığımız hastanelerde 
uyguladığımız standartlardır. Artık bütün 
hastanelerimizde koğuş sistemi kaldırıl-
makta bir, iki veya üç kişilik odalarda ve 
otel konforunda yataklı hasta hizmeti ve-
rilmektedir. Bugün burada açılışını yapa-
cağımız Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin 
Devlet Hastanemiz de bu standartlarda bir 
hastanedir. 

40 bin m2 arsa üzerine yapılmış olan 300 
yataklı hastane için bugünkü değerlerle 
toplam 27 trilyon harcanmıştır. 13 yıldan 
bu yana bitirilemeyen hastaneyi bitirmek 
ve hizmete açmak bize nasip olmuştur. 
Toplam 550 sağlık personelinin hizmet 
ettiği bu hastanede Kanser Erken Teşhis 
Merkezi’nin de bulunması oldukça önem-
lidir. Çevresi ile birlikte Amasya ilimizde 
150 bin kişiye hizmet vermesi planlanan 
hastanede günlük poliklinik sayısı 900 ci-
varında olacaktır.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet 
Hastanesi Açılışı

Amasya | 22 Haziran 2004
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Sevgili Amasyalılar…

Hükümetimizin başlatmış olduğu bütün 
sağlık hizmet ve kurumlarının Sağlık Ba-
kanlığı bünyesinde toplanması çalışmaları 
hızla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar 
sonucunda başta SSK hastaneleri olmak 
üzere kamuya bağlı bütün hastaneler en 
kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na devre-
dilecektir. Bu işlemlerden sonra Devlet 
Hastanesi kavramı tam olarak yerine otur-
tulacaktır. Yani eskiden olduğu gibi sizler 
Devlet Hastanelerini ikinci, üçüncü sınıf 
hastaneler olarak değil; özel hastanelerde 
rekabet edebilen 1. sınıf hastaneler olarak 
göreceklerdir.

Amacımız, çağdaş normlarda, hızlı, etkili 
ve verimli sağlık hizmetlerinden bütün 
vatandaşlarımızı en kısa sürede yararlan-
dırmaktır. Amasya Sabuncuoğlu Şerefed-
din Devlet Hastanemizin örnek bir kamu 
sağlık kurumu olması dileğimle hepinizi 
sevgiyle selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki çeşitli 
tarihi eser ve mekanların 25’te bir oranın-
da küçültülerek yapılan minyatürlerinin 
sergilendiği Antalya Minicity Minyatür 
Parkı’nı ziyarete açtı. Başbakan Erdoğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel ile birlikte açılış kurdelasını keser-
ken ‘‘Minicity Antalya halkına, Türkiye 

halkına ve buraya gelecek turistlere hayırlı 
olsun’’ dedi. Daha sonra Minicity’i geze-
rek minyatür eserleri inceleyen Erdoğan, 
minyatür Anıtkabir’in bahçesinde de kısa 
bir tur attıktan sonra gazetecilerin isteği 
üzerine minyatür Anıtkabir önünde poz 
verdi. Başbakan Erdoğan açılıştan sonra, 
Minicity’de modacı Faruk Saraç tarafından 

Minicity Minyatür Parkı Açılışı

Antalya | 18 Temmuz 2004
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hazırlanan ‘‘Padişahın Esvabı’’ adlı sanat 
gösterisini izledi. Gösteride, Faruk Saraç’ın 
minyatürlerden yararlanarak hazırladığı, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu 
Osmangazi’den son padişah Vahdettin’e 
kadar olan 36 padişah, 6 valide sultan ve 
bir şehzadenin kıyafetleri, mehter müziği 
eşliğinde sergilendi. 

Gösterinin ardından kürsüye gelen Baş-
bakan Erdoğan, Antalya’nın kendileri için 
çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, 
bu yıl Antalya’ya 3 milyon turistin giriş 
yaptığını öğrendiğini ifade etti. Erdoğan, 
‘‘Turizme çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Göreceksiniz, gelecek, Antalya’yı çok 
önemli bir turizm merkezi haline getirecek. 
Belediye Başkanımızla, Valimizle, elbirliği 
içinde bunu yapacağız’’ dedi. Antalya’da 
helikopterle incelemelerde bulunduğunu 
hatırlatan Erdoğan, Alanya-Antalya kara-
yolunun 29 Ekim’de bölünmüş yol olarak 
tamamlanarak ulaşıma açılacağını, Kun-
du Turizm Yolu’nun yapımının da en geç 
Ağustos ayı sonunda yine bölünmüş yol 
olarak tamamlanacağını bildirdi. Erdoğan, 
konuşmasının son bölümünde, ‘‘Bizim ge-
lişmiş ülkelerden geri kalır hiçbir yanımız 
yok. Dinamik, üretken bir nüfusa sahibiz. 
Yeter ki ön tıkanmasın, ön kesilmesin. Gö-
receksiniz, Türk insanı neleri başaracak’’ 
diye konuştu.
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Başbakan Erdoğan, Organize Sanayi Böl-
gesinde bulunan Erkunt Tarım Makinaları 
Sanayi A.Ş’nin fabrikasını ziyaret etti. Bu-
rada 4 ayrı tipte üretilen traktörleri incele-
yen Başbakan Erdoğan, ‘‘Erkunt Bereket’’ 
adı verilen traktöre binerek, kendi kullan-

dığı bu traktörle fabrikanın içerisinde kısa 
bir süre dolaştı. Motoru dışında tamamı 
yerli parçalardan üretilen traktör hakkın-
da Erkunt Makina Sanayi A.Ş’nin sahibi 
Mümin Erkunt’tan bilgi alan Başbakan 
Erdoğan, daha sonra Hidromek firmasına 

ASO 1. Organize Sanayi 
Bölgesinde İnceleme

Ankara | 22 Temmuz 2004
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ait fabrikaya geçti. Burada kazı, harfiyat ve 
inşaatta kullanılan iş makinaları hakkında 
bilgi alan Başbakan Erdoğan, Hidromek’de 
sergilenen bir kepçeye de binerek, kepçeyi 
bir süre kullandı. 

Nurol Makina Sanayi Fabrikasına giden 
Erdoğan, burada toplumsal olaylara müda-
hale aracını inceledi. Başbakan Erdoğan’a 
burada, söz konusu araçla ilgili mini bir 
tatbikat da izlettirildi. Tatbikatta yol üze-
rine bırakılan bir araç, toplumsal olaylara 
müdahale aracıyla yol üzerinden alındı 
ve ilerisinde yakılan ateşten geçirildi. 
Toplumsal müdahale aracı, geçiş sırasında 
püskürttüğü köpüklerle yanan ateşi de 
söndürdü. Toplumsal olaylara müdahale 
aracının renkli su sıkabildiği ve üzerine 
atılan molotof kokteyllerini de kendi üzeri-
ne sıktığı köpüklerle söndürme özelliğine 
sahip olduğu tatbikatta izleyenlere gös-
terildi. Nurol Makina Sanayii’nde Nurol 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Oğuz Çarmıklı, Başbakan Erdoğan’a bir 
plaket verdi. 

Başbakan Erdoğan, en son olarak da Mü-
san Makina A.Ş fabrikasına geldi. Başba-
kan Erdoğan, yol süpürme ve temizleme 
makinaları üreten Müsan’da bu araçlardan 
birini kendisi kullandı ve araç hakkında 
bilgi aldı. Bu arada Başbakan Erdoğan ve 
beraberindekiler, Müsan’dan ayrılırken bir 
çalışan tarafından Başbakan ve beraberin-
dekilere ampul şeklinde birer küçük kris-
tal anahtarlık hediye edildi. Erdoğan ve be-
raberindekiler, incelemelerinin ardından 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nden ayrıldılar. 
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Sevgili dostlar… iş dünyasının kıymetli 
temsilcileri… Hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bugün, bize mutluluk veren vesilelerle 
Anadolu’nun gözbebeği Kayseri’deyiz. 
Kayseri, ekonomisi ve mevcut potansiye-

liyle Türkiye’nin parlayan yıldızlarından 
biridir. Güçlü, dünyaya açık, küresel reka-
bete uyum sağlamış, hür ve müreffeh Tür-
kiye vizyonunun yapıtaşlarından biridir. 
Türkiye’nin ve Türk insanının başarma 
gücü, Kayseri’de yaşanan tecrübeden ra-
hatlıkla izlenebilir. 

Organize Sanayi Bölgesi 101 
Temel Atma Töreni

Kayseri | 31 Temmuz 2004
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AK Parti Hükümetiyle birlikte Türkiye, 
öncelikle bir güven ve istikrar ortamına 
kavuşmuştur. Kriz ekonomisinden denge-
leri oturmuş sağlıklı bir ekonomiye, sorun 
çözme kabiliyetini yitirmiş siyasetten 
Türkiye’nin yapısal ve konjonktürel sorun-
larını sahiplenen bir siyasete geçilmiştir. 
AK Parti, bu ortamı Milletle birlikte var 
etmiştir. Millet 3 Kasım’da çarpık siyaseti 
tasfiye etmiş ve AK Parti’ye güvenmiştir. 
Biz de milletimizin bu güvenine layık ol-
mak için gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışıyoruz.

Değerli dostlar…

Hükümetimiz sahici bir siyaset ve sahici 
bir ekonomi şiarıyla yola çıktı. Siyaseti, dar 
menfaat çatışmalarının dışında, bu ülkeye 
hizmetin ve bu topraklardaki medeniyet 
birikimini harekete geçirmenin bir aracı 
olarak gördü. Demokratik siyasetin ancak 
millete güvenmekle mümkün olacağını 
biliyorduk. Daha önemlisi, Türkiye’nin 
gücünün milletin gücüyle eşdeğer oldu-
ğuna inanıyorduk. Buradan hareketle, 
milletimizi güçlü, hür ve müreffeh kılacak 
adımları kararlı bir şekilde attık. Milleti 
siyasetin esas sahibi yapmak için, onun 
taleplerini dikkatle değerlendirdik ve buna 
göre davrandık.

Milletle devlet arasındaki mesafeyi da-
raltan, millete güvenen bu siyaset tarzı 
sayesinde Türkiye yeni bir atılım dönemi-
ne girdi. Son altı ayın büyüme, enflasyon 
ve ihracat rakamlarına bakıldığında bile 
bu atılımın ciddiyetini kavramak müm-
kündür. 20 aylık hükümet dönemimiz 

sonunda Türkiye, son çeyrek asrın en iyi 
ekonomik göstergelerini yakalamıştır. 
Ekonomiyi sahici bir temele oturturken 
yapılması gereken ilk şey, paradan para ka-
zanma devrini sona erdirmektir. Biz bunu 
başarıyla gerçekleştirdik. Faizleri makul 
bir seviyeye indirerek hem mevcut kaynak-
ların üretime yönelmesini sağladık hem de 
devletin borçlanma düzenini rasyonel bir 
zemine taşıdık.

Değerli dostlar…

Türkiye, bugün üreten, yatırım yapan sa-
hici bir ekonomi yönünde hızla ilerliyor. 
Bu ilerleme büyük ölçüde özel sektörümüz 
sayesinde gerçekleşiyor. Bizim için ülke 
ekonomisinin motoru, hür ve özel teşeb-
büstür. Özel sektörün gücü, Türkiye’nin 
gücüdür. Bu sebeple özel sektörü üretime 
ve yatırıma teşvik edecek tedbirleri karar-
lılıkla aldık, alıyoruz. Ekonominin genel 
gidişatındaki iyileşme, özel sektörümüzü 
de cesaretlendirmiş, geleceği görebilir hale 
getirmiştir.

Bugün burada temelini atacağımız 101 
fabrika, özel sektörümüzdeki canlanma-
nın, gelişmenin bir göstergesidir. 250 
milyon dolar değerindeki bu yatırım, bü-
tünüyle müteşebbislerimizin öz sermayesi 
ile gerçekleştirilecektir. Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en önemli sa-
nayi bölgelerinden biridir. 8 milyon met-
rekare alana sahip bölgede 467 fabrika fa-
aliyettedir. Bu sezon itibariyle 209 işletme 
daha faaliyete geçecektir. Mevcut Organize 
Sanayi, Hacılar Organize Sanayi Bölgesiyle 
birleşme ve yeni genişlemeyle beraber 23 
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milyon 500 bin metrekareye ulaşılacaktır. 
Bugün itibariyle yaklaşık 45 bin çalışanı 
olan bölgede, yeni tesislerle birlikte yakla-
şık 15 bin kişi daha istihdam edilecektir. 

Temelini attığımız yeni bölüm, 7 milyon 
500 bin metrekare alan üzerine oturmakta-
dır. Bu yeni alandaki parsellerin 184 adedi 
sanayicilerimize tahsis edilmiştir. 2 yıl son-
ra bu tesisler faaliyete geçecek, Kayseri ve 
ülke ekonomisine önemli katkı yapacaktır. 
2003 yılında bölgeye gelen doğalgaz, yeni 
alanda da kullanılacaktır. Devlet Demir 
Yolları ile görüşmeler ve çalışmalar devam 
etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinin 
demir yolu bağlantısı en kısa sürede ta-
mamlanacaktır. Zorlu Grubu tarafından 
yapılan ve doğalgazla çalışan elektrik sant-
rali devreye girdiğinde, bölgedeki firmalar, 
elektriği organize sanayi bölgelerindeki 
mevcut fiyatın % 15 altında bir bedelle sa-
tın alabileceklerdir.

Yeni kurulacak alandaki üretimin yarısı-
nın ihraç edilmesi planlanmaktadır. Şu an 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ihra-
cat yapan firma sayısı 275’tir. Bu firmala-
rın toplam ihracatı ise 600 milyon dolar 
civarındadır. Sizden ricam bu rakamı ye-
terli görmemeniz ve ihracat hedefinizi bü-
yütmenizdir. Sözlerime son verirken, ülke 
ekonomisine yaptığınız ve yapacağınız 
katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ar-
kanızda, size sonuna kadar destek vermeye 
hazır bir hükümet olduğunu unutmayınız. 
Allah yardımcınız olsun. 
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Sevgili vatandaşlarım... Isparta’nın güzel 
insanları... Hepinizi sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum.

Bugün Türkiye, yakın zaman öncesine 
kadar çekmiş olduğu sıkıntıları önemli öl-
çüde aşmış, düze çıkmak yolunda önemli 

Gülköy Et Entegre Tesisi ile 
OSB Arıtma Tesisi Ortak Açılış 

Töreni

Isparta | 07 Ağustos 2004
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mesafeler almıştır. Kısa bir zaman içinde, 
istikrarlı bir yönetimle günün ihtiyaçla-
rına cevap verecek ekonomik program 
hayata geçirilmiş, ekonomi dengeye otur-
tulmuştur. Yıllardır bir türlü kurtulamadı-
ğımız yüksek enflasyon belasından şükür-
ler olsun ki yavaş yavaş kurtuluyoruz.

Görevde bulunduğumuz kısa dönem için-
de aylık enf lasyon oranlarında üst üste 
rekor düzeyde düşüşler kaydedilmiştir. 
Her ay rakamlar açıklandıkça, Türkiye’nin 
yolunun da, milletimizin kararan bahtının 
da aydınlanmaya başladığını hep birlikte 
sevinçle görüyoruz. Kararlı ve dikkatli 
bir şekilde ekonomi yönetimini sürdür-
düğümüz takdirde koyduğumuz büyüme 
hedeflerini yakalayabileceğimizi de rahat-
lıkla söyleyebiliriz. İhracatta rekor üstüne 
rekor kırılmaktadır. Bütün göstergeler 
Türkiye’nin yeni hedeflerine doğru hızla 
yol aldığını göstermektedir.

Elbette daha yapacak çok işimiz var ve 
buna da hazırlıklıyız. Sadece bastığımız 
yeri değil; daha ileriyi, daha öteleri de 
görebilmemiz gerekiyor. İstikrara, güve-
ne, güvenceye ihtiyacımız olduğu kadar; 
cesarete, risk almaya ve yeni fikirlere de 
ihtiyacımız var. Millet olarak Türkiye’yi 
daha ileriye taşımak konusunda ortak bir 
heyecana sahip olduğumuz muhakkaktır. 
Türkiye’nin gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
bir an önce giderilmesi ve maalesef pek 
çok insanımızı mağdur eden işsizliğe çare 
olacak yeni istihdam alanlarının açılması 
şarttır.

Biz bu konudaki sorumluluğumuzun 
bilinci içerisindeyiz. Bu menfi tablonun 
aydınlık bir tabloya çevrilmesinde, biliniz 

ki en büyük güvencemiz de sizlersiniz. 
Bizim bu ülkenin gönlü aydınlık insanla-
rından ve bu ülkenin bereketli toprakla-
rından büyük bir güvencemiz yoktur. Yola 
çıkarken Türkiye’nin büyük potansiyeline 
güveniyorduk, şimdi de bundan başka bir 
şey söylemiyoruz. Ülkemizin büyüme ve 
kalkınma sürecinde her bir vatandaşımı-
za büyük sorumluluklar düştüğü açıktır. 
Ekonomideki istikrarın sürmesi ve büyü-
menin kalıcı hale gelmesi, ancak tüm top-
lum kesimlerinin bu ülkenin sorunlarına 
aynı hassasiyeti göstermesiyle mümkün 
olacaktır. İşsizliğe çözüm bulmak hep söy-
lediğimiz gibi yatırımların sayısının ve ka-
pasitesinin artmasıyla mümkün olacaktır.

Bu ülkeyi kalkındırmak için, bu ülkeyi 
canı gönülden seven sermaye sahiplerine, 
girişimcilere ihtiyacımız var. Bu ülkeyi 
kalkındırmak için canını dişine takarak 
Türkiye’nin her köşesini şantiyeye çevire-
cek olan gönül erlerine, hizmet sevdalıları-
na ihtiyacımız var. Devlet olarak bu ülkeyi 
bir baştan bir başa imar etmek bizim gö-
revimiz... Nerede bir alt yapı eksiği varsa, 
imkanlar çerçevesinde o eksiği gidermek 
kararlılığındayız. Devlet millet el ele vere-
rek medeniyet yolunun bütün taşlarını tek 
tek döşeyeceğiz. 

Eminim ki bugün açılışını yaptığımız bu 
güzel tesisler, bir yandan vatandaşlarımı-
zın ihtiyaç duyduğu değer ve hizmetlerin 
üretilmesinde faydalı olacak, bir yandan 
da yarının Türkiye’sinin imarında rol üst-
lenecektir. Bu güzel temenni ile sözlerime 
son verirken, açılışını yaptığımız bu te-
sislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçen herkese en kalbi teşekkürleri-
mi, takdirlerimi sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Bitlis’te Nurullah Eren 
Anadolu Öğretmen Lisesi ile 24 kilometre 
uzunluğundaki Bitlis-Tatvan bölünmüş 
yolunu hizmete açtı. Başbakan Erdoğan, 

lisenin açılışı dolayısıyla düzenlenen tö-
rende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 
kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı 
kurtuluş mücadelesinden sonra, kendile-

Nurullah Eren Anadolu 
Öğretmen Lisesi ve Bitlis-Tatvan 

Bölünmüş Yolu Açılışı

Bitlis | 08 Ağustos 2004
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rinin de ekonomik kurtuluş mücadelesini 
emin adımlarla verdiklerini dile getirdi. 
Bu yürüyüşü devlet-millet kaynaşmasıyla 
gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden 
Erdoğan, işadamlarını yatırıma çağırdı. 

Erdoğan, 3 Kasım’dan önce nasıl bir ülke 
devraldıklarını herkesin bildiğini kayde-
derek, duble yolların önemine işaret etti. 
Yol ve su gitmeyen yere medeniyetin de 
gidemeyeceğini ifade eden Erdoğan, ilk 
etapta Doğu ve Güneydoğu’yu duble yollar-
la saracaklarını kaydetti. Dertlerinin bağcı 
değil, ‘‘üzüm yemek’’ olduğunu dile getiren 
Erdoğan, Eğitime Yüzde 100 Destek Kam-
panyası çerçevesinde yatırım yapanlardan 
vergi alınmadığını anımsattı. 

Kalkınmada öncelikli iller için çıkarı-
lan Teşvik Yasası’nı da anlatan Erdoğan, 
Türkiye’de ‘‘dengeyi sağlamak istedikleri-
ni’’ söyledi. Bölgeler arasındaki dengesizli-
ğe işaret eden Erdoğan, ‘‘Bu denge, terörün 
önlenmesidir. Bu denge, ülkemizde mo-
dern bir yapılanmayı sağlamaktır. Buna 
yöneliktir. Ülkenin bir numaralı sorunu, 
işsizliktir. Bunu gidermemiz lazım’’ diye 
konuştu. Bu adımları atarken, işadamla-
rından, özellikle memleketlerinde de yatı-
rım yapmaları isteğini yineleyen Başbakan 
Erdoğan, hükümet olarak, her türlü olana-
ğı yaratmaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan daha sonra okulu hizmete aça-
rak, sınıfları dolaştı. Girdiği bir sınıfta öğ-
rencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı 
çektiren Erdoğan, ‘‘Başarı için dört sırrın 
yapılması gerektiğini’’ belirterek, nasihatta 
bulundu. Mehmet Akif Ersoy’un ‘‘Oğul’’ 

şiirini de okuyan Başbakan Erdoğan, öğ-
rencilere şöyle seslendi:

‘‘Ben, sizden dört kelime istiyorum. Birin-
cisi iyi okuyun. Ama okumak yetmiyor. 
Okuduğunu iyi düşün. Düşünmek... O 
da yetmiyor. Düşündüğünü iyi uygula. 
Uygula... O da yeterli değil. Dördüncüsü 
neticelendir. İşte o, başarıyı getirir. Yani 
oku, düşün, uygula, neticelendir. Bunlar 
başarının dört sırrı. Bunun biri olmazsa, 
başarı da olmaz.’’

Erdoğan, daha sonra okulun önünden 
geçen Bitlis-Tatvan bölünmüş yolunun 
açılışını yaptı. Havai fişek gösterilerinin 
ardından Erdoğan, makam otosunun di-
reksiyonuna geçerek, 24 kilometrelik yolu 
kat etti.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bims taşı 
kullanılarak üretilen yapı malzeme fab-
rikasını hizmete açtı. Başbakan Erdoğan, 
Bitlis’teki temasları çerçevesinde işadamı 
Efrim Bağ tarafından yaptırılan ve yapı 
malzemesi üretilen fabrikanın açılışında 
yaptığı konuşmada, Bitlisli işadamlarını 
bölgelerine yatırım yapmaya çağırdı. 

AK Parti’nin ‘‘3 Kasım’da yola çıktığında 
kim bu ülkede taş üstüne taş koyarsa 
başımızın üzerinde yeri var’’ dediğini 
ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin öncelikli 
sorununun işsizlik olduğunu söyledi. Yatı-
rımlar arttıkça bu sorunun ortadan kalka-
cağını kaydeden Erdoğan, ihracata dayalı 
bir ekonomik anlayışa sahip olduklarını 
belirtti. 

Nemrut Bims Fabrikası’nda üretilen mal-
zemenin Irak’a da gönderildiğini anlatan 
Erdoğan, ‘‘Sıkıntılı bir bölge olmasına rağ-
men gerçekten cesur ve anlamlı bir adım. 
İnşallah oradaki sıkıntılar da aşılır ve bir 
an önce Türkiye’den Irak’a olan ihracatın 
boyutu da her geçen gün artarak devam 

eder’’ diye konuştu. Erdoğan, daha sonra 
kurdeleyi keserek fabrikayı hizmete açtı ve 
incelemelerde bulundu. 

Nemrut Bims Fabrikası Açılışı

Bitlis | 08 Ağustos 2004
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Başbakan Erdoğan, Kastamonu’da Dortek 
Kapı Fabrikası’nın birinci kısmının açılış, 
ikinci kısmının da temel atma törenine ka-
tıldı. Törende konuşan Erdoğan, 3 Kasım 
2002’de yola çıktıklarında, ‘‘bu ülkede kim 
taş üstüne taş koyarsa başımızın, gözümü-
zün üstünde yeri var’’ dediğini anımsattı. 
Bu iddialarının devam ettiğine işaret eden 
Erdoğan, iktidara geldikten sonra müte-

şebbisin cesaretinin arttığını ve yabancı 
sermayenin Türkiye’ye gelmeye başladığı-
nı kaydetti.

İşsizlik sorununun sadece Türkiye’nin 
değil, bütün dünyanın sorunu olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, gelişmiş ülkelerin 
işsizlik sorununa, işsizlik sigortası öde-
yerek çözüm bulduklarını bildirerek, 

Dortek Kapı Fabrikası Açılışı

Kastamonu | 04 Eylül 2004
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Türkiye’nin ancak işsizlerine aynı oranda 
destek veremediğini belirtti. Başbakan 
Erdoğan, 750 kişiye istihdam sağlayacak 
projeyi gerçekleştiren Ceritoğlu ailesine 
teşekkür ettiği konuşmasında, bu projenin 
Türkiye’nin kapı ihtiyacını karşılayacak bir 
adım olduğunu vurguladı.

Başbakan Erdoğan, 5 yılda 15 bin kilomet-
relik duble yol yapılması projesinin devam 
ettiğini ve yıl sonunda 5 bin kilometrelik 
duble yol çalışmasının biteceğini ifade 
ederek, ‘‘Kastamonu’da da 69 kilometrelik 
duble yolumuzu açacağız. Bunun yapı-
lacağını 5-10 yıl önce söyleseydik kimse 
inanmazdı. Ama şimdi inanarak bu işleri 
yapıyoruz. Ve duble yollarla da trafik kaza-
larını azaltacağız’’ diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van’ın 
Bahçesaray ilçesinin yolunun yılda 8 
ay kapalı, 4 ay açık olduğunu anımsata-
rak, ‘‘Geçen dönemdeki Adalet Bakanı 
Bahçesaray’a gitmiş ve belediye başkanı-
na (buranın kurtuluş günü yok mu) diye 
sormuş, o da (düşman Van’a gelmiş ancak 
yollarından dolayı buraya kadar gele-
memiş) demiş. Biz inşallah 15 gün sonra 
Bahçesaray’ın yollarını açacağız’’ diye ko-
nuştu. Modern şehirler kurup, Türk insanı-
nın yaşam standardını yükseltmek istedik-
lerini ifade eden Erdoğan, fabrikanın genel 
müdürünün ‘‘Romanya’da, Bulgaristan’da 
bu yatırımı yapabilirdik, ancak ülkemizde 
gerçekleştirdik’’ dediğini belirterek, ‘‘İşte 
millilik bu, milli bakış bu, şehrini, memle-
ketini sevmek bu’’ dedi. Başbakan Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Geçen yıl 42 milyar dolar, yaklaşık 60 
katrilyon lira faiz ödedik. Bu faizi ödeme-
mizin sebebi, gerekçesi bizim iktidarımız 
mıdır? Biz yılların bedelini ödüyoruz, 
bize yılların bedelini ödetenlerdir bunun 
sorumlusu. Efendim ödemeyelim diyorlar. 
Böyle bir güç var mı, nasıl oluyor mu, han-
gi dünyada yaşıyorsunuz? Bunu ödeyecek-
siniz. Biz, bu borç stokunu döndürebilecek 
iradeye sahibiz.’’

Başbakan Erdoğan, enf lasyonda yıllık 
yüzde 12 hedefini aşmayacaklarına işaret 
ederek, ‘‘Halkımızı enflasyona ezdirmeye-
ceğiz’’ dedi. Erdoğan, bu yılın ilk 6 ayın-
da 1.6 milyar dolar yabancı sermayenin 
Türkiye’ye geldiğini söyledi. Başbakan Er-
doğan, teşvik yasası kapsamındaki 36 ilde 
yatırımların başladığını belirterek, ‘‘Bizim 
devasa petrol kuyularımız yok, bizim 
kaynaklarımız belli ve bu imkanları, kay-
nakları değerlendirmek istiyoruz. Ancak 
bunu yapmak zaman ister, kaynaklarımız 
petrol gibi hemen gelire dönüşmüyor’’ diye 
konuştu.

Kastamonu’da üniversite açılmasının 
istendiğini ve bu konuda tören alanında 
birçok pankart açıldığına dikkati çeken 
Erdoğan, bunun karşı konulacak bir talep 
olmadığını belirterek, ‘‘Ancak bu sadece 
tabelanın değişmesiyle olacak. Çünkü 
burada zaten fakülte var’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bugüne kadar bu konuda hep adımlar 
atılmış, ancak reel sonuçlar alınmamış. 
Bu konuda gerekli reel adımları atacağız 
ve hangi illerde üniversite kurulacağına 



225

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

karar vereceğiz. Ama bizden önceki siyasi-
lerin yaptığı gibi (verdim-gittim) demeye-
ceğiz. Ben tabi ki kilometrelerce uzaktaki 
üniversitelere bağlı fakülte uygulamasını 
onaylamıyorum, ancak üniversite açılması 
da zaman ister. Kampus şehirler oluştura-
lım. Bazı şehirlerimizde öyle üniversiteler 
yapalım ki o şehrimiz üniversite şehri diye 
anılsın.’’

Başbakan Erdoğan, Kuzey Osetya’da yaşa-
nan terör olayına da değindiği konuşma-
sında, sözlerini şöyle tamamladı:

‘‘Rusya’da yaşanan son olaylar üzüntü veri-
cidir. Teröre tekrar lanet olsun diyorum ve 
teröre karşı dünyada ortak bir mücadele 
platformu oluşturulması lazım. Nerede 
olursa olsun terör terördür deyip buna kar-
şı mücadele etmeliyiz. Bataklığı kurutmak 
üzere bu konuda çalışmamız gerekiyor. 
Hedef, sonuç ilişkilerinin bedelini artık 
ödemeyelim. Bunun sebeplerini ortadan 
kaldıralım. Bu konuda Türkiye üzerine 
düşeni yapacaktır. Rus halkına başsağlığı 
diliyorum.’’
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Değerli vatandaşlarım...  Hepinizi en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Türkiye’nin bugünleri adına, ama daha 
önemlisi Türkiye’nin yarınları adına çok 
önemli gördüğümüz böyle bir törende 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız bu 
tesisler, inşallah bölgeye ve ülkemize çok 

yönlü faydalar sağlayacak, uzun yıllar hiz-
met verecektir.

Bugün dünyada yaşanan büyük gelişmele-
re paralel olarak suya olan ihtiyaç giderek 
artmıştır. Hemen her ülke, artan su ihtiya-
cını karşılamak ve geleceğe hazırlanmak 
adına hem mevcut tesislerini geliştirmeye, 

DSİ Toplu Açılış Töreni

Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004
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hem de farklı kaynaklar aramaya başlamış-
tır. Ne yazık ki tabii kaynaklar bakımından 
oldukça zengin coğrafi potansiyele sahip 
olan ülkemizde de durum bundan farklı 
değildir. Hem uzun yıllar boyunca hükü-
metler tarafından ihmal edildiğinden, 
hem de artan nüfusa bağlı olarak büyüyen 
ihtiyaçlardan dolayı ülkemizde altyapı ye-
tersiz kalmıştır.

Maalesef bu tabloyu bugünden yarına de-
ğiştirmek imkanına sahip değiliz. Ancak, 
bugüne kadar yapıldığı gibi yatırımlarımı-
zı ve geleceğe dönük planlamalarımızı sü-
rüncemeye bırakmak noktasında da deği-
liz. Allah’ın izniyle, önümüzdeki dönemde 
tıpkı bugün burada yaptığımız gibi pek çok 
hayırlı açılışlar gerçekleştirecek hazırlıklar 
ve gayretler içindeyiz. Türkiye’nin yarınla-
rında ihtiyaç duyacağı büyüklükte bir alt-
yapı hamlesinin hesap ve planlamalarını 
yapmak üzere bütün ilgili kurumlarımız 
hummalı bir çalışma yürütüyorlar.

Bunların en başta gelenlerinden biri de 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzdür. 
Son 15-20 yılda yapılamayan hizmetler şu 
son iki yıla yakın zaman içinde yapılmış, 
yıllarca tamamlanamayan tesisler birer 
birer tamamlanmaya başlanmıştır. Sadece 
geçen yıl bugün burada törenlerini yap-
tığımız tesisler gibi tam 56 tesisi tamam-
layarak halkımızın hizmetine sunmuş 
bulunuyoruz. Bu hizmetler Türkiye’yi bir 
uçtan bir uca bereketlendirecek olan hiz-
metlerdir. Çorak toprakları suya kavuştu-
racak olan, şehirlere medeniyet taşıyacak 
olan yatırımlardır.

Biz istiyoruz ki bu ülkenin zenginliklerin-
den bu ülkenin insanları faydalanabilsin-
ler. İstiyoruz ki topraklarımız suya gar-
kolsun yeşillensin, enerji ihtiyacımız yine 
bu ülkenin tabii kaynakları kullanılarak 
karşılansın, çağdaş altyapı imkanlarıyla 
şehirlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz ihya 
olsun. Türkiye’yi bundan bir beş yıl sonra, 
bir on yıl sonra, bugünkünden çok daha 
aydınlık, çok daha umutlu günler bekliyor 
olacak, bundan hiç kimse şüphe etmesin. 
Başta genel müdürümüz olmak üzere tüm 
DSİ çalışanlarını kutluyor, yollarına aynı 
istek ve heyecanla devam etmelerini bek-
lediğimi hassaten ifade ediyorum. Ortaya 
konan bu eserlerle gururlanmak hepsinin 
hakkıdır. Bu önemli tesislerin ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar, 
sevgiler sunuyorum.
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Değerli misafirler...

Türkiye yaşadığı kriz ortamından kurtul-
muş, çağın gerektirdiği kalkınma adımla-
rını her alanda atmaya başlamıştır. Temel 
ekonomik göstergeler, Türkiye’nin halen 

uygulanmakta olan ekonomi politikasının 
doğruluğunu ve geçerliliğini ortaya koy-
muştur. Aynı dikkat ve kararlılık ile ekono-
mimiz yönetilmeye, ülkemizin vizyonunu 
geliştirecek yatırım ve projelerle hedefler 
büyütülmeye devam edilecektir.

Nestle Fabrikası Ek Tesis Açılış 
Töreni

Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004
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Bir ülkenin kalkınması için ekonomi yö-
netiminin gücü ve becerisi ne kadar önem-
liyse, özel sektörün ortaya koyduğu açılım 
ve yatırımlar da bir o kadar önemlidir. Ül-
keler ancak topyekun bir ilerleme ruhuyla 
harekete geçirilebildiğinde mesafe alabilir-
ler. Bu anlamda özellikle dünya markaları-
nın üretim sektörlerimizde oynadığı rolü 
büyük takdirle karşılıyoruz. 

Nestle bizler için, sadece yapılan üretim ve 
sağlanan gelir açısından değil; Türkiye’nin 
dış dünyadaki ekonomik prestijine yaptığı 
katkı açısından da çok değerli ve önemli-
dir. Nestle pek çok insanımıza istihdam 
sağlamaktadır. Burada asıl önemli nokta 
şudur ki, bu önemli dünya markası, sürekli 
Türkiye hedeflerini büyütmekte, üretimini 
ve istihdamını arttırmaktadır. Bununla 
yetinmeyip sektöründeki yenilikleri takip 
etmekte ve üretimine de yansıtmaktadır. 
Üretim ve gelişme adına yakalanan bu hız 
ve kalite, ekonomimiz için çok önemli ve 
parlak bir örnek teşkil etmektedir.

Bu bakımdan bu önemli kuruluşumuzun 
attığı adımları büyük bir dikkat ve heye-
canla izliyoruz. Bu üretim ruhunun, bu 
ilerleme heyecanının yaşatılmasında eme-
ği geçen herkesi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.
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Değerli davetliler... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum. Bu güzel törende 
sizlerle bir arada olmaktan duyduğum 
memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyo-
rum.

Allah’ın izniyle Türkiye ekonomisi artık 
zor zamanlardan çıkmış, bütün piyasa-
larımızda yeni bir bahar havası esmeye 
başlamıştır. Bozulan dengeler yerli yerine 
oturtulmuş, bütün üretim sektörlerimiz 

Sütaş Fabrikası Ek Tesis Temel 
Atma Töreni

Karacabey, Bursa | 05 Eylül 2004
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özgüvenlerini yeniden kazanarak yeni 
ufuklara doğru harekete geçmiştir. Siyase-
tin rotası yeniden milletin beklentilerine 
göre çizilmiş, devlet yönetimi itibarını ye-
niden kazanmaya başlamıştır. AB hedefleri 
doğrultusunda çok önemli yapısal düzen-
lemelere gidilmiş, hantal devlet yapısını 
işlek ve ekonomik hale getirecek tedbirler 
alınmaya başlanmıştır.

Büyüme hızında dünyayı şaşırtacak bir 
oran yakalanmış, ihracatta Cumhuriyet 
devrinin bütün rekorları kırılmıştır. Yıl-
lar yılı bu milletin sofrasından ekmeğini, 
cebinden parasını çalmış olan enflasyon 
dizginlenmiş, yeni kuşaklar tek haneli 
enflasyonla tanışmıştır. Artık Türkiye eko-
nomisi, bütün sektörleriyle birlikte şaha 
kalkmış, parlak geleceğine doğru koşar 
adım ilerlemektedir.

Sizler de şahitsiniz; bugün burada olduğu 
gibi yurdumuzun her köşesinde çok önem-
li, çok güzel, çok hayırlı gelişmeler oluyor. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana hemen 
her gün bizzat ben yeni bir tesisin, bir fua-
rın, bir işletmenin açılışını yapıyorum. Açı-
lan her tesis, yapılan her yatırım, ekmek 
olarak, iş olarak, rahatlık olarak bu millete 
dönecektir. Bu yüzdendir ki, hükümet ola-
rak bu ülke için bir çivi çakanın her zaman 
arkasında destekçisi oluyoruz. Bu millete 
hizmet edeni başımızın tacı sayıyoruz.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Uğurteks Şirketler Grubu tarafından yaptı-
rılan ‘‘Uğurteks Boya Terbiye Fabrikası’’nın 
açılış töreninde konuşan Erdoğan, bölgenin 
Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinden 
biri olduğunu söyledi. Duble yol çalışmala-
rının hızla devam ettiğini, Kınalı-Tekirdağ 

arasındaki yolun yapımı için çalışmaların 
hızlandırıldığını ifade eden Erdoğan, özel-
likle yol denilen bu gerçeği bir medeniyet 
yarışı olarak gördüğünü kaydetti. Erdoğan, 
çağdaşlaşmanın ve modernleşmenin yol 
ve sudan geçtiğini dile getirerek, ‘‘Yol ve 

Çerkezköy Uğurteks Fabrikası 
Açılışı

Tekirdağ | 11 Eylül 2004
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suyunuz varsa siz modern olmayı konuşabi-
lirsiniz’’ dedi.

Türkiye’de onbinlerce köyün susuz, birço-
ğunun da altyapısının yetersiz olduğunu 
anlatan Erdoğan, bugüne kadar gelenlerin 
bu konuları ciddi olarak ele almadıkları-
nı vurguladı. Kendilerinin hiçbir zaman 
umutsuz olmadıklarını, farklı bir uf ka 
doğru Türkiye’yi götürdüklerini ifade eden 
Erdoğan, bütün sanayicileri Ar-Ge çalışma-
larında çok daha müteşebbis bir anlayışla 
yürümeye davet etti. Ar-Ge konusunda 
TÜBİTAK’ın işverenlere yardımcı olacağını 
belirten Erdoğan, bunun için TÜBİTAK’ın 
2005 yılı bütçesine Ar-Ge çalışmaları için 
450 milyon dolarlık bir kaynak koydukları-
nı söyledi. Erdoğan, Trakya’yı, Avrupa’ya ve 
Asya’ya bağlayacak karayollarının adımla-
rını da attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

‘‘Tekirdağ Limanı’nı aynı şekilde Anadolu’ya 
bağlayacak adımları da atıyoruz. Bazıları 3. 
köprü olayına muhalefet ediyorlar. Bunun 
da alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü 
İstanbul’a ne 2 köprü, ne Marmaray, ne de 
lastikli tüp geçit yetmez. Hem lastikli tüp 
geçidi yapmayı hedef liyoruz, hem zaten 
Marmaray’ın temeli atıldı. Hem de 3. köprü-
yü yapacağız. Böylece ulaşımı Anadolu ile 
Avrupa arasında rahatlatacağız. Bu sadece 
İstanbul’un sorunu değil, Avrupa kıtası ile 
Asya kıtasının bağlantıdaki bir sorunudur. 
Olaya spesifik bir yaklaşımla bakamazsınız. 
Büyük açıdan bakmaya mecbursunuz. Olay 
3-5 yılın olayı değil, en az 50 yılı görmemiz 
gerekiyor.’’

Erdoğan, bazı kişilerin ‘‘Şu ülkedeki ge-
lişmeler bizi şöyle tehdit ediyor’’ şeklinde 

yakınmalarda bulunduğunu hatırlatarak, 
bu gibi düşüncelere sahip olanları eleştirdi. 
‘‘Bunu konuşmaktan çok biz ne yapıyoruz, 
onu konuşalım’’ diyen Erdoğan, işadamının 
üretime ne kadar katkı yaptığına bakması 
gerektiğini söyledi. İşsizlik sorununa da de-
ğinen Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Şu anda en büyük sıkıntımız işsizlik. İşsiz-
lik konusunda TOBB ve TİM başkanlarıyla 
da görüştüm. Sürekli olarak işsizlik benim 
gündemimde. Bunların 2 milyon 400 bin 
üyesi var. Her üye bir işçiyi yanına alsa, 2 
milyon 400 bin işsize iş bulabiliriz. Siz bunu 
yapın. Ülkeyi bir anda rahatlatırsınız. Ge-
çenlerde bunun da cevabını aldım. 1 milyon 
200 bin işsize iş bulacaklarını söylediler, 
fakat vergide hükümet bir kolaylaştırma 
yapsın diyorlar. Biz iktidara geldiğimizden 
itibaren zaten hep vergide kolaylaştırma 
yapıyoruz. Şu anda bir vergi reformu paketi 
hazırlıyoruz. Bu kolaylaştırmayı yine yapa-
cağız. Biz işverenin güçlü olmasından ne 
sıkılırız, ne utanırız. Tam aksine işverenimiz 
güçlü oldukça biz bununla iftihar ederiz. 
Bizde böyle bir kıskançlık olmaz.’’

Erdoğan, açılışı yapılan fabrikada 250 vatan-
daşın aş ve iş sahibi olacağını dile getirerek, 
‘‘250 işsizi iş sahibi yapacak işadamına ben 
saygı duymayacağım da kime duyacağım? 
Bugün buraya geldiysem, bu anlayışla gel-
dim’’ dedi. Son çıkarılan teşvik yasalarıyla 
Türkiye’nin ciddi bir sıçrama yaşadığını 
vurgulayan Erdoğan, ‘‘Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimiz bu teşvik yasalarıyla 
ciddi manada işsizlerimiz için bir iş kapısı 
olmaya devam edecek’’ diye konuştu.
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Başbakan Erdoğan, kış aylarından itiba-
ren 8 ay yolu kapalı kalan Bahçesaray 
yolunun yerine Soğuksu-Hizan üzerinden 
açılan yeni yolun açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Bahçesaraylıların bugüne 
kadar büyük bir ihmal yaşadığını belir-

terek, ‘‘Bahçesaray’a gelen ilk başbakan 
olmaktan çok mutluyum. Bu ilki başa-
rabildiğim için gurur duyuyorum’’ dedi. 
Bahçesaray’ı yıllardır televizyonlarda 
izlediğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Şimdiye 
kadar Bahçesaray’ın sorunlarına kimse 

Bahçesaray-Hizan Yolu Açılış 
Töreni

Van | 18 Eylül 2004
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çözüm getiremedi, ancak şimdi bir çözüm 
ve çare geldi’’ dedi. Konuşmasında nasıl bir 
Türkiye devraldıklarının herkes tarafın-
dan bilindiğini ifade eden Erdoğan, şunları 
söyledi: 

‘‘Geçen yıl 42 milyar dolar faiz ödeyen 
bir Türkiye var. Bu faizin yarısı ödenme-
miş olsaydı, yarısı geri kalmış bölgelerin 
yatırımına ayrılsaydı, Türkiye’nin nasıl 
kalkınmış olacağını tasavvur edin. Borç 
yüklü bir Türkiye devraldık. Bu, önceki hü-
kümetin yüklediği bir borç yüküdür, bunu 
çözdük. Bahçesaray yolunu nasıl açtıysak, 
Türkiye’yi bütün yollarla birbirine bağla-
yacağız.’’ 

15 bin kilometre duble yolları gündeme ge-
tirdiklerinde bütün siyasilerin ‘‘dalga geç-
tiğini’’ dile getiren Erdoğan, ‘‘Niye? Çünkü 
akılları basmıyor da ondan. (Yapamaz) 
diyorlardı, karikatür çiziyorlardı. Çünkü 
bizim fiillerimizin, hizmetimizin ulaştığı 
yerlere onların hayalleri ulaşamaz’’ dedi. 
Şu anda Türkiye’nin çok farklı bir yerde ol-
duğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, her 
geçen gün yükselen bir ekonomik trende 
sahip olunduğunu, göreve geldiklerinde 
kişi başına düşen 2 bin 600 dolarlık milli 
gelirin, yıl sonu itibariyle 4 bin dolara ula-
şacağını kaydetti. Geçen yıl büyüme hızı-
nın yüzde 5 olarak belirlenmesine rağmen, 
yıl sonunda bunun yüzde 6 olarak gerçek-
leştirildiğini vurgulayan Erdoğan, bu yıl 
da büyüme hızını yüzde 5 olarak belirle-
diklerini, ancak bundan daha büyük bir 
büyüme hızını yakalayacaklarını bildirdi. 
Türkiye’nin artık kabına sığmadığını, özel 

sektörün de çok ciddi yatırımı bulunduğu-
nu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Makine şu anda hızla devam ediyor. Şu 
anda Türkiye’de sadece makine parkı 
itibariyle yatırım 28 katrilyona ulaştı. 
Türkiye’de hızla yükselen bir güven vardır. 
Artık bir hareketlenme var. Eskiden enflas-
yon canavarı vardı. Bütün imkanları alıp 
götürüyordu. Adeta güneş karşısında bir 
kar topu gibi eritiyordu. Göreve geldiği-
mizde enflasyon yüzde 30’du. Ama şimdi 
tek haneli rakamlardan konuşuyoruz. Bu 
yıl enflasyonu yüzde 12 olarak planlıyo-
ruz.’’ 

Başbakan Erdoğan, geçen yıl 700 bin ton 
kömür dağıttıklarını, bu yıl 1 milyon 200 
bin ton kömür dağıtabilecek durumda ol-
duklarına da işaret ederek, Ekim sonuna 
kadar bütün illere kömür yardımının gide-
ceğini sözlerine ekledi. 
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Başbakan Erdoğan, Malatya 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan 19 
fabrikanın açılışı ve 38 fabrikanın temeli-
nin atılması dolayısıyla düzenlenen törene 
katıldı. Bu tür tabloların kendisine büyük 
heyecan verdiğini ifade eden Erdoğan, 

bunu yaşadıkça ülkenin aydınlık dolu ya-
rınlarını hissettiğini, gördüğünü ve bunun 
heyecanıyla çok daha farklı bir şekilde 
yarınlara yürüdüklerini söyledi. Erdoğan 
dün Van’da olduğunu anımsatarak, bu-
rada yılın 10 ayı kapalı olan Bahçesaray 

2. OSB 19 Fabrika Açılış ve 38 
Fabrika Temel Atma Töreni

Malatya | 19 Eylül 2004
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yolunun açılışını gerçekleştirdiklerini kay-
dederek, şöyle devam etti: 

‘‘Malatya, bu tesislerin tamamlanmasıyla 
Türkiye’de farklı, müstesna bir şehir ola-
caktır. Malatya, son dönemlerde çok ciddi 
bir sıçramanın içerisinde. Buradaki yatı-
rımlar tamamlandığı zaman 12 bin işsiz 
vatandaş iş sahibi olacak. 12 bin işsizin 
iş sahibi olması demek 12 bin aileye aş, 
iş demektir. Her bir aileyi ortalama 5 kişi 
olarak kabul edersek 60 bin insanımızın aş 
sahibi olması demektir. Onun için burada 
gerek açılışı yapılan gerekse temeli atılan 
bu müesseseler bana göre kutlu bir yanı 
olan müesseselerdir.’’ 

Başbakan Erdoğan, Malatya 1. Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde çok örnek müteşebbisler 
bulunduğunu belirterek, ‘‘Malatyalı zaten 
ruhen müteşebbistir’’ dedi. Malatyalıların 
müteşebbis ruhunu İstanbul’dan çok iyi 
bildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle teks-
til sektöründe Malatyalıların kazandırdığı 
heyecana şahit olduğunu söyledi. Erdoğan, 
Malatya Valisi Osman Derya Kadıoğlu’nun 
2. Organize Sanayi Bölgesi’nin elektriğinin 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nden alındığını 
ve bunun da çeşitli sorunlara yol açtığını 
belirterek buraya yeni bir hat çekilmesini 
istediğini anımsatarak, yarın yapılacak 
Bakanlar Kurulu toplantısında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’e bu 
konuda talimat vereceğini bildirdi. 

Türkiye’nin geleceğe çok farklı bir yapıda 
yürüdüğünü anlatan Erdoğan, 3 Kasım 
seçimleri öncesindeki ekonomik durumu 
anlatarak şu anda gelinen noktaya ilişkin 

örnekler verdi. Kişi başına düşen milli ge-
lirin yıl sonunda 4 bin dolara ulaşacağını 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Bunlar her toplumda 
olan sıçrama değil. Bu, bu millete mahsus-
tur. Yolsuzlukların önü alınınca, hortumlar 
kesilmeye başlayınca nereden nerelere gel-
dik. Demek ki oluyormuş. Bundan sonra 
da daha iyi olacak’’ diye konuştu. Erdoğan 
Temmuz ayı sonu itibariyle müteşebbisle-
rin yaptığı yatırımların 28 katrilyon liraya 
ulaştığını kaydederek, bunlarla tatmin 
olmayacaklarını, Türkiye’nin kişi başına 
düşen milli gelir 10 bin dolara ulaştığında 
hedefe ulaşılacağını söyledi. 

36 ilde teşvik uygulaması bulunduğunu 
anımsatan Erdoğan, bu uygulamadaki 
hedefin işsiz vatandaşların iş bulması 
olduğunu dile getirdi. Çeşitli illerde ol-
duğu gibi, o ilde doğmuş yatırımcıları 
kendi illerinde yatırım yapmaya davet 
eden Erdoğan, Malatyalı yatırımcıları da 
Malatya’da yatırım yapmaya davet etti. Er-
doğan, ‘‘Böylece memleketinde hayırla yad 
edilirsin. Kaybolma, burayı unutma...’’ diye 
konuştu. Türkiye’nin sadece Batı’da veya 
Güney’de büyüyen bir ülke değil, dört bir 
yanıyla büyüyen bir ülke olmasını isteyen 
Erdoğan, bunun için Türkiye’nin dört bir 
yanını bakanlarla birlikte ‘‘mekik dokur 
gibi dokuduklarını’’ ifade etti. 

Enflasyonun ve faiz oranlarının düşmesi 
sonucu vatandaşların parasının cebinde 
kaldığını kaydeden Erdoğan, hortumların 
kesildiğini ve kendi dönemlerinde fona 
devredilen banka olmadığını dile getirdi. 
Bundan sonra batan bankalardaki para-
ların devletin garantisi altında olması 
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uygulamasını da sınırlandırdıklarını ve 
50 milyar liraya kadar devlet garantisi 
bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, ‘‘Kusura 
bakmayın; Biz kalkıp da bu ülkede garip 
gurebanın, fakir fukaranın imkanlarını bu 
yolsuzlukları yapanlara veremeyiz. Bunu 
bu ülke birkaç kere ödedi. Artık ödeyeme-
yiz. Bunu ödettiler. Bu oyuna artık geleme-
yiz’’ dedi. 

Türkiye’nin geçen yıl yaklaşık 60 milyar 
dolar faiz ödediğini belirten Erdoğan, 
bunun yarısının yatırıma dönüşmesi du-
rumunda ülkede çok şeyin değişeceğini 
söyledi. ‘‘Bunları hep kucağımızda bulduk, 
ödemek zorundasın. Şimdi bunlar her ge-
çen gün azalıyor, daha da azalacak’’ diye 
konuşan Erdoğan, geçen yıl 2 bin kilomet-
re, bu yıl 3 bin kilometre, 5 yılın sonunda 
da 15 bin kilometre duble yol yapılacağını 
söyledi. Toplu konut yapımının da yurdun 
dört bir yanında devam ettiğini ifade eden 
Erdoğan, Malatya Erhaç Havaalanı’ndan 
şehir merkezine gelirken yol üzerindeki 
Özal Köyü’nde kerpiç binaları gördüğünü 
kaydetti. Erdoğan, ‘‘İsmi güzel de oradaki 
kerpiçten evler bu ismi gölgeliyor’’ dedi. 
Bu evlerin yerine süratle modern, çağdaş 
evler yapılmasını isteyen Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘Havaalanından Malatya’ya doğru ge-
lenler yapılacak çağdaş binaları göstererek 
(Türkiye’nin her yeri aynıymış desin)’’ diye 
konuştu. 

Vagon fabrikasının yeri ile ilgili Maliye 
Bakanı’na gerekli talimatı verdiğini bildi-
ren Erdoğan, en kısa zamanda bu konuyu 
sonuca erdirip, bunu da Malatyalı vatan-

daşların yatırımlarına yönelik hizmete 
dönüştüreceklerini kaydetti. 
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Başbakan Erdoğan, Toplu Konut İdaresi 
tarafından yaptırılacak Beydağı Toplu Ko-
nut alanındaki 852 konutun temel atma 
törenine katıldı. Erdoğan, konutların yapı-
mının gelecek yıl Temmuz ayında tamam-
lanacağını ve o tarihte hak sahiplerine 
teslim edilmesi dolayısıyla düzenlenecek 

törene de katılacağını söyledi. Şehirlerde 
gecekondulaşmayla birlikte insanların 
insanca yaşamanın imkanlarını yakalaya-
madığını ifade eden Erdoğan, insanların 
toplu konutlarla insanca yaşamanın erde-
mine ulaşmasını istediklerini söyledi. 

TOKİ Beydağı 852 Konut Temel 
Atma Töreni

Malatya | 19 Eylül 2004
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Başbakan Erdoğan, sayısı 2 bine çıkarıla-
cak toplu konutlarla Malatya’nın büyük 
bir değişim, dönüşüm projesini de yaşamış 
olacağını dile getirerek, projede alt taba-
kaya hitap edecek konutların da buluna-
cağını bildirdi. Bedellerinin yüzde 10-25’i 
peşin, konutların yapımının bir yıl içinde 
tamamlanacağını ve 10 yılda kira öder 
gibi taksitle ödeneceğini ifade eden Erdo-
ğan, ‘‘Bunlar bugüne kadar olmuş şeyler 
değildi ama biz bunları gerçekleştirdik’’ 
dedi. Konutların yapımıyla Beydağı’ndan 
Malatya’ya, Malatya’dan da Beydağı’na 
bakışın bir başka olacağını kaydeden Erdo-
ğan, bu çalışmanın örnek bir çalışma oldu-
ğunu söyledi. Konut seferberliğini ülkenin 
dört bir yanında gerçekleştirdiklerini anla-
tan Erdoğan, hedefin bu yıl sonuna kadar 
100 bin konutun temelini atmak olduğunu 
dile getirdi. 

Konuşmasında, ekonomi ile ilgili geliş-
melere de yer veren Erdoğan, 22 aylık hü-
kümetleri döneminde akaryakıt ürünleri 
hariç hiçbir üründe zam sesinin duyulma-
dığını ifade etti. ‘‘3 Kasım’dan önce akşam 
yat sabah kalk, zam, zam, zam...’’ diye ko-
nuşan Erdoğan, ekmek, domates, salatalık, 
buzdolabı ve televizyon fiyatlarının artma-
dığını, hatta düştüğünü kaydetti. Erdoğan 
şöyle devam etti: 

‘‘Bunlar bir şey gösteriyor, Türkiye’de 
artık istikrar dönemi başlamıştır, güven 
dönemi başlamıştır. Biz halkımıza güveni-
yoruz, halkımız da bize güveniyor. Şu anda 
işadamlarımıza da güven geldi. Sürekli 
yatırımlar başladı. Türkiye artık aydınlığa 

doğru yürüyor, inşallah bunlarla kalmaya-
cağız.’’ 

Başbakan Erdoğan, okulların açıldığı 13 
Eylül’de ilköğretim okulu öğrencilerinin 
kitaplarını ücretsiz olarak sıraların üze-
rinde bulduklarını, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da bu konuda verdikleri sözü yeri-
ne getirdiklerini ifade etti. İhtiyacı olan 
vatandaşlara da ücretsiz kömür yardımı 
yaptıklarını kaydeden Erdoğan, bu yıl bu-
güne kadar 500 bin ton kömür dağıtıldığı-
nı, bu miktarın yıl sonuna kadar 1 milyon 
200 bin tona çıkacağını bildirdi. Mevcut 
sorunların hepsinin bir anda çözümünün 
mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, 
ekonomik yönden güçlendikçe halkın da 
güçleneceğini sözlerine ekledi. 
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Başbakan Erdoğan, Batman’dan helikop-
terle Siirt’in Şirvan İlçesi’ne bağlı Maden 
Köyü’ne geldi. Erdoğan, burada Park 
Holding’e ait Bakır İşletmeleri Konsant-

ratör Tesisi’nde incelemede bulunarak, 
tünelin açılışını yaptı. Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, buradaki yatırımın sı-
radan bir yatırım olmadığını, tutarının 50 

Şirvan Bakır İşletmeleri 
Konsantratör Tesisi Tünel 

Açılış Töreni

Siirt | 21 Eylül 2004
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milyon dolar olduğunu belirterek, bu ne-
denle törende bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. Burada ilk etapta bin 
kişinin direkt iş sahibi olacağını, bildiren 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Burası tam olarak bittiğinde 30 bin kişi 
aşını buradan sağlayacaktır. Karayolları ve 
diğer hizmetler için bakan arkadaşlarıma 
gerekli talimatları verdim. Bunları yapa-
rak, Maden köylüsüne (sen çağdaşlaşma 
yolunda bir adım atıyorsun) diyeceğiz. Tur-
gay Ciner’in söylediği gibi önümüzü açın. 
Kurumsal bir tükenilmişlik devletimizde 
egemendir. Kimse yetkisini devretmek 
istemiyor. Bunları aşacağız. Bunları aşma-
dan patlama yapamayız. Bir yılda Temmuz 
rakamlarına göre yapılan yatırımların 
tutarı 28 katrilyon liraya ulaşmıştır. Önü-
müzdeki günlerde daha da iyi olacaktır. 
Bu iyiliğin işaretini Malatya’da da gördük. 
19 fabrikanın açılışını, 38’inin de temelini 
attık. Bu yayılmaktadır. Bu yayılma bir gü-
ven, bir istikrar ve heyecandır. Milli geliri 
1500 doların altında olduğu illerde bu tür 
yatırımlara devam edeceğiz. 1 Ocak’ta yeni 
değerlendirmeler ve parametreler elimize 
geldiği zaman gerekli adımları atacağız. 
Gördüğünüz bu dağlar boş değil. Bunları 
ülkemize katma değer olarak kazandırmak 
için gereken her türlü çabayı göstereceğiz.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Siirt’te, İl Özel İdare 
Müdürlüğü’nün yaptırdığı Siirt Merkez 
Lisesi’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, 700 milyar 
liraya mal olan 24 derslikli lisede Siirtli 
öğrencilere iyi bir eğitim ortamı sağla-
nacağını söyledi. Başta Siirt olmak üzere 
Türkiye genelindeki okullarda öğretmen 

açığının giderileceğini kaydeden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘Şunu nasihat ediyorum: (Oku) emrine 
hep birlikte sarılmalıyız. Okumalıyız, ama 
okurken de düşünmeliyiz. Düşünmek kafi 
değil, düşüncelerimizi uygulamaya getir-
meliyiz. Bu da yeterli değil, uygulayacağı-

Merkez Lisesi Açılışı

Siirt | 21 Eylül 2004
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mızı neticelendirmeliyiz. Başarı, bu dört 
kavramdadır.’’

Erdoğan konuşmasında, öğrencilere, Meh-
met Akif Ersoy’un; ‘‘İhtiyar amcanı dinler 
misin oğlum Nevruz. Ne çok söyle, ne bü-
yük söyle, yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı 
geniş soyları taklit etme. Özü sağlam, sözü 
sağlam adam ol ırkına çek’’ mısralarından 
oluşan ‘‘Bir Çocuğa Nasihatler’’ isimli şii-
rini de okudu. Erdoğan, ‘‘Siz de özü sözü 
sağlam bir nesilsiniz. Laf değil iş üretme-
lisiniz. Türk milletine laf üretmek değil, iş 
üretmek gerekir’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, daha sonra eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte okulun açılışını yapa-
rak, sınıfları dolaştı. Öğrencilere, okuldan 
memnun olup olmadıkları ve öğretmen 
eksiğinin bulunup bulunmadığı soruları-
nı yönelten Başbakan Erdoğan, eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte sıraya oturarak öğren-
cilerle fotoğraf çektirdi.
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Başbakan Erdoğan, Konya’nın Çumra 
İlçesi’nde Pankobirlik tarafından yap-
tırılan Çumra Şeker Fabrikası’nın açılış 
töreninde, bir yıl önce temeli atılan tesisi, 
bugün açılışa hazırlayan Pankobirlik Ge-
nel Başkanı, yöneticileri ve emeği geçen 

herkese teşekkür etti. Böyle bir eserin kısa 
bir sürede, ülke ekonomisine ciddi katma 
değer sağlayacak şekilde hazırlayanları 
alkışladığını ifade eden Erdoğan, tesiste 
Türk çiftçisinin de emeğinin büyük oldu-
ğunu dile getirdi. 

Çumra Şeker Fabrikası  
Açılış Töreni

Konya | 25 Eylül 2004
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Türkiye’nin çok farklı bir dönemi ya-
şamaya başladığını belirten Erdoğan, 
Türkiye’nin sadece kendi içinde değil, 
uluslararası alanda rekabeti yakalamış 
olmasının, güzel eserlerin meydana gele-
ceğini gösterdiğini dile getirdi. 3 Kasım’da 
başlayan süreçte 22 ayın geride bırakıldığı-
nı ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Enflasyon yüzde 34’lerde iken bugün tek 
haneli rakamlar konuşuluyor. Bunun anla-
mı şudur: Çiftçinin, köylünün ve vatanda-
şın cebindeki para adeta güneş karşısında-
ki kar topu gibi erimiyor. Bir gecede yüzde 
5 bin, yüzde bin 500 faiz ödemeleri geride 
kaldı. Bunlar halkın cebinden çıkıyordu. 
Artık çiftçi ve halk bu parayı ödemiyor. 
Çok ciddi bir büyüme içindeyiz. Geçen 
yıl yüzde 5’i hedefledik. Büyüme yüzde 6 
oldu. Bu yıl da yüzde 5’i hedefledik. İlk 6 
ayda yüzde 13.4’ü yakaladık. Temmuz ayı 
sonu itibariyle yatırımcıların Türkiye’de 
yaptığı yatırım, ekipman alımları 28 kat-
rilyon liraya ulaşmıştır. Bu yatırımcının 
hangi konumda olduğunu ispatlıyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, tek sıkıntının işsizlik 
olduğunu vurgulayarak, bu yatırımlar 
arttıkça işsizlik sorunun çözüleceğini, işsiz 
sayısının azalacağını ifade etti. Şu anda 
sosyal devlet olma yolunda adımların 
atıldığını belirten Erdoğan, yatırımcıları 
teşvik ettiklerini, yarın Osmaniye’de 40 
fabrikanın temelini atacaklarını bildirdi. 
Erdoğan, ülkenin daha iyi yerlere gelmesi 
için biraz daha sabır gerektiğini ifade ede-
rek, şöyle devam etti: 

‘‘El ele, omuz omuza verelim. Bugün bizim 
paramız yolsuzluk şebekelerine aktarılmı-
yor. Hortumlar kesiliyor. 1 milyon 200 bin 
ton kömür ayırdık. Bunun 800 bin tonu 
yerlerine ulaştırıldı. 30 bin ton kömür de 
Konya’da fakir fukaralara düştü. Bu imkan-
lar nereden sağlanıyor? Yolsuzluk şebeke-
sine bağlı hortumlar kesildikçe sağlanan 
imkanlar vatandaşa gidiyor. Aynı şekilde 
milli eğitime de destekler verdik. Bu tür 
desteklerimiz sürecek.’’ 

Türkiye’de artık petrol dışında ‘‘zam sesi’’ 
duyulmadığını ifade eden Erdoğan, ‘‘O da 
maalesef dışa bağımlı olan bu üründe eli-
mizde olmadan yapılan zamlardır’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, 2 yıl önce ‘‘zam sesi’’ 
duyulmayan bir gün olmadığını belirte-
rek, ‘‘Artık her gece zam sesi duymuyoruz. 
Bundan sonra petrol gibi dışa bağımlı 
olduğumuz ürünler dışında zam sesi duy-
mayacaksınız. Vergi yükünü de asgariye 
indirerek vatandaşın sırtındaki yükü hafif-
leteceğiz’’’ diye konuştu. 
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Başbakan Erdoğan, Konya KOSKİ Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin temel atma törenini ka-
tıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 
sabah Çumra Şeker Fabrikası’nın açılışını 
yaptıklarını anımsatarak, fabrikada 500 
kişinin istihdam edildiğini ve 110 milyon 
dolara mal olduğunu kaydetti. Konya ve 
Tuz Gölü için biyolojik bir arıtma tesisinin 
temelini attıklarını ifade eden Erdoğan, 
projenin 3 yıl sonra bitirilmesinin amaç-
landığını belirtti. Erdoğan, gerek katı 
gerekse organik atıkların arıtılmasında 
bu tesislerin çok önemli olduğuna dikkati 
çekerek, ‘‘Bu tesisler, modernleşme ve çağ-
daşlaşmanın bir göstergesidir’’ dedi. 

Erdoğan, 28 Mart yerel seçimlerinin ar-
dından Konya’nın farklı bir değişim, dö-
nüşüm yaşadığını ifade ederek, merkez ve 
yerel teşkilatların el ele vererek Konya’yı 
daha modern bir şehir haline getireceğini 
bildirdi. Ankara-Konya arasında hızlı tren 
seferi başlatacaklarını bildiren Erdoğan, 
‘‘Bu projeyle Ankara-Konya arasını banliyö 
haline getireceğiz’’ dedi. Erdoğan, bu tren 
seferleriyle Ankara-Konya arasının bir sa-
atte alınacağını söyledi. 

Başbakan Erdoğan, bugün Konya’da bazı 
okulların açılışını gerçekleştireceğini, 
akşam Konyalı işadamları ile bir araya ge-
leceğini ifade ederek, ‘‘Niye işadamları ile 
bir araya geliyorum. Konyalı işadamların-
dan buradaki işsizlere iş imkanı sağlama-
larını isteyeceğim’’ diye konuştu. ‘‘Devlet 
işsize iş veren kapısı değil, işsizliğin çözü-
münü işverenlerle omuz omuza çözen bir 
konuma gelecek’’ diyen Erdoğan, devletin 
yıllarca aş, iş kapısı olarak görüldüğünü, 
‘‘devlette çalışmaya başladık mı mesele bit-
ti tamam’’ denildiğini kaydetti. 

Konuşmasında, ekonomide yaşanan ge-
lişmeleri de anlatan Erdoğan, kişi başını 
milli gelirin 4 bin dolara yaklaştığını, bu 
rakamın Türkiye’nin nereden nereye gel-
diğinin göstergesi olduğunu vurguladı. 
Enflasyonda tekli rakamlara gelindiğini ve 
borsanın tarihi zirvesini yaparak 22 bin 
400’lere çıktığını belirten Erdoğan, ‘‘Biz 
göreve geldiğimizde borsa 7 binlerdeydi. 
Borsa düştüğü zaman bağıranlar, yükseldi-
ğinde niye alkışlamıyorlar?’’ diye konuştu. 
Erdoğan, Devlet millet kaynaşmasının hep 

KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi 
Temel Atma Töreni

Konya | 25 Eylül 2004
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birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade 
etti. 

‘‘Hortumlar kesiliyor, kesildikçe kaynak-
lar halka veriliyor’’ diyen Erdoğan, hal-
ka ücretsiz kömür dağıtıldığını, sadece 
Konya’da 30 bin ton kömür dağıtılacağını 
kaydetti. ‘‘Halk sobasına varıncaya kadar 
alabilir. Kaynak nereden? Hortumculara 
giden kaynak buraya geliyor. Bu kadar 
basit’’ diyen Erdoğan, çiftçilere uygulanan 
destekleme priminde bundan sonra des-
teğin araziye değil, ürüne uygulanacağını 
söyledi. Erdoğan, temel atma törenine katı-
lan Konyalılara ‘‘Sizleri daha fazla güneşin 
altında bekletmek istemiyorum’’ diyerek 
sözlerini tamamladı. Vatandaşların ‘‘bekle-
riz’’ seklindeki sözleri üzerine de Erdoğan, 
‘‘Yok yok, gönlüm razı değil’’ dedi. Tören-
de, Konyasporlu bir grup taraftar Başba-
kan Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde 
bulundu. 
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Başbakan Erdoğan, Adnan-Hadiye Sür-
megöz, Erenköy Zeki Altındağ, Mehmet 
İbrahim Çelik İlköğretim okulları ile Diltaş 
Lisesi’nin açılış törenlerine katıldı. 3 ilköğ-
retim okulunu temsilen Adnan-Hadiye 
Sürmegöz İlköğretim Okulu’nda gerçekleş-

tirilen açılış töreninde konuşan Erdoğan, 1 
yıl önce temelleri atılan bu okulların bugün 
açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Er-
doğan, eğitime yüzde yüz destek kampan-
yasına destek vererek, bu okulları yaptıran 
hayırsever işadamlarına teşekkür etti.

Adnan Sürmegöz İlköğretim 
Okulu Açılış Töreni

Konya | 25 Eylül 2004
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‘‘Bir ilköğretim okulu böyle olur. Burada, 
öğrencilerin hangi özgüvenle okuyacakla-
rını düşünün’’ diyen Recep Tayyip Erdo-
ğan, okulların çok modern ve çağdaş oldu-
ğunu belirtti. ‘‘Öğrencilerin üzerindekilere 
önlük diyemiyorum. Öğrenci elbisesi çok 
şık’’ diyen Başbakan Erdoğan, ülkenin bu 
öğrencilerle yarınlara farklı bakan bir Tür-
kiye olacağını söyledi.

Geçen hafta Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne 
gittiğini ve orada öğrencilerin üzerinde 
önlükler gördüğünü dile getiren Erdoğan, 
‘‘İnşallah o öğrencilerin de, öğrenci elbisesi 
giyecekleri günleri göreceğiz’’ diye konuş-
tu. ‘‘Biz sizlere güveniyoruz, siz de bize 
güvenin, sizi asla aldatmayacağız, aldatan-
lardan da olmayacağız’’ diyen Başbakan Er-
doğan, Türkiye’nin gerçekleri neyse onları 
yapacaklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Diltaş 
Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada da, kaliteli, 
modern, çağdaş bir okulu açmanın sevinci 
içerisinde olduğunu dile getirdi. ‘‘Yarınla-
ra, inançla, azimle, kararlılıkla, yürümek 
zorundayız’’ diyen Erdoğan, öğrencilere 
‘‘geleceği sizler inşaa edeceksiniz’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Benim bir sözüm var ‘Oku, düşün, uygula 
ve neticelendir’ Okudunuz... Okuduğunuz 
zaman düşünmelisiniz, düşündüğünüzü 
de uygulamalısınız ve en sonunda da bunu 
sonuçlandırmalısınız. Ben bunları yaptım 
ve şu anda bu noktadayım.’’



251

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

Başbakan Erdoğan, Osmaniye Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen ‘‘80. 
İlde 80 Fabrika Temel Atma Töreni’’ndeki 
konuşmasına, işsizliğin çözümü yolunda 
önemli adımlardan birini gerçekleştirdik-
lerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi’nin 

birinci ve ikinci etaplarının en geç iki yıl 
içinde tamamlanacağını ve bölgenin fab-
rikalarla donanmış olacağını ifade eden 
Erdoğan, ‘‘Buradan Türkiye’nin dört bir 
yanına, dünyanın çeşitli ülkelerine ürün-
ler göndereceğiz’’ dedi. Türkiye’nin bu 

80. İlde 80 Fabrika Temel  
Atma Töreni

Osmaniye | 26 Eylül 2004
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noktaya nasıl geldiğini örneklerle anlatan 
Erdoğan, şimdi artık AB yolunda ilerlen-
diğine dikkati çekerek, ‘‘Artık son aşamaya 
geliyoruz. Tüm dünya buna şahit oldu. 
Şimdi AB yolu, uygulamada eksiklikler 
var, ama bunları gidereceğiz. Bu konuda 
mesafe aldık ama yeterli değil. Müzakere 
sürecinde yan gelip yatmak yok. Azimle ya-
pacağız. Türkiye’yi modern ve çağdaş hale 
getireceğiz’’ dedi. Türkiye’yi kalkındırma 
yolunda ilk etapta milli geliri bin 500 dola-
rın altında olan illeri planlama kapsamına 
aldıklarını ifade eden Erdoğan, konuşması-
nı şöyle sürdürdü: 

‘‘Bu iller hedef olsun dedik. Ağırlıklı olarak 
da Doğu ve Güney Doğu’daki iller yer aldı. 
Çalışmalarımız sırasında diğer bazı iller-
den eleştiriler aldık. Haklıydılar. Ama, ilk 
etapta şöyle toplu bir kalkışı ortaya koya-
lım, geri kalmış illerimizi hep birlikte aya-
ğa kaldıralım, bu arzumuz, bu hedefimiz 
vardı. Bu illere yönelik olarak attığımız bu 
adımlar, diğer illerdeki iş adamlarımızı, 
haksız rekabete yol açıldığı anlayışına sevk 
etmemeli. Şunu bilelim ki ülkemizin geri 
kalmış olan bu bölgelerinde yapılacak ya-
tırımlarla buraların ayağa kalkmış olması, 
yarın sadece birey olarak değil, ülke olarak 
toplu kalkınmamızı getirecektir. Yoğun bir 
işsizliğimiz var ve bu 36 il ön sıralarda yer 
alıyor. Teşvik Yasası’nı daha da genişletece-
ğiz. Yeter ki ülke hep birlikte ayağa kalksın. 
2005 yılına da daha da genişlemiş olarak 
gireceğiz.’’ 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) 3 milyon 800 bin metrekarelik alanı 
işadamlarına ücretsiz tahsis ettiklerini ve 

tesisler bitirildiğinde 5 yıl vergi alınma-
yacağını belirten Erdoğan, ‘‘Bunu da kafi 
görmedik. Kullandığı enerjinin de yüzde 
50’sini almayacağız. Bunu da kafi görme-
dik, SSK primlerini düşüreceğiz. Yeter ki 
fazla elaman çalıştırsınlar. Burada 5 bin 
işsize istihdam imkanı doğacak. Bunu 6 ile 
çarparsak 30 bin vatandaş aş bulacak’’ şek-
linde konuştu. OSB için gerekli her türlü 
yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını, 
altyapıya destek verileceğini, otoyol bağ-
lantısının yapılacağını anlatan Erdoğan, 
bu konuda Kocaeli’deki bölgenin incelen-
mesini, fabrikaları pırıl pırıl yapmalarını, 
çevresini de yeşille donatmalarını istedi. 
Erdoğan, ‘‘Dünyanın neresinden gelirlerse 
gelsinler, (Gidin OSB’yi görün) dedirtme-
niz lazım. Bunu el ele gerçekleştireceğiz. 
Buralar bizim iftihar edeceğimiz, örnek 
göstereceğimiz ve heyecan duyacağımız 
yerler olmalı)’’ dedi. 

Hedeflerinin Türkiye’yi daha ileriye taşı-
mak ve tarihteki şanlı yerine kavuşturmak 
olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Bunu ya-
kalamak için çalışmalıyız. Kuru kuru dua 
etmekle de olmaz. Azmi bırakmayacağız. 
Azmi ve bilgiyi bir arada götüreceğiz ve 
bunun neticesini alacağız’’ dedi. Vatanda-
şı ucuz konuta kavuşturacakları vaadini 
tekrarlayan Erdoğan, Osmaniye’nin Düziçi 
ve Kadirli ilçelerinde 192’şer konut yapı-
lacağını ve çalışmaların sürdüğünü, 10 yıl 
vade ile sahip olunacağını ifade ederek, 
‘‘Kira öder gibi taksit ödeyeceksiniz. Mo-
dern ve çağdaş alanlarda oturacaksınız. Bu 
yıl hedefimiz 100 bin konutu bitirebilmek. 
Çalışmalarımız devam ediyor. Başarıyla 
çıkacağız’’ dedi.
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Sosyal güvence altında olan vatandaşların 
tamamının serbest eczanelerden ilacını 
alabilecek hale geleceğini ifade eden Erdo-
ğan, 1 Ocak tarihinden itibaren Sağlık Ba-
kanlığı ve SSK’ya bağlı hastane ayrımının 
olmayacağını, hizmetin tek elden yürütü-
leceğini kaydetti. Erdoğan, hastane yapım-
larında tek ve çift yataklı odalar sistemine 
geçileceğini belirterek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

‘‘Koğuş gibi 8-10 yataklı hastane olmaya-
cak. Buradan valilerimize sesleniyorum. 
Buraları satabilirseniz satın, müteahhit 
bulabilirseniz kat karşılığı devredin. Artık, 
benim insanım 10 yataklı koğuşta yatma-
malı. Benim insanım batılıların ulaştığı 
seviyeye layık değil mi? El ele verip bunları 
yapacağız.’’ 

Osmaniye’nin en önemli geçim kaynağı 
olan fıstığın geçen yıl 800 bin lira olduğu-
nu ifade eden Erdoğan, bu yıl fiyatın bir 
milyon 800 bin liraya çıktığını belirterek, 
‘‘Enf lasyon tek haneli rakamlarda. Çok 
kazandınız ne olacak? Bak bolluk geldi. 
Birlikte geleceğe yönelik emin adımlar 
atacağız’’ dedi. Erdoğan, sözlerini ‘‘işsizle-
re hayır, işadamlarına bolluk ve bereket, 
ülke ekonomisine de farklı bir katma değer 
getirmesi’’ dileğiyle tamamladı. Erdoğan, 
daha sonra da fabrikaların temelini attı. 
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Değerli vatandaşlarım... Hepinizi en içten 
muhabbetlerimle selamlıyorum.

Biliyorsunuz zaman hızla değişiyor ve 
dünya baş döndürücü bir hızla gelişiyor, 
değişiyor. Bilgi çağı, bir kültür olarak 
dünyanın her yerinde etkisini göstermeye 

başlamış bulunuyor. Ülkemizi, dünyanın 
yakaladığı bu gelişme çizgisinden geride 
bırakamayız. Bu nedenle geleceğin temina-
tı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitilme-
lerine imkan sağlayacak, onları yarınlara 
hazırlayacak, donanımlarını arttıracak 
tedbirleri bir an önce almamız gerekiyor. 

Abdurrahman Keskiner Güzel 
Sanatlar Lisesi Açılış Töreni

Osmaniye | 26 Eylül 2004
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Sizler de tanık oluyorsunuz; her yeni öğ-
retim yılında çocuklarımızın ve gençleri-
mizin zihinsel kapasiteleri biraz daha zen-
ginleşmekte, merak ettikleri şeylerin sayısı 
biraz daha artmaktadır. Çocuklarımızın bu 
bilgi açlığına cevap verecek bir sistem ve 
buna paralel olarak faaliyet gösteren eği-
tim kurumlarıyla doyurucu bir karşılık 
üretmek zorundayız. Özeldir, kamudur 
demeden bütün okullarımızda aynı eğitim 
kalitesi ve donanım zenginliği hedefini ya-
kalamalıyız. 

İşte bu gayeyle hükümet olarak geceli 
gündüzlü çalışmalar yapıyor, acil tedbirler 
alarak, yeni projeler geliştirerek eğitimde 
çağı yakalamanın mücadelesini veriyoruz. 
Bu eğitim yılına daha donanımlı, daha 
zengin, daha kaliteli ve problemleri en 
aza indirgenmiş bir eğitim sistemiyle gi-
rebilmek için büyük gayretler gösterdik. 
Ancak yıllardır ödediğimiz ekonomik 
fatura nedeniyle devletin imkanları, böyle 
geniş bir eğitim seferberliği için yeterli 
olamayabiliyor. Devlet bütçesi bazı gedik-
leri kapatmakta, eksikleri gidermekte ve 
her yere yetişmekte zorlanabiliyor. Ancak 
hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’nin asıl gücü 
milletimizin böyle zor zamanlarda ortaya 
koyduğu milli dayanışma ve paylaşma ka-
rarlılığındadır.

İşte bugün açılışını yaptığımız bu güzel 
eğitim kurumumuz da, hayırsever bir Tür-
kiye sevdalısının ülkemizin çağa uygun bir 
eğitim çizgisi yakalama idealine sahip çık-
masıyla ortaya çıkmış bir eserdir. Bu mu-
azzam esere emeği geçen, katkısı bulunan 
herkese şükranlarımı sunuyorum.
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Değerli dostlar... sevgili vatandaşlarım... 
iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri... 
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.

Türkiye uzun ve meşakkatli geçen kriz 
zamanlarının ardından, bugün şükürler 

olsun yeniden ayağa kalkmış, kaybettiği 
zamanı geri kazanmak adına yeni bir ruh 
ve heyecanla atağa kalkmıştır. Ekono-
mik dengelerimiz yerli yerine oturmuş, 
piyasalara, üretim sektörlerine güven ve 
dinamizm gelmiştir. Bu ülkeyi seven her-

Ostim Doğalgaz Üretim ve 
Enerji Santrali Açılış Töreni

Ankara | 30 Eylül 2004
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kes rahatlıyor ki, Türkiye her geçen gün 
büyüyen, gelişen, ilerleyen bir ülke haline 
gelmiştir.

Yönetime geldiğimiz günden bugüne ka-
dar geçen 22 aylık sürede ülkemizin 80 yıl-
lık ihmallerle kronik hale getirilmiş sorun-
larının üzerine kararlılıkla, cesaretle gittik. 
3 Kasım tarihinde milletimizin gösterdiği 
büyük teveccühle iktidara geldiğimizde 
Türkiye’nin bütün ekonomik göstergeleri 
negatife dönmüş, insanlar bu ülkenin gele-
ceğinden ümidi kesmeye başlamıştı. Yüzde 
30’larda devraldığımız yüksek enflasyonu 
geçen yıl koyduğumuz hedefleri de aşarak 
yüzde 18’lere çektik. Bu yılın başında yüz-
de 12 hedefini koyduk, inşallah yıl sonu 
itibariyle bunun da daha iyisini yapmış 
olacağız.

Yine bir başka acı gerçeği hatırlatacağım; 
3 Kasım tarihinde devlet iç borçlanma-
da yüzde 70’lere yakın bir faiz ödemek 
durumundaydı. Bakınız bugün bu oran 
yüzde 23-24’lere geriletilmiştir. Peki yıllar 
yılı aradaki bu büyük farkı, yüzde 45’lik 
ağır faiz borcunu bu millet kime ödedi? 
Hırsıza ödedi, arsıza ödedi, hortumcuya 
ödedi. Şimdi bu yüzde 45 milletin cebinde, 
cüzdanında kalıyor, bu ülkenin geleceğine, 
bu milletin refahına kullanılıyor. Yağma 
bitti, hortumlar kesildi, millet sandıklara 
attığı oylarla kendi malına, kendi parasına, 
kendi geleceğine el koydu, sahip çıktı. Bu 
ülkenin başbakanı olarak, benim içimi en 
çok serinleten gelişmelerden biri, milletin 
malının yeniden milletin hayrı için kulla-
nılır hale gelmiş olmasıdır.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye yavaş yavaş yokuşun sonuna yak-
laşıyor, çok yakında inanıyorum ki tama-
men düze çıkacağız. Ancak bunu bugüne 
kadar olduğu gibi büyük bir dikkat, sabır 
ve kararlılıkla çalışarak yapacağız. Ekono-
mide çok önemli, çok hayati hedeflerimiz 
var. Bir kere enflasyonu düşürme kararlı-
lığımızdan asla taviz vermeden büyümeye 
devam edeceğiz. Yıllık yüzde 5’lik büyüme 
hedefimizi yılın birinci ve ikinci çeyre-
ğinde önemli ölçüde aştık, hayırlısıyla yıl 
sonu itibariyle beklediğimizden çok daha 
iyi, rekor seviyede bir büyüme rakamı bek-
liyoruz.

Burada bizi sevindiren husus, rakamlara 
yansıyan bu büyümenin artık önemli ölçü-
de özel sektörümüzün büyümesinden, ge-
lişmesinden, yeni yatırımlar yapmasından 
kaynaklanıyor oluşudur. Bu ekonomimiz 
için çok önemli bir merhale, hayati değer-
de bir ilerleme adımıdır. Çünkü artık dev-
leti büyütmeye devam ederek ekonomik 
manada gidebileceğimiz hiçbir ileri hedef 
kalmamıştır. Aksine devletin küçültülme-
si, ekonomide büyümeyi sağlamanın ön 
şartı haline gelmiştir. Çünkü özel sektörün 
büyümesi üretim demektir, yatırım de-
mektir, ihracat demektir, yeni istihdam de-
mektir, ekonomik canlanmanın ve refahın 
geniş alana yayılması demektir. Oysa dev-
letin büyümesi, acı sonuçlarını yıllardır 
yaşadığımız gibi ekonomimiz açısından 
yeni külfetler, yeni maliyetler, yeni yükler, 
yeni borçlar anlamına gelmektedir.
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Bu bakımdan büyüme rakamının kaç oldu-
ğundan daha önemli olan şey, büyümenin 
kaynağının ne olduğu, bir ekonomi için ne 
ölçüde rasyonel nitelik arz ettiğidir. Son 
ekonomik göstergeler, ekonomimizin doğ-
ru biçimde, rasyonel biçimde büyüdüğü-
nü gösteriyor. Ülke olarak yakaladığımız 
güven ve istikrar ortamı sayesinde; özel 
sektörümüzün yatırım iştahı artmış, ve-
rimlilik yolunda yeni mesafeler alınmıştır. 
DİE’nin büyüme ile ilgili rakamlarına göre 
6 ay içinde özel sektörümüz 28 katrilyon 
liralık yatırım yapmıştır. Geçen senenin ilk 
6 ayına göre reel artış yüzde 100’e yakındır. 

İnşallah sizler gibi bu ülkenin parlak 
geleceğinin heyecanını içinde hisseden 
yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin, iş-
letmecilerimizin destek ve katkılarıyla bu 
güzel çizgiyi korumanın ve geliştirmenin 
gayreti içinde olacağız. Çünkü yeni yatırım 
demek yeni üretim, yeni istihdam, daha 
fazla kazanç, daha fazla ihracat, daha fazla 
kalkınma demektir. Sizlerin atacağınız her 
yeni adım, bu ülkenin kalkınma hızını art-
tıracak, bu ülkenin ekonomisine can suyu 
taşıyacaktır. Bugün burada yaşadığımız bu 
güzel üretim heyecanı, attığımız bu güzel 
ilerleme adımı, benim ülkem için hisset-
tiklerimle sizlerin hissettikleriniz arasında 
fark olmadığının bir işaretidir. Bu bakım-
dan ayrıca mutlu olduğumu, gururlandığı-
mı, heyecanlandığımı ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar...

Bu ülkenin yatırım yapma iradesi gös-
teren, üreten ve ürettiğinin karşılığını 
Türkiye’nin ekonomisine katmak isteyen 

idealist girişimciler olarak geçmişten gelen 
sıkıntılarınızın tamamen ortadan kalk-
madığını biliyorum. Ancak yine yakından 
biliyorsunuz ki, hükümet olarak sizlerin 
önünüzü açmak, takıldığınız engelleri 
ortadan kaldırmak için imkanlarımızı 
sonuna kadar zorluyoruz. Uzun zamandır 
üreticimizin dile getirdiği şikayetlerden 
biri enerji maliyetleri... Bu hükümetin başı 
olarak açıkça ifade edeyim, benim kanaa-
tim de sizlerden farklı değildir: Türkiye’de 
enerji maliyetleri gerçekten yüksektir.

Bakınız bizden önceki hükümetler döne-
minde bazı uluslararası enerji anlaşma-
larına devlet adına imza atılmış ve bu an-
laşmalar maalesef ülkemize yüksek enerji 
maliyetleri yüklüyor. Bu anlaşmaları en iyi 
noktaya getirmek için büyük çaba göster-
dik, gösteriyoruz; ancak halihazırda 10-15 
yıllık bu sözleşmeler nedeniyle önemli 
maliyetler ödemeye devam ediyoruz. 
Türkiye’de devlet olarak buz enerjiyi paha-
lı almak durumunda olduğumuz için, aynı 
enerjiyi sanayinin hizmetine verirken fi-
yatlar üzerinde istenen ölçüde bir indirim 
yapma imkanı bulamıyoruz. Ancak yeni 
projeler üretmekten de geri durmuyoruz. 
Bu projeler sayesinde inşallah ortalama 
maliyetleri düşürme imkanı bulacak, bu 
avantajları da sanayicimize yansıtacağız. 

Geçen 22 ayda bildiğiniz gibi sanayi 
elektriği fiyatlarında, TL bazında yüzde 5 
indirim gerçekleştirdik. Kademe kademe 
ilerleyeceğiz, eldeki imkanları maksimum 
seviyede zorlayacağız, bu zorlukları da 
aşacağız. Yine sizlerin yükünüzü bir nebze 
hafifletmek, üretim imkanlarını kolaylaş-
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tırmak için yeni bir vergi reformu üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışma-
lar yakın zamanda sonuçlanacak, inşallah 
yıl başından itibaren bu konuda çok önem-
li iyileştirmeler yapma imkanı bulacağız.

Değerli arkadaşlar...

Sizlerin de ifade ettiğiniz gibi 41 bin kişiyi 
istihdam eden, 41 bin aileye iş, aş ve umut 
veren OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, sa-
dece başkentimizin değil, Türk sanayinin 
de gözbebeği olan bir üretim merkezimiz... 
Bugün hep beraber üretim yolunda, kalkın-
ma yolunda, yeni yeni yatırımlar gerçek-
leştirme yolunda önemli adımlar atıyoruz. 
Artık bizler de sizler de hep birlikte ileriye 
bakacağız. Çünkü Türkiye güçlü, müreffeh 
ve mutlu geleceğine yürümeye başlamış-
tır. Bütün dikkatimizi, bütün enerjimizi, 
bütün konsantrasyonumuzu o geleceğin 
hedeflerini gerçekleştirmeye vakfedeceğiz. 
Biz bu kalkınma iradesini göstermeye de-
vam edersek, bizim yolumuzu kesmeye hiç 
kimsenin gücü yetmeyecektir. Hepinize 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Sivas, Erzincan, 
Gümüşhane ve Denizli’de yaptırılan 12 te-
sisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, 
Sivas’ta düzenlenen törende yaptığı ko-
nuşmada, tesislerin 364 trilyon liraya mal 
olduğunu söyledi. Açılışı yapılan tesisler 
arasında temeli 14-15 yıl önce atılanların 
da bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, 

‘‘Türkiye, neden, niçin bu hale geldi? Bu 
sorunun cevabını arıyorsunuz, işte cevabı 
burada. Bir tesisin temeli 14-15 yıl önce 
atılmış, ancak bitirilmemiş. Bu, bizim ikti-
darımızda olmaz’’ diye konuştu. 

Erdoğan, Sivas’taki dar gelirli vatandaşlar 
için 15 yıl vadeli 150 milyon lira taksitle 
satılacak konutların temelini bugün attık-

DSİ 12 Tesis Açılış Töreni

Sivas | 09 Ekim 2004
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larını anımsattı. Erdoğan, ‘‘Benim milletim 
iktidarına güvendiği zaman onunla birlik-
te doğru yolda yürür ve dağları da deler. 
Bu millet, içinden Ferhatlar çıkarmış, biz 
dağları deleriz’’ diye konuştu. Bu tür yatı-
rımlarla özel sektörün önünü açtıklarını ve 
işsizliği azalttıklarını belirten Erdoğan, ge-
çen Temmuz ayı itibariyle girişimcinin 20 
milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini 
söyledi. Erdoğan, Sivas’ı, inanç, kültür ve 
termal turizmde önemli bir merkez haline 
getireceklerini belirtti. İktidarı geldikten 
sonra ekonomide yaşanan gelişmelere de 
değinen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Biz, sizinle güçleneceğiz, işçi, çiftçi... ‘Daha 
fazla para, daha fazla para’ diyor. Sizin bize 
emanet ettiğiniz parayı yönetiyoruz. Ha-
yatta, başarıda iki imkan vardı. Ben, para 
yönetimine, insan yönetimine bakarım. 
Bütün yöneticilik anlayışımı buna göre 
uygularım. Bu parayı iyi yönetemezseniz, 
para sizi yönetir. Eskiden para yönetirdi ve 
bu yüzden Türkiye battı. Hortumcular da 
böyle çıktı.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin laik, de-
mokratik ve sosyal hukuk devleti olduğu-
na dikkati çekerek, sosyal devlet olmasının 
gereği olarak da halka ücretsiz kömür ve 
ilköğretim öğrencilerine de ücretsiz kitap 
dağıttıklarını anlattı. Şartlar daha iyi ol-
duğu zaman memurun, işçinin, çiftçinin, 
emeklinin durumunun daha iyi olacağını 
belirten Erdoğan, ‘‘(İnsan yaşat ki devlet 
yaşasın) anlayışı ile yola çıktık. Halkının 
derdi ile dertlenmeyen bir iktidar olmak 
için burada değiliz. Bunun için Avrupa 

yollarında koşuyoruz ve koşacağız’’ diye 
konuştu. 

Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesi ge-
rektiğini dile getiren Erdoğan, Sivas’ın 
medeniyetin tescilli şehirlerinden birisi 
olduğunu belirtti. Erdoğan, ‘‘İnancına, dü-
şüncesine güvenen inanç hürriyetinden 
korkmaz’’ dedi. Erdoğan, ‘‘bazı medyanın 
korkak sünepe’’ diye yazdıklarını ifade ede-
rek, ‘‘İçiniz rahat olsun. Biz medeniyetler 
kurmuş bir milletiz. Korkak değiliz’’ diye 
konuştu. Türkiye’de gerek olmadığı halde 
birçok ile havaalanı yapıldığını ve bunların 
atıl konumda bulunduğunu belirten Er-
doğan, ‘‘Orada bir havaalanı var, arada bir 
uçak iniyor. Bir siyasinin yazlığı var, zama-
nında oraya da havaalanı yapılmış. Uçak 
inmediği zaman da havaalanında hayvan-
lar otluyor. Biz bunun üstünü çiziyoruz. 
Bundan sonra yatırım nereye gerekiyorsa 
oraya yapacağız’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra video kon-
ferans sistemi ile sırası Erzincan, Denizli ve 
Gümüşhane illerine bağlanarak, oradaki 
tesislerin Valileri ile birlikte tesislerin açı-
lışlarını gerçekleştirdi. Erdoğan, yatırımla-
rı gerçekleştiren 12 firmanın temsilcisine 
plaket verdi.
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Başbakan Erdoğan, Kartal’daki Kızılay 
Marmara Afet Lojistik Merkezi’nin hizme-
te açılması nedeniyle düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, Kızılay gibi 137 yıllık 
bir kurumun Türkiye’de üstlendiği göre-
vin ne derece hayırlı bir hizmet olduğunu 

dile getirmeye gerek olmadığını söyledi. 
Kızılay’ın, tarihi itibariyle eski, fonksiyo-
nu itibariyle de Türkiye’nin kültüründen 
kaynaklanan değerlerle örtüşen bir kurum 
olduğunu anlatan Erdoğan, Kızılay’ın, 
sadece yurtiçinde değil sınır ötesinde de 

Kızılay Marmara Afet Lojistik 
Merkezi Açılış Töreni

İstanbul | 13 Ekim 2004
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hizmetler gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘‘Geçmişi itibariyle birçok sansasyonlara 
yol açmış ve bunlar üzerinde bugün konu-
şup da geçmişin o tür tablolarını gündeme 
getirerek, geleceğe yürümenin hiçbir an-
lamı olmaz. Bir şeyin kararlılığını göster-
mek durumundayız. Kızılay’ın kendisine 
yakışanı, kuruluş amacına uygun olarak 
gerçekleştirmesi gerekir. Bunun için biz 
hükümet olarak bir adım attık. Bu adımın 
atılmasını özellikle Bingöl depremi emret-
ti. Bingöl depreminde yaşadıklarım hüzün 
vericiydi. Olmaması gerekirdi. Çünkü 
Kızılay’ın, olayı anında yakalayan ve ilk el 
olarak bu bölgelere ulaşması gerekirdi.’’

Erdoğan, masa başından, Ankara’dan iş 
yönetmeyi zaman zaman pek sevmediğini 
belirterek, gerekirse gidip yerinde ince-
lemelerde bulunduğunu kaydetti. Bingöl 
depreminde de bölgeye gittiğini, Ankara’da 
anlatılanlarla olay mahallindeki yapılan-
ların aynı olmadığını gördüğünü belirten 
Erdoğan, bu nedenle Kızılay’a ilişkin yeni 
adımların atıldığını dile getirdi. Kızılay’ın, 
milletin bir kurumu ve teşebbüsü olduğu-
nu ifade eden Erdoğan, kendilerinin temel 
felsefesinin ‘‘insanı yaşat ki, devlet yaşa-
sın’’ anlayışı olduğunu bildirdi. İnsanın 
yaşatılmadığı, önemsenmediği bir yerde 
devletin bir öneminin olmadığını söyleyen 
Erdoğan, tarih boyunca bu milletin bunu 
başardığını, bununla güçlü kalıp, bugün-
lere geldiğini kaydetti. Türkiye’de bir yapı-
lanmanın bulunduğunu, bu yapılanmanın 
iliklere kadar işlemiş durumda olduğunu 
dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Durum tespiti açısından bir örnek vere-
ceğim. Geçenlerde bir hastanedeydim. Bir 
genç gece yarım sıralarında yanıma geldi. 
Adeta yakama sarılacak. Dedi ki ‘babam şu 
an can çekişiyor. Fakat bana kan vermedi-
ler’. ‘Hayırdır, ne kanı?’ dedim. ‘Şu grup’. 
Niye vermediklerini sorduğumda, ‘Yok 
dediler, olmayan verilmez dediler’ dedi. 
Ben başhekim beye ‘hemen irtibat kur, ge-
rekirse arabaya atla git. Ben de hastanede 
bekliyorum’ dedim. Yarım saat, bir saat 
geçti. Kan geldi. Kan varmış ama maalesef 
kan o gence verilmemiş. Bizim Kızılay’ımı-
zın olan bir kanı bir hasta sahibine vermesi 
için illa Başbakan’ı mı bulması gerekir. Bu 
bir kirliliği gösteriyor. Bu geçmişten bu-
güne gelen bir anlayış kirliliğidir. İşte bu 
zihniyet değişimi ve dönüşümünü Türkiye 
genelinde gerçekleştirmemiz gerekiyor.’’

Kızılay’a gönül veren doktor, hemşire ve 
yönetim de dahil herkesten bir ricası oldu-
ğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Gelin, insanı-
mız ve ülkemiz için bu hassasiyeti lütfen 
gösterin. Burada insan ayrımına lütfen gir-
meyin. Kim olursa olsun, var olanı ondan 
esirgemeyin. Çünkü bu hayat meselesidir’’ 
diye konuştu. Vatandaşlardan da Kızılay’a 
sahip çıkmalarını ve her yıl en az iki kez 
kan vermelerini isteyen Erdoğan, ‘‘Siz-
den para istemiyoruz, kan istiyoruz. Gün 
olur ki bu kanlar Haiti’den Bangladeş’e, 
Telafer’den Filistin’e kadar gider. Ben Baş-
bakan olarak görevimi yaptım. Senede en 
az iki kere kan veriyorum’’ dedi. Bu şekilde 
Kızılay’ın kan ihtiyacının karşılanacağını 
da vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
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‘‘Kızılay, Türkiye’nin yüreğini, aklını ve 
vicdanını temsil ediyor. Bu bakımdan çok 
önemli. Bu kuruma ihanet, vatana iha-
netle eş anlamlıdır. Onun için bu görev 
çok kutsal bir görevdir. Bu kurumla ilgili 
hiçbir mazeret kabul edilemez. ‘Filancanın 
yakını’ denilerek, Kızılay’a adam alınamaz. 
Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin hak-
kı var. Bu emanet çok farklı bir emanettir.’’ 

Erdoğan, bugüne kadar Kızılay’da merke-
zi bir anlayışın hakim olduğunu, ancak 
yerinden yönetime doğru yeni bir yapı-
lanmanın başladığını belirterek, bunun 
kurumun performansını artıracağını söy-
ledi. Afetlerin kaçınılmaz olduğuna, ancak 
bu olduğu zaman afeti değerlendirmek 
isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Baş-
bakan Erdoğan, ‘‘Dünyada afetin olmadığı 
başta ABD olmak üzere bir ülke gösterile-
mez. Hepsinde var. Bütün mesele, bunlara 
karşı tedbirimiz nedir, bunu en az zafiyetle 
nasıl atlatırız? Bu önemli’’ dedi. Erdoğan, 
kurumsallaşmanın buna göre yapılması 
durumunda afete ödenecek bedelin de o 
derece hafif olacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Kızılay 
Lojistik Merkezi’nin yapılmasında emeği 
geçen ve aralarında Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım ile Cavit Yücel ve Ne-
jat Tavukçoğlu’nun da bulunduğu hayırse-
verlere plaket verdi. Ardından lojistik mer-
kezinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, 
Anadolu’da 70 bin aileye yardım götürecek 
TIR’ları da yolcu etti.
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Esenboğa Havalimanı yeni terminal bina-
sının temeli, Başbakan Erdoğan tarafın-
dan atıldı. Erdoğan, temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, bütün kurumların, 

artan ihtiyaçlara cevap vermenin gayreti 
içerisinde, heyecan ve aşkla çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi. 3 Kasım 2002 se-
çimlerinden sonra, Ankara’nın kentsel de-

Esenboğa Havalimanı Yeni 
Terminal Binası Temel Atma 

Töreni

Ankara | 14 Ekim 2004
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ğişim, dönüşüm projesini gerçekleştirme 
konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını 
ifade eden Erdoğan, Türkiye gibi sıçrama 
dönemini yaşayan bir ülkenin başkentinin, 
havaalanının böyle olamayacağını belirtti. 
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan An-
kara şehir merkezine giden yol çevresinin 
düzenlenmesi konusunda da yasal dü-
zenleme ve çalışmaların yürütüldüğünü 
anımsattı.

Türkiye’de, hava taşımacılığında büyük bir 
devrim yaşandığını vurgulayan Erdoğan, 
çeşitli havaalanlarında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Erdoğan, 3 yıl içe-
risinde THY’nin 50 civarında yeni uçağa 
kavuşacağını kaydederek, yeni alınacak bu 
uçaklarla birlikte, THY’nin çok güçlü bir 
filoya sahip olacağını ve hizmetlerini şu 
andaki kısmi aksamalara fırsat vermeye-
cek şekilde gerçekleştireceğini vurguladı. 
Türkiye’de gerek iç hatlarda, gerekse dış 
hatlarda çok büyük bir yolcu artışı oldu-
ğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Çağın şartlarına uygun bir değişim ve ya-
pılanma içine giremezsek, bu doğrultuda 
adımları atamaz ve geleceği buna göre şe-
killendiremezsek, ne dünya piyasalarında 
kendimize yer bulabilir ve ne de varlığımı-
zı devam ettirebiliriz. Çağın gelişmelerini 
takip edebilecek ve bu kapıları açacak tek 
anahtar kelime, değişimdir. Değişime açık 
olmayan, kendi tarihsel birikiminden 
korkmadan, yenilenmenin çarelerini üre-
temeyen kurum ve kuruluşlar, demode 
olarak fonksiyonlarını yitireceklerdir. Bu 
ülke hepimizin. Bu ülkede hepimizin at-

ması gereken adımlar, yapması gereken bir 
şeyler var. Hangi konumda olursak olalım, 
bu adımları atacağız.’’ 

Erdoğan, Türkiye’nin istihdam konusunda 
çok büyük sıkıntılar çektiğine ve işsizliğin 
büyük boyutlarda olduğuna dikkati çeke-
rek, geçen yıl yüzde 10 olan işsizlik oranı-
nın, şu anda yüzde 9.3’e indiğini bildirdi. 
Teşvik Yasası ile Türkiye’nin dört bir ya-
nında yatırımların arttığını ve Temmuz ayı 
sonu itibariyle özel girişimcilerin yatırım 
miktarının 20 milyar dolara ulaştığını dile 
getiren Erdoğan, ‘‘Bu, bir güvenin ve istik-
rarın işaretidir. Bunun adına, bazıları şok 
diyor, bazıları da farklı yorumlar getiriyor. 
Ne derseniz deyin, bu şok kararları alan, 
bu ülkenin dertlisi olan girişimcisidir’’ 
diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Geleceğin, ülkemize ait olduğuna inanı-
yorum, başaracağız diyorum, başaracağız 
diyorum, başaracağız diyorum... Bunu, 
milletimiz ile başaracağız. Yeter ki bu ko-
nuda karar verelim ve adımlarımızı hep 
birlikte atalım. Bu sadece, salt devletin 
atacağı adımlarla değil, hep birlikte özel 
sektörün başarısıyla olacak. Bundan sonra, 
devlet, küçülmeye, özel sektör büyümeye 
devam edecek. Biz düzenlemede ve denet-
lemede varız ama ekonominin içerisinde 
olmayacağız. Kararlı bir şekilde çekilmeyi 
sürdüreceğiz. Yeter ki, ülkemizde kuvvet-
ler ayrılığı prensibinden hareketle, erkler 
üzerine düşeni tam manasıyla yerine getir-
sin ve bir dayanışma içerisinde, ülkemizin 
aydınlanmasına gerekli desteği ve enerjiyi 
hep birlikte verelim. Bunu başardığımız 
anda, Türkiye’nin değişimi çok süratli 
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olacaktır. 3 Kasım 2002’de milli gelir 2 bin 
600 dolardı, bu yıl sonu itibariyle 4 bin do-
ların üzerine çıkacak. Bu kadar kısa sürede 
vardığımız nokta bu. İnanç ve kararlılıkla 
yolumuza devam ettiğimizde hedef leri-
mizi yakalayacağımızdan hiç şüpheniz 
olmasın.’’
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Başbakan Erdoğan, MAN Türkiye A.Ş 
‘‘Evolution 2004’’ projesinin tamamlanma-
sı ve yeni üretim sürecinin başlaması dola-
yısıyla düzenlenen törene katıldı. Burada 
konuşan Erdoğan, İstanbul’da hizmete 
başlayıp Ankara’da bu hizmetine devam 

eden ve Türkiye’nin ihracatında çok önem-
li yeri olan MAN şirketinin son 7 yıldaki 
performansının dikkate değer olduğunu 
söyledi. Erdoğan, gerçekleştirdiği atılım-
dan dolayı MAN şirketi yöneticilerini teb-
rik etti. Türkiye’de son yıllarda otomotiv 

MAN Yeni Üretim Tesisi Açılış 
Töreni

Ankara | 14 Ekim 2004
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sektöründeki sıçrama ele alındığı zaman 
bu sektörün yüzde 90’lara varan bir ihra-
catı gerçekleştirdiğinin görüleceğini ifade 
eden Erdoğan, otomotiv sektörü ile birlikte 
yan sanayinin de geliştiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de yan sana-
yinin gelişmesinin yeni istihdam alanları 
yarattığına dikkati çekerek, MAN şirke-
tinde 2500 işçinin çalışmasının, özellikle 
işsizliğin yaşandığı şu dönemde ayrı bir 
güç ayrı bir umut verdiğini kaydetti. Er-
doğan, geçen yıl yüzde 10 olan işsizlik 
seviyesinin bu yıl yüzde 9.3’e gerilediğini 
söyledi. Erdoğan, MAN şirketinin bu proje 
ile Türkiye’de farklı bir adım attığını dile 
getirdi. Şirketin yıllık otobüs üretim ka-
pasitesini 1200’den 2000’e çıkarmasının 
bu şirketin nerelere doğru gittiğinin açık 
bir ifadesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
‘‘Bu proje ile hem teknolojideki atılım hem 
de üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artması 
Türkiye’deki cazibeyi bu alanda daha da 
geliştirecek ve artıracaktır’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, burada genç stajyerleri de gördü-
ğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

‘‘Bu genç stajyerleri görünce ayrıca mutlu 
oldum. Bu Türkiye’de meslek liselerinin 
öneminin ne kadar artığını, özellikle gerek 
ara elemanlar noktasında gerekse meslek 
liselerinden mezun olduktan sonra üni-
versite noktasında bunu devam ettirebi-
len gençlerimiz açısından önemlidir. Ben 
meslek liseli yavrularımızı, gençlerimizi 
tebrik ediyorum. Geleceklerinin çok daha 
aydınlık olacağına inanıyorum. Aydınlık 
Türkiye’nin gerek sanayide gerek tekno-
lojide gerekse bilişim teknolojisi ile aldığı 

mesafede onlara ne kadar çok ihtiyacımız 
olduğunun da açık bir ispatıdır. Bunu 
MAN A.Ş’de görmenin mutluluğunu yaşa-
dık.’’

Başbakan Erdoğan, bir otobüsün üretim 
zamanının 49 günden 29 güne indirilmesi-
nin de ciddi bir gelişme olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin bu gelişimleri kendi içinde 
yakalamasıyla geleceğe yönelik atılacak 
adımlarda farklı bir heyecanı da yakala-
dığını ifade eden Erdoğan, ‘‘Müteşebbisin 
heyecanının artması yanında teşebbüs gü-
cüne de farklılık kazandırıyor. Türkiye’de 
aslında kaybolan, yitirilen şey heyecandır. 
Şimdi bu heyecanı bu umudu yeniden 
yakalıyoruz’’ diye konuştu. İnsan ve para 
yönetiminin başarıdaki önemine dikkati 
çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘İnsan ve para yönetimini başarı ile sür-
dürenler neticeyi de yakalıyor. Atacağımız 
adımda özellikler... Şüphesiz ki aklı, bilgiyi, 
deneyimi ve takibi gerçekleştirenler, bu 
dört özelliği bir arada götürebilenler ba-
şarılarını artık kesinleştiriyorlar. İşte ben 
buralarda atılan bu adımları görüyorum. 
Bundan dolayı da aklın, bilginin, deneyi-
min ve takibin uygulama alanına girmiş 
olduğu bu yıllanmış deneyimlere sahip ku-
ruluşlardan ülkemizin de kazanacağı çok 
şeyler vardır.’’

Başbakan Erdoğan konuşmasının ardın-
dan butona basarak yeni üretim tesisinin 
açılışını yaptı. MAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Samuelsson Başbakan 
Erdoğan’a burada üretilen otobüslerden 
birinin maketini hediye etti. 
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Başbakan Erdoğan, Gebze’de 1 yıl önce te-
melini attığı ve ‘‘Eğitime Yüzde Yüz Destek 
Kampanyası’’ kapsamında Kroman Çelik 
Sanayi A.Ş tarafından yaptırılan ilköğre-
tim okulunu hizmete açtı. Erdoğan, oku-
lun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 

Türkiye’nin artık bir değişim ve dönüşü-
mü yaşadığını vurgulayarak, bu değişim 
ve dönüşüm yaşanırken, gerek plan, ge-
rekse proje noktasında çağdaş anlayışın 
sadece okullarda kalmaması, konutlara da 
yansıması gerektiğini bildirdi. 

Kroman Çelik İlköğretim Okulu 
Açılış Töreni

Kocaeli | 22 Ekim 2004
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Başbakan Erdoğan, ‘‘1999 yılındaki dep-
remin acılarını bir daha yaşamamak için 
konutların plana uygun, sağlıklı projelen-
dirmeyle yapılmasının önemine’’ işaret 
ederek, ‘‘Adımları buna göre atacağız ki, 
geleceğimizi hiçbir zaman tehdit altında 
kurmayalım’’ dedi. Çağdaş bir okulun 1 
yıl içerisinde bitirilmesinde ve ‘‘Eğitime 
Yüzde Yüz Destek Kampanyası’’nın olu-
şumunda emeği geçenlere de teşekkür 
eden Erdoğan, ‘‘bu alanda açıklarının çok 
olduğunu, hayırsever, katılımcı zihniyet 
ile devlet-millet kaynaşmasının ortaya koy-
duğu anlayışın Türkiye’yi geleceğe farklı 
taşıyacağını’’ kaydetti. 

Hükümet olarak ne gerekiyorsa yaptık-
larını ifade eden Erdoğan, SEKA’yı İzmit 
Büyükşehir Belediyesi’ne aktardıklarını, 
Yarımca’daki PETKİM Tesisleri’ni de İl 
Özel İdaresi’ne devredeceklerini söyledi. 
Erdoğan, burada okul, spor tesisleri ve hu-
zurevleri yapılmasını istediklerini belirte-
rek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

‘‘Yeter ki Kocaeli’miz kazansın. Bunun 
adımlarını atıyoruz. Hepsinden süratle iş, 
üretim ve netice alalım. Orta sahada top 
çevirecek vaktimiz yok. Bir an önce gol 
atacağız, neticeye gideceğiz. Derdimiz bu. 
Makas çok açık. Makası kapamaya mecbu-
ruz. Onun için yediden yetmişe, kadınıyla 
erkeğiyle çalışmaya mecburuz. Bu açık ka-
pandığı anda, Türkiye’nin neler yapacağını 
düşünüyor musunuz?’’ 

Erdoğan, ülkenin genç nüfusunun çok 
fazla ve en büyük sermayelerinin de genç-
lik olduğunu dile getirerek, ‘‘belki bugün 

sıkıntılar bulunduğunu, ancak her geçen 
gün bu sıkıntıların azaldığını’’ söyledi. Gö-
reve geldiklerinde milli gelirin kişi başına 
2 bin 600 dolar olduğunu, şimdiyse bu 
rakamın 4 bin dolar düzeyine ulaştığını, 
2007’ye kadar hedef lerinin 5 bin dolar 
olduğunu anlatan Erdoğan, ‘‘Hedefimiz 
ondan sonraki 5 yıl içinde de 10 bin doları 
yakalamak. Bunu yakaladığımız andan iti-
baren Türkiye’yi tutana aşk olsun. Bunu da 
burada açıkça söylüyorum’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, ‘‘bunun ufuk, ideal ol-
duğunu, ideali olmayanın ise geleceği bu-
lunmadığını’’ vurgulayarak, ‘‘Türkiye’de şu 
anda okuma-yazma oranı yüzde 85. Bunu 
yüzde 100’e çıkarmak zorundayız’’ diye 
konuştu. ‘‘Van’ın Bahçesaray İlçesi’ndeki 
42 kilometrelik yolu açtıklarını, bu yolun 
10 ay Van’a kapalı, Allah’a açık olduğunu’’ 
ifade eden Erdoğan, ‘‘Şimdi yolları yaptık. 
Bahçesaray hem Van’a, hem Allah’a açık’’ 
dedi. ‘‘Türkiye’de yolu ve suyu olmayan 
köy kalmayacak’’ diyen Erdoğan, bunun 
için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
bağlı birimlerini Kocaeli ve İstanbul’da 
büyükşehir belediyelerine, diğer illerde de 
özel idarelere devredeceklerini kaydetti. 

Erdoğan, bu şekilde yerinden yönetimi 
açık bir şekilde uygulamayı hedefledikleri-
ni belirterek, medeniyetin yol, su ve eğitim 
olduğunu, şu anda da bunu başarmanın 
gayreti içerisinde bulunduklarını söyledi. 
Daha önce toplu konutta 100 bin temel at-
mayı hedeflediklerini ve yıl sonunda bunu 
başaracaklarını anlatan Başbakan Erdo-
ğan, şunları kaydetti: 
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‘‘Şimdi yeni bir adım attık. O da şu; az gelir-
liye konut. 1.5 milyar peşinat, 15 yıl vade, 
ayda 150 milyon lira taksitle. Daireler brüt 
72 metrekare olacak. Derdimiz, halkımı-
zın konut sorununu çözmek. Çünkü ana-
yasamız uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devletidir. İşte sosyal devlet olmanın gereği 
de budur.’’ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuş-
masının sonunda, öğretmen ve öğrencilere 
yeni eğitim yılında başarılar diledi. Erdo-
ğan, daha sonra kurdeleyi keserek Gebze 
Kroman Çelik İlköğretim Okulu’nu açtı. 
Başbakan Erdoğan, daha sonra okulu geze-
rek yetkililerden bilgi aldı. Ana sınıfına da 
giren Erdoğan, çocuklara oyuncak bebek, 
araba ve çikolata dağıttı. 
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Başbakan Erdoğan, Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Procter & Gamble’ın 
(P&G) yeni deterjan fabrikasını hizmete 
açtı. ‘‘Açılışı yapılan örnek bir çevre kuru-
luşunun’’ Türkiye ve P&G ailesi için hayırlı 
olması temennisinde bulunan Erdoğan, 
P&G’ye yaklaşık 36 milyon dolarlık bir ya-
tırımı Türkiye’de yaptıkları ve 350 vatan-

daşa iş imkanı sağladıkları için teşekkür 
etti. Dünyada özel ve güçlü bir konumu 
olan kuruluşun sadece Kocaeli’nde yatı-
rım yapmaması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, şirketin 5084 sayılı Teşvik Yasası 
dolayısıyla yeni hazırlanan imkanlardan 
da istifade ederek, Türkiye’de, Kafkaslara, 
Türk cumhuriyetlerine ve Ortadoğu’ya 

P&G Yeni Deterjan Fabrikası 
Açılış Töreni

Kocaeli | 22 Ekim 2004
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yönelik ikinci bir yatırım yapacağını um-
duğunu söyledi. 

Başbakan Erdoğan, böyle bir yatırımın 
Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu’da şirket 
için karlı olacağını, hem de Türkiye’ye iş-
gücü noktasındaki sıkıntılar açısından bir 
destek getireceğini anlattı. Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’ne 1.5 ay içinde ikinci kez 
geldiğini, bunun tek nedeninin bulundu-
ğunu dile getiren Erdoğan, ‘‘Ülkemde taş 
üstüne kim taş koyarsa gücüm elverdi-
ğince ayırt etmeksizin yetişmeye gayret 
ederim’’ dedi. Tören alanında bulunan 
gençleri göstererek, bu insanların genç ve 
heyecan dolu olduğunu dile getiren Erdo-
ğan, bu sayılar arttıkça kendilerinin heye-
canının da arttığını söyledi. 

Erdoğan, geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldı-
ğında Kocaeli’ndeki işsiz sayısında ciddi 
bir azalmanın söz konusu olduğunu dile 
getirerek, Türkiye genelinde de yüzde 10 
olan işsiz sayısının yüzde 9.3’e düştüğünü 
bildirdi. Devlet İstatistik Enstitüsü ile Sa-
nayi Ticaret Bakanlığı’nın yeni bir çalışma 
yaptığını, bu çalışmayla Teşvik Yasası’ndan 
yararlanan il sayısının 36’nın üzerine çıka-
cağını belirten Erdoğan, böylece yatırım 
alanının genişleyeceğini kaydetti. Erdoğan, 
her hafta bir ilde temel attığını, geçen dö-
nemde Kayseri’de temelini attığı 129 fab-
rikanın 52’sinin çatılarının birleştirilme 
noktasına geldiğini, 10’unun da yıl sonuna 
kadar biteceğini ifade ederek, bunun bir 
ivme olduğunu söyledi. Aynı şeylerin Ma-
latya, Kırşehir, Van ve Bitlis’te de olduğunu 
dile getiren Erdoğan, ‘‘Türkiye’yi bir yatı-
rım, bir üretim heyecanı sarmıştır. Türkiye 
artık bir güven ve istikrar ülkesidir. Bu gü-

ven ve istikrar ülkesi artık bir çekim alanı 
haline geldi’’ diye konuştu.

Erdoğan, 3 Kasım 2002’de yüzde 30’larda 
olan enflasyonun tek haneli rakamlara düş-
tüğünü, yüzde 69 olan bileşik faizin yüzde 
22-23’lere indiğini belirterek, 2002’de yüz-
de 8 olan büyüme hızının 2003’te yüzde 
6 olduğunu, bu yıl ise yüzde 10 gibi bir 
rakam beklendiğini bildirdi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, daha yapacak çok 
işlerinin bulunduğunu, eksikliklerin far-
kında olduğunu belirterek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

‘‘Kayıt dışı ekonomi bizleri zorluyor. Bun-
ları kayıt altına almanın da mücadelesini 
bir taraftan veriyoruz. Ama bu tabii bir şok 
kararla yapılacak bir iş değil. Bunun da bir 
geçişi var, bunu da halledeceğiz, bunu da 
başaracağız. Ülkemiz için başarmaya da 
mecburuz. Emin adımlarla, mali disiplin-
den taviz vermeksizin ekonomik programı 
uygulamaya devam edeceğiz.’’

Erdoğan, kayıt altında tespit edilen milli 
gelirin 4 bin dolar düzeyinde olduğunu, 
kayıt dışının tespit edilmesiyle birlikte bu 
rakamın çok daha yukarılarda olacağını 
vurguladı. İşsizliğin giderilmesi için aldık-
ları tedbirlerin de meyvelerini vermeye 
başladığını ifade eden Erdoğan, ‘‘İşsizliği 
gidermek için 2 sene içinde burada çok 
daha ciddi hedefleri yakalayacağımızın ke-
sinlikle hesabı içindeyiz. Hesaplar, kitaplar 
bunu gösteriyor’’ diye konuştu. Başbakan 
Erdoğan, konuşmasının ardından sembo-
lik olarak butona basarak fabrikanın açılı-
şını yaptı. 
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Başbakan Erdoğan, Alanya Adliye Sa-
rayı’nın açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, belediye başkanlığı döneminde de 
Anadolu’nun çeşitli yerlerini dolaştığını 
ifade ederek, ‘‘Anadolu’nun değişik yer-
lerinde öyle adalet sarayları var ki kahve 
köşesini ararsınız’’ diye konuştu. Adliye 
personelinin sağlıklı ortamlarda sağlıklı 

şekilde çalışabileceğini dile getiren Başba-
kan Erdoğan, ‘‘Öyle imkansızlıklar içinde 
bu işin mücadelesi verilmiş ki on yıllar 
boyunca gittiğimiz her yerde, savcılarımı-
zın, hakimlerimizin şikayetleriyle karşı 
karşıyaydık. 6 metrekarelik alan içinde ha-
kim ve savcı aynı odada çalışıyor, masalar 

Alanya Adliye Sarayı Açılış 
Töreni

Antalya | 24 Ekim 2004
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birbirine girmiş, bir misafirini dahi ağırla-
yamayacağı şartlar var’’ diye konuştu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son 2 yıl 
içinde Adalet Bakanlığı ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nın çalışmalarıyla bütçe-
den ‘‘hatırı sayılır bir payı adalet sarayla-
rına ayırdıklarını’’ ifade etti. Bu çalışmalar 
çerçevesinde, cezaevlerine de pay ayırdık-
larını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

‘‘Suçluya muamelenin, mahkuma mua-
melenin tarzını da bu dönem değiştirme-
liydik. Farklı bir dönemi başlatmalıyız. 
Çünkü iktidarımız işkenceye sıfır tolerans 
anlayışıyla geleceğe yürüyor. Sadece gö-
zaltında işkence olmuyor, aynı zamanda 
sağlıksız koşullardaki cezaevi şartları da 
bir nevi işkencedir. Biz bundan da vatan-
daşlarımızı kurtarmak durumundayız. Ce-
zaevlerinden çıkan, olumsuz izlenimlerle 
çıkmamalı. Daha olumsuz, daha negatif 
bir hale dönüşmüş olarak değil, topluma 
kazandırılmış olarak çıkabiliyorsa, işte o 
zaman bizler de hükümet olarak ve dev-
letin başı olarak üzerimize düşen görevi 
yapmış oluruz.’’ 

Avrupa’da Türkiye’yi iyi tanımayan ve an-
lamayan ülkeler bulunduğunu ifade eden 
Erdoğan, ‘‘Onun için Avrupa’nın değişik 
ülkelerini şu anda fellik fellik dolaşıyoruz. 
Oraların entelektüel kesimleriyle, siyasi-
leriyle, işadamlarıyla, hükümet olarak, 
muhalefet olarak, sivil toplum örgütleri 
olarak, birlikte bir çalışmanın gayreti 
içindeyiz’’ dedi. Türkiye’nin imarının 
Avrupa’da Türkiye’ye yönelik olumsuz 

görüş sahibi olanlar açısından önemli 
olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Art niyetli olanlar kalkıp da güzellikleri-
mizi yansıtmıyor. Art niyetli olanlar, nere-
de hakikaten çağdışı bir pozisyon veya bir 
resim yakalıyorsa, onu yakalayıp, orada 
çoğaltıp, dağıtıyor. Onu görenler Türkiye’yi 
bu sanıyorlar, siz de olsanız öyle düşünür-
sünüz. Ama Türkiye bu değil. Eğer ara-
yacak olursak biz de Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin birçoğunun içerisinde olumsuz 
resimleri rahatlıkla yakalarız.’’ 

Başbakan Erdoğan, konuşmasında son 
ekonomik gelişmelere de değindi. Paradan 
6 sıfırın atılmasıyla yeniden 1922’ye dö-
nüleceğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
‘‘Sene 1922. 1 dolar 1.5 Türk Lirasıydı. Şim-
di biz yeniden 1922’ye dönüyoruz’’ diye 
konuştu. 2001 yılında 37 milyar dolar olan 
ihracatın bu yıl 60 milyon dolara yükseldi-
ğine de dikkati çeken Başbakan Erdoğan, 
enflasyonun ise 23 aylık süre içinde tek 
haneli rakamlara düştüğünü vurguladı. 
Türkiye genelinde 5 bin kilometre bölün-
müş yol yapım çalışmasının sürdürüldü-
ğünü kaydeden Erdoğan, ‘‘2 yıl içinde 5 bin 
kilometre bölünmüş, kendi ifademle duble 
yol tabir ettiğim yolu hizmete aldık. Çünkü 
biz yola medeniyetin nişanesi olarak bakı-
yoruz’’ dedi. 

Tören alanında bulunan vatandaşlara 
plansız yapı yapmamaları konusunda uya-
rıda bulunan Erdoğan, belediye başkan-
larına da ‘‘Lütfen ufak hesaplar peşinde 
koşup da şehirlerimizi, beldelerimizi feda 
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etmeyelim’’ diye seslendi. Erdoğan, sözleri-
ni şöyle tamamladı: 

‘‘Unutmayalım ki kimse bu makamlarda 
kalıcı değil. Başbakan olsan ne yazar, ba-
kan olsan ne yazar, belediye başkanı olsan 
ne yazar. Hepimiz gidiciyiz. Kimse bu 
makamlarda kaldı mı? Hangi makamda, 
hangi mevkide olursan ol, eninde sonunda 
gidicisin. Ama öyle git ki arkandan hoş 
sedalar yükselsin. Son nefesi verip musalla 
taşına yatırdıkları zaman kimse için (Baş-
bakan niyetine) demiyorlar, (Er kişi niye-
tine) diyorlar. Her makam sahibinin etrafı 
dalkavuklarla doludur. Toplumda da geçici 
zaman için bunlar çok prim yapar. Adalet 
Sarayı’nın önünde bunları konuşmamın 
anlamı var. Bizim de etrafımızda bu tür 
dalkavuklar yok değil, var. Kimini onların 
diliyle uzaklaştırırız, çünkü onların anla-
dıkları dil vardır, anlamadıkları dil vardır. 
Anlamadıkları dili de yeri geldiği zaman 
kullanırız. Bütün mesele bu konuda kararlı 
olmamızdır. Bunu yapmazsak sadece ken-
di geleceğimizi değil, ülkenin de geleceğini 
karartırız.’’ 

Konuşmasının ardından Başbakan Er-
doğan’a, Alanya Adalet Sarayı’nın yapı-
mına katkılarından dolayı teşekkür pla-
keti sunuldu. Alanya’da yaşayan bir grup 
Alman da Başbakan Erdoğan’a teşekkür 
plaketi verdi. Erdoğan’a ayrıca Alanya’nın 
yöresel kıyafetleri hediye edildi. Törenin 
ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve konuk bakanlar Alanya Adalet Sarayı’nı 
gezdiler. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılacak 4 
tünel geçişli köprülü kavşağın temelini, 
‘‘Link sistemiyle’’ aynı anda attı. Başbakan 
Erdoğan, Meydan Kavşağı’nda düzenlenen 
temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 
‘‘Yol medeniyettir’’ anlayışıyla çalıştıkları-
nı söyledi. Bugün Antalya-Alanya karayolu 
duble yol çalışmalarını gördüğünü, şimdi 
de 4 tünel geçişli kavşağın temelini ataca-
ğını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Dedik ki (Biz sizin hizmetkarınızız. Biz 
size dert olmaya değil,dert almaya geli-
yoruz) dedik. (Yetim hakkı yemeyeceğiz, 
yedirmeyeceğiz) dedik. Görüyorsunuz, 
Türkiye 23 ayda nereden nereye geldi. 
2002 yılı 3 Kasım’da yüzde 30’larda olan 
enflasyon tek haneli rakamlara indi. Bü-
yüme hızının bu yıl yüzde 10’u bulması 
bekleniyor. Bu, OECD ülkeleri arasında 
Türkiye’nin birinci sıraya çıkmasıdır. 3 
Kasım 2002’de iç borçlanma faizi yüzde 
69’larda iken bugün yüzde 22-23’tür. Bu 

para halkın cebinden çıkıyordu. Şimdi bu 
para cebinizde kalacak.’’ 

Erdoğan, bir süre sonra Antalya-Kemer ve 
Finike-Demre-Fethiye karayoluyla birlikte 
Antalya-Alanya karayolunu hizmete aç-
maya geleceğine de değinerek, Antalya’ya 
yapılacak 2. Devlet Hastanesi’nin temeli-
nin de kısa sürede atılacağını müjdeledi. 
Antalya’nın güzel bir kent olduğuna da 
işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Antalya güzel bir kent. Turizmde tarihi-
nin zirvesini yaptı. Bir berekettir gidiyor. 
Allah eksik etmesin. Ama bu bizi reha-
vete sokmamalı. Bu, bizi turistlere karşı, 
konukseverliğimizi bırakmaya itmemeli. 
Bizi asla şımartmamalı. Bizim her zaman 
bir sözümüz var. Ne aldatan olacağız, ne 
aldanan. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu-
raya gelen-giden turistler şunu söylemeli: 
(Türkiye mi? Bunların insanları dürüst, 
bunların insanları doğru. Bunların insan-
ları ilkeli. Bunlar dik dururlar, ama asla 
diklenmezler.) Bunu böyle bilmeli. Bize 
yakışan da bu değil mi?’’ 

4 Köprülü Kavşak Temeli  
Atma Töreni

Antalya | 24 Ekim 2004
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Başbakan Erdoğan, Antalya’nın yeni tu-
rizm bölgesi Kundu’ya ulaşımı sağlayacak 
olan Lara-Kundu Turizm Yolu’nu törenle 
ulaşıma açtı. Erdoğan törende yaptığı ko-
nuşmasına, ‘‘Bu çile, ızdırap yolunun açı-
lışını yaptığım için mutluluk duyuyorum’’ 
diyerek başladı. Yolun yapımı sırasında 
cefa çeken çevre halkına geçmiş olsun di-
leğinde bulunan Erdoğan, ‘‘Çile olmadan 
sefa da olmuyor. Burada yerel yöneticiler, 
bakan arkadaşlarım ve turizmcilerle el ele 
vererek, uzun süredir açılamayan bu yolu 
bugün hizmete açıyoruz’’ dedi. 

Bugün Alanya-Antalya Karayolu’nu da 
kontrol ettiğini ve müteahhitten yolun 29 
Ekim’e bitirileceği sözünü aldığını kayde-
den Erdoğan, ‘‘Zannederim bir kaç gün ya 
da bir kaç hafta sarkabilir. Bunlar bitmez 
denilen şeylerdi. Bitirilemezse israf olur-
du. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
yedirmeyeceğiz diye iktidara geldik. İsrafa 
izin veremezdik. 20 yıl önce temeli atılan 
yatırımların bitmemesi israftır’’ diye ko-
nuştu. Hizmeti yürütürken bazı sorunlarla 

karşı karşıya kalındığına değinen Başba-
kan Erdoğan şöyle devam etti: 

‘‘Kamulaştırma sorunumuz var. Devlet 
bir yeri kamulaştırmaya giderken, yeri 
kamulaştırılacak vatandaş nedense acaba 
devletten daha fazla bir şey koparabilir mi-
yim gayreti içerisine giriyor. Oysa yapılan 
yol... Bu yoldan sen de geçeceksin. Burada 
yardımcı olmak yerine maalesef iş zorlaş-
tırılıyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, sözlerini bir cümleyle 
bitirmek istediğini ifade ederek, şöyle ko-
nuştu: 

‘‘Sevgili vatandaşlar; Ne olur belediyelerin 
imar planlarına sadık kalınız. Projesiz ev 
yapmayınız. İşyeri açmayınız. Ruhsatsız 
asla işe başlamayınız. Meşru olmayan 
menfaatler için gayrimeşru yollara te-
vessül etmeyiniz. Şunu unutmayın ki, bu 
menfaatler yarın aleyhinize döner. Şimdi 
de idarecilerime sesleniyorum; İdareci 
kardeşlerim, arkadaşlarım; sizler de basit 
çıkar hesapları için gayrimeşru taleplere 

Lara-Kundu Turizm Yolu  
Açılış Töreni

Antalya | 24 Ekim 2004
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asla evet demeyin. Ondan sonra sel felaket-
lerinden dert yanıyoruz, depremde yıkılan 
evlerden bahsediyoruz. Eğer bunu böyle 
yapmazsak, siyasi etik olarak biz önce ken-
dimizde bu işi halletmezsek, ülkemizde bu 
işi halletmemiz de mümkün olmaz. El ele 
verelim, omuz omuzu verelim. Dayanışma 
içerisinde olalım. Böyle olunca Türk in-
sanını kimse tutamaz, Türkiye’nin önünü 
kimse tıkayamaz.’’ 

Orucunu tören alanında suyla açan Baş-
bakan Erdoğan, törenin ardından Fevzi 
Çakmak Mahallesi’ndeki Hüseyin Kaya’nın 
kirada oturduğu gecekondusuna konuk 
oldu. Adıyamanlı olduğu öğrenilen 2 ço-
cuk babası, su tesisatçısı Hüseyin Kaya’nın 
evine bazı hediye paketleriyle giren Baş-
bakan Erdoğan, evde bir süre kaldı. Erdo-
ğan daha sonra aynı sokaktaki bir başka 
gecekonduda Yaşar Gökçimen ve ailesini 
de ziyaret etti. Gecekondudan çıkışında 
sokaktaki çocuklara da çikolata ve bisküvi 
dağıtan, bir süre de gecekondu sakinleri-
nin sorunlarını dinleyen Başbakan Erdo-
ğan alkışlarla uğurlandı.
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Başbakan Erdoğan, inşaatı 4 yılda tamam-
lanan Denizli Adliye Sarayı’nın açılışını 
yaptı. Erdoğan, törende yaptığı konuşma-
da, iktidarlarının Türkiye’de 4 ana başlığa 
büyük önem verdiğini kaydederek, ‘‘Eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet. Eğer bu 4 
ayağı sağlam tutamazsanız ülkeyi aydınlık 
yarınlara hazırlayamazsınız’’ dedi. Cum-
huriyetin kurucusu Atatürk’ün gösterdiği 

muasır medeniyet seviyesine çıkılmak 
isteniyorsa bu 4 ayağa gereken önemin 
verilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan 
Erdoğan, Türk milletinin daha önce bunu 
başardığına işaret etti. Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘15. ve 16. yüzyıllar arasında milletimiz 
bunu başarmıştır. Şair ne güzel söylemiş. 

Adliye Sarayı Açılış Töreni

Denizli | 31 Ekim 2004
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(Bir zamanlar biz de millet hem nasıl mil-
letmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet 
nedir öğretmişiz.) Biz böyle bir geçmişten 
geliyoruz. Şimdi yarınları inşa ediyoruz. 
Genç, dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu 
büyük bir sermaye. Bu sermayeyi yitir-
memeye çalışmalıyız. Burada asla kaynak 
israfına tahammülümüz yok. En önemli is-
raf insan israfıdır. Biz bu israfı 3 Kasım’da 
teslim aldık. Biz bu israfı düzeltmek için 
yola çıktık. İlk defa 2003 bütçesinde milli 
eğitime ayrılan pay yüzde 3’tü. 2005 bütçe-
sinde bunu birinci sıraya yükselttik. Aynı 
şekilde adalete de ayrılan payı artırdık.’’

Başbakan Erdoğan, 2005’te genel sağlık 
sigortasının yürürlüğe gireceğini, aile 
hekimliğinin başlatılacağını bildirdi. Bazı 
çevrelerin bu konuda yapılan önemli ça-
lışmaları görmezlikten geldiklerini ya da 
halkı aldatma gayreti içinde olduklarını 
söyleyen Erdoğan, bunun ücretsiz teda-
viyi ortadan kaldıracağı yolunda asılsız 
iddialar ortaya atıldığını belirtti. Erdoğan, 
‘‘13.5 milyon vatandaşına yeşil kart dağı-
tan devlet nasıl ücretsiz tedaviyi ortadan 
kaldırır? Kendi saltanatını sürdürme 
gayreti içindekiler bunu ortaya atıyor. Bu 
iktidar asla böyle bir şey yapmaz’’ dedi. 
Sosyal yardımlar ve sosyal güvenlikte 
çeşitli istismarlar yapılabildiğine dikkati 
çeken Erdoğan, 72 milyon nüfusa rağmen 
80 milyon kişinin çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarından hizmet aldığını, aradaki 
8 milyonluk farkın ise istismarcılardan 
kaynaklandığını dile getirdi. Erdoğan, ‘‘Ca-
nım ülkem dalkavuklar cenneti olmuş. Bu 
ülkede devlet-millet el ele vermek suretiyle 
bunları aşacağız’’ dedi.

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bütün 
hastanelerin herkesin hizmetinde olacağı-
nı belirten Erdoğan, vatandaşların SSK’lı, 
Emekli Sandığı ya da Bağ-Kur’lu olsun tüm 
hastanelerden sağlık hizmetini ücretsiz 
alabileceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, 
1 Ekim’de başlaması planlanan ancak 
gecikme yaşanan ‘‘SSK hastanelerinden 
ilaç kuyruklarının kaldırılması’’ uygula-
masının hayata geçirileceğini, SSK’lıların 
tüm serbest eczanelerden ilaçlarını temin 
edebileceklerini belirtti. Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Mevzuata takılanlar bunu anlamaz. Bazı 
çıkar çevreleri bunu anlamak istemez. 
Ama biz bunları yapacağız. Biz temel ilke 
olarak şunu ortaya koyduk yola çıkarken: 
İnsanı yücelt ki devlet de yücelsin. Muasır 
medeniyet seviyesine önce birey, ondan 
sonra devlet çizgisini takip ederek ulaşa-
cağız.’’

Başbakan Erdoğan, vatandaşların, ‘‘Asgari 
ücret 318 milyon, kira 300 milyon’’ pan-
kartını göstererek, ‘‘Evet... Biraz sabırlı 
olacağız. 300 milyon lira kira biraz fazla. 
Çok çalışıyoruz’’ dedi. Başbakan Erdoğan, 
Denizli’de 3 Kasım seçimleri öncesi çay-
simit hesabı yaptığını hatırlatarak, o gün 
çayın, simidin 300’er bin lira, 5 kişilik bir 
ailenin sadece aylık çay-simit masrafının 
370 milyon lira, asgari ücretin ise 218 mil-
yon lira olduğunu anlattı. Bugün ise asgari 
ücrette sağlanan artışla 5 kişilik bir ailenin 
çay-simit hesabının yapılması halinde 98 
milyon liralık artış meydana geldiğini be-
lirten Erdoğan, ‘‘Cebinizdeki paranın alım 
gücü arttı. Bu hesabı, hesaptan anlayanlar 
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yapabilir. Yüzde 30 enf lasyonun şimdi 
yüzde 9 olacağını konuşuyoruz’’ dedi. Er-
doğan, göreve geldiklerinde bileşik faizin 
yüzde 69 olduğunu şimdi ise yüzde 22-23 
seviyelerinde tutulduğunu kaydederek, 
şöyle devam etti:

‘‘Aradaki fark yüzde 46. Bu faiz kimin 
cebinden çıkıyordu. Denizlililerin, memu-
run, işçinin, emeklinin cebinden çıkıyor-
du. Şimdi yüzde 46’lık faiz onların cebine 
dönüyor. Türkiye büyüyor. Büyüme hızı 
yüzde 10 civarında. OECD ülkeleri arasın-
da kalkınmada bir numarayız. Bunu ben 
söylemiyorum. OECD söylüyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, ülkedeki büyüme 
ve gelişmenin sürdürülmesinde kararlı 
olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Bu büyümeyi nasıl sağladık. Bir hortum-
ları kesiyoruz, iki hesap bilen kadroları 
işbaşına getiriyoruz, üç cumhuriyet tarihi-
mizin en az yatırımlara pay ayıran hükü-
metiyiz. Biz bunları övünerek söylemiyo-
ruz. Şartlarımız ve ekonomik programımız 
gerektirdiği için böyle davranıyoruz. Bu 
kadar az yatırıma rağmen daha fazla büyü-
yoruz. Bizimkini 5’le çarpacaksınız. Nasıl 
olur diyorsanız ah ah deşmeyin yaramı...’’

Erdoğan, duble yollar projesine başladık-
larında bunun gerçekleşeceğine ihtimal 
vermeyenler bulunduğunu, ancak bugün 
birçok duble yolun tamamlandığını, ye-
nilerinin de projelendirildiğini söyledi. 
Erdoğan, 2.5 milyar dolar dış ticaret hacmi 
bulunan Denizli’ye duble yollar yapma-

nın kaçınılmaz olduğunu, Çardak-Denizli 
duble yolunun, 2005 baharında sıcak as-
faltının tamamlanarak ulaşıma açılacağını 
bildirdi.

Başbakan Erdoğan, toplu konutta önemli 
adımlar attıklarını belirterek, Türkiye ge-
nelinde dar gelirli vatandaşları içine alan 
bir proje hazırlığında olduklarını dile getir-
di. Erdoğan, ‘‘1.5 milyar peşinatla ayda 150 
milyon lira taksitle 15 yılda konut sahibi 
yapacağız. Bu bütünü kapsamıyor. Proje 
bazı yerlerde uygulamaya başlanacak’’ diye 
konuştu. ‘‘Bu projeyi de didiklemek iste-
yen bazı çevreler olabileceğini’’ söyleyen 
Erdoğan, ancak buna aldırmadıklarını, bir 
yerden adım atmak gerektiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Denizli’nin büyükşe-
hir kapsamına alınması ile ilgili istekleri 
içeren pankartlara dikkati çekerek, bu 
konudaki düzenlemeyi yerel seçimler 
öncesi yapmak istediklerini, ancak Cum-
hurbaşkanı tarafından onaylanmadığı için 
ilgili tasarının Meclis’e geri döndüğünü 
kaydetti. ‘‘Denizli’nin çeşitli siyasi dönem-
lerde plansız şekilde belde ve belediyelere 
bölünerek delik deşik edildiğini’’ belirten 
Erdoğan, ‘‘Siyasi popülizmi karıştırmışlar. 
Yapacağımız düzenleme adil olacaktır’’ 
dedi. Erdoğan, siyasi popülizm yapanla-
rın, sonunda bu işten kendilerinin zararlı 
çıktığını ifade ederek, ‘‘Türkiye’de barajı 
koyanlar, yüzde 10’a çıkaranlar, bu barajda 
boğuldular. Bunu ben koymadım. 1987-
1988’de koydular. O anda belki kendilerine 
iyi geldi. Ama sonunda boğuldular. Niye? 
Çünkü samimi değildiler’’ dedi. Aynı şeyi 
kendilerinin asla yapmayacaklarını anla-
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tan Erdoğan, ‘‘Biz bu ülkenin istikrarını 
bozmayacağız. Biz her şey Türkiye için di-
yerek yola koyulduk. Halka hizmeti, hakka 
hizmettir diye kabul ettik’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki adliyele-
rin büyük çoğunluğunun fiziki koşulları-
nın çok kötü olduğunu bizzat gördüklerini, 
bunun için de büyük bir çalışma başlattık-
larını söyledi. Erdoğan, ‘‘Adeta kümes gibi 
yerlerde adalet dağıtmak zorunda kalıyor-
lar. Şu anda da böyle yerler var. Amacımız 
bunların tümünü fiziki anlamda iyileşti-
rip, modernleştirmektir’’ dedi. ‘‘Geciken 
adaletin adalet sayılamayacağını’’ kay-
deden Erdoğan, tüm Türkiye’de e-adalet 
sistemine geçildiğini, artık eskisi gibi bir 
sabıka kaydı için 15 gün, bir ay beklemek 
gerekmediğini bildirdi. Erdoğan, ‘‘Bunları 
cebimizden de yapmıyoruz. Siz bize bir 
emanet verdiniz, bunları yapmamız için. 
Biz de yerine getiriyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde adalet saray-
larını modernleştirdiklerini, İstanbul’un 
da yakında böyle bir adalet sarayına kavuş-
turulacağını bildiren Başbakan Erdoğan, 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen konuk-
larından da bu tür kurumların çalışma 
ortamlarına dikkat ettiklerini vurguladı. 
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Denizli’de, Menderes Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rıza Akça tarafından yaptırı-
lan Nermin-Osman Akça İlköğretim Oku-
lu, Başbakan Erdoğan tarafından törenle 
açıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşma-
da, son 3 yıldır bütçede eğitime ayrılan 
payın sürekli arttığını kaydederek, ‘‘Eğiti-

me Yüzde 100 Destek Kampanyası ile bir 
süreç başlattık. 2005 bütçesini yapıyoruz, 
yine birinci sırada eğitimin bütçesi var’’ 
dedi. Eğitimdeki yatırımları devlet-millet 
el ele gerçekleştirmek için çaba harcandı-
ğını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

Nermin-Osman Akça İlköğretim 
Okulu Açılış Töreni

Denizli | 31 Ekim 2004
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‘‘Eğitime Yüzde 100 Kampanyası ile bir 
adım attık. Daha önce herhangi bir eğitim 
kurumunu yaptıran veya tefriş eden kişi, 
harcamasının ancak yüzde 5’ini vergi ola-
rak gösterebiliyordu. Şimdi yüzde 100’ü 
gider sayılıyor. Bizim işimiz bağcı dövmek 
değil, üzüm yemek. Yeter ki bir vatandaş 
çıkıp ‘ben okul yaptıracağım’ desin. Bir 
başka vatandaş ‘ben bilgisayar laboratuarı 
donatacağım’, bir başkası da ‘ben sıraları 
alacağım’ desin. Ne kadar masraf ederse 
etsin tamamını gider sayıyoruz. Aslolan bir 
an evvel Türkiye genelindeki 40 bin ders-
lik açığını ortadan kaldırmaktır.’’

Bazı okullarda 25 ve 30 öğrencili sınıflar 
oluşmaya başladığına işaret eden Erdo-
ğan, bunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki illerde de görüldüğünü dik-
kati çekti. Her şeye rağmen derslik açığın 
çok olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu 
gidermeye kararlı olduklarını belirterek, 
işadamlarını dayanışmaya davet etti. Bu 
arada, tören alanındaki bir öğrencinin 
elindeki pankartı ısrarla kendisine göster-
meye çalıştığını fark eden Erdoğan, ‘‘Bir 
yavrumuz bana pankart gösteriyor. (Başba-
kanımız bilgisayar mı getirmiş) diye. Rıza 
Bey, hayrı yaptın tam yap. Bilgisayar işini 
de çözüver’’ diye konuştu. Konuşmasının 
son bölümünde öğretmenlere seslenen Er-
doğan, şunları söyledi:

‘‘Öğretmenler; öğrencilerimiz sizlere ema-
net. Tören alanına girerken ‘AB yolunda 
ilerliyoruz’ diye anons yapıldı. AB’ye 
giriyoruz. Bu güçlü kadrolar, yavrularla, 
inşallah AB’nin geleceğinde Türkiye’nin, 

Türk insanının gücünün ne olduğunu hep 
birlikte göstereceğiz. Bu yeni nesil sizlerin 
eseri olacak.’’
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Rize’ye dün gece gelen Başbakan Erdoğan, 
Güneysu İlçesi’ndeki evinde, eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek ve Ankara Milletvekili Faruk Koca’yı 
eşleriyle birlikte konuk etti. Öğle saatlerin-
de ilçe merkezine gelen Erdoğan, Güneysu 
Belediye Başkanı Ahmet Minder’i ziyaret 

etti. Erdoğan, daha sonra Güneysu Merkez 
Potomya Camii’nde cuma namazı kıldı. 
Cami çıkışında ilköğretim öğrencilerinin 
sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, öğ-
rencilere çikolatalı bisküvi verdi. Erdoğan, 
camiden, Rize şehir merkezine geçerek 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı 

Vakıflar İlköğretim Okulu Açılış 
Töreni

Rize | 05 Kasım 2004
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32 derslikli Vakıflar İlköğretim Okulu’nun 
açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, okulun ta-
mamlanmasının biraz uzadığını, hüküme-
tin hızına yetişemediğini söyledi. Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘ ‘Bir yılda bu okulumuzu bitirmemiz 
lazımdı. Tüm Türkiye’de derslik açığını 
süratle gidermemiz gerekiyor. Ülkemizde 
henüz inşaat işleriyle uğraşmaktan, yavru-
larımızın eğitim kalitesine ciddi bir şekilde 
eğilemediğimizi görüyoruz. Ciddi bir öğ-
retmen açığımız var, bunu gidermek için 
çalışıyoruz. Türkiye’de ilk defa bütçede en 
yüksek payı eğitime ayırdık. Kadro tahsisa-
tının yüzde 50’ye yakınını da milli eğitime 
ayırıyoruz. Bu, eğitime verdiğimiz önemi 
gösteriyor.’’ 

Vatandaşlardan ‘‘eğitime yüzde yüz des-
tek’’ kampanyasına katılmalarını ve sağ-
lıkla, eğitime destek vermelerini isteyen 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Bir devri değiştiriyoruz. Türkiye, eko-
nomide ciddi bir performans gösteriyor. 
Bizim dört önceliğimiz var: Eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet. Bunları halletmek zo-
rundayız. Bunları halledemezsek kaliteli 
ve güçlü insan yapısına kavuşamayız.’’ 

Başbakan Erdoğan, Karadeniz Sahil Yo-
lu’nun, 2005 yılı sonunda hizmete girece-
ğini de söyledi. Başbakan Erdoğan, daha 
sonra Vakıflar İlköğretim Okulu’nun açı-
lışını yaptı ve ana sınıfını ziyaret etti. Ana 
sınıfı öğrencilerine, ‘‘Aranızda kaç tane Fe-
nerbahçeli var?’’ sorusunu yönelten Erdo-

ğan, 11 öğrenciden 7’sinin parmak kaldır-
ması üzerine, ‘‘Aranızda hiç Beşiktaşlı yok 
mu? Dün çok iyi bir galibiyet aldınız’’ dedi.

Öğrencilere, Rizespor’u tutup tutmadık-
larını da soran Erdoğan, öğrencilerin, 
‘‘hayır’’ yanıtı vermesi üzerine de, ‘‘Aslında 
hepinizin Rizesporlu olması lazım’’ diye 
konuştu. Erdoğan öğrencilere, ‘‘Beni tanı-
yor musunuz?’’ sorusunu da yöneltti. Bu-
nun üzerine bir ana sınıfı öğrencisi, ‘‘Ben 
seni tanıyorum. Sen Başbakan Erdoğan 
amcasın’’ yanıtını verdi. Öğrencilerle hatı-
ra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ‘‘Daha dün 
annemizin kollarında yaşarken’’ şarkısını 
öğrencilerle söyledi. 
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Rize’de bulunun Başbakan Erdoğan, sabah 
saatlerinde Güneysu ilçesindeki evinden 
ayrılarak, Güneysu Sağlık Merkezi’nin 
inşaatında incelemelerde bulundu. Erdo-
ğan, yetkililerden inşaat hakkında bilgi 
aldı. Daha sonra Rize şehir merkezine ge-
len Erdoğan, Rize Adliye Sarayı’nın açılış 
törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de büyük bir değişim 

yaşandığını vurgulayarak, ‘‘Bu değişimle 
birlikte şüphesiz ki bir gelişim de ortada’’ 
dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Adliye inşaatları, dönemimizde halkın 
hizmetine sunulmakla kalmadı. Bugüne 
kadar adeta kahve köşesinde hüküm ver-
meye mahkum edilmiş olan savcılarımız, 
hakimlerimiz, bütün adli erkan, bu vesi-

Adliye Sarayı Açılış Töreni

Rize | 06 Kasım 2004
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leyle artık huzurlu bir ortamda çalışma 
imkanı da bulmaya başlıyor. Bizler de üze-
rimize düşeni yapmanın mutluluğunu ta-
şıyoruz. Çünkü Türkiye’ye, Türk insanına 
bu eserler yakıştığı için bunları yapmak zo-
rundayız. Selçuklu’da, Osmanlı’da bu eser-
lere baktığımızda huzur verir, güven verir. 
Ama ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki, 
tüm bu örnek eserleri kaybetmişsiniz. Ar-
tık övüneceğiz, gururlanacağız bu eserler 
yok. Tam aksine güven değil, şüphe veren, 
ürküntü veren binalar var. Kasvetten dola-
yı daha içeri girerken, ürkmeye, korkmaya 
başlarsınız. Ama artık şimdi bunlar kalkı-
yor ve yeniden tarihin bize verdiği gücü 
çağdaş, modern dünya ile birleştirmek 
suretiyle yarışa girmiş Türkiye var. Şimdi 
bunu başarıyoruz ve başaracağız.’’

Rize’yi farklı bir şekilde görmek istedik-
lerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Biz doğayı ne 
yazık ki mahvediyoruz, katlediyoruz’’ dedi. 
Çevre bilinci ile doğaya saygının kaybedil-
mesi durumunda bunun tarihe hesabının 
verilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Övünmemiz gereken şeyler bizim de 
olacaktır. Biz insanlar olarak şehirleri-
mizi buna göre imal etmezsek yarın (ah, 
vah) deriz. Ama iş işten geçer. Rize’ye her 
gelişimde söylüyorum: Ne olur, bu beton 
yığınları içerisinde yaşamayı bırakın, de-
delerimizden kalan şu Rize evini gelin ya-
şatın, bunları çoğaltın, yaygınlaştırın. Ama 
bakıyoruz ki biz çalıyoruz, biz oynuyoruz. 
Bir heyelan, sel olduğunda başlıyoruz ağla-
maya, çok ağlarız...’’

Rize’ye yapılan 25 trilyonluk yatırımın 
devam ettiğini belirten Erdoğan, Rize’nin 
alınan hizmet açısından ön sıralarda yer al-
dığını söyledi. Konuşmasında Köy Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin 
il özel idarelerine devredilmesi çalışma-
larının devam ettiğini de hatırlatan Erdo-
ğan, ‘‘Türkiye genelinde köylerin yol ve su 
problemini tamamıyla çözmek istiyoruz’’ 
dedi. Erdoğan, il genel meclisi üyelerinin 
bulundukları ilçe ve köylerdeki ihtiyaçları-
nın takibini yapacaklarını da ifade etti. 

Başbakan Erdoğan daha sonra Rize Adliye 
Sarayı’nın açılışını yaptı. Adliye sarayında 
incelemelerde bulunan Erdoğan, bir du-
ruşma salonuna geldiğinde, basın mensup-
larının fotoğraf çektirme istekleri üzerine, 
‘‘Biliyorum ne yapmaya çalıştığınızı. Beni 
tuzağa düşüremezsiniz’’ dedi. Başbakan bir 
gazetecinin, ‘‘Burada bulunmak sizi ürküt-
tü mü’’ sorusuna, ‘‘Burası sanık sandalyesi 
değil, tanık sandalyesi... Şunu unutmayın, 
bu işler biraz da hancı-yolcu meselesidir’’ 
yanıtını verdi.
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Erdoğan, Çayeli’nde Milli Eğitim Bakan-
lığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ile Ahmet 
Hamdi İshakoğlu Anadolu Denizcilik Mes-
lek Lisesi’nin ortak açılış törenine katıldı. 
Burada yaptığı konuşmada, 3 Kasım se-

çimlerinin ardından emaneti devraldıktan 
sonra sağlık, eğitim, adalet ve emniyete ön-
celik verdiklerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu 
konuda çok büyük açıklarımızın olduğunu 
biliyoruz. Demirperde ülkelerinde okuma-

Çayeli MEB Hizmetiçi  
Eğitim Enstitüsü ve Meslek 

Lisesi Açılışı

Rize | 07 Kasım 2004
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yazma oranının yüzde 100 olduğunu dik-
kate alırsak, Türkiye’nin nerelerde kaldığı 
ortada. Okuma-yazma oranımız maalesef 
yüzde 85’lerde...’’ diye konuştu.

Hayırsever işadamlarından memleketleri-
ne eğitim ve sağlık kurumu yaptırmalarını 
isteyen Erdoğan, ‘‘Nedense eller cebe pek 
gitmiyor. Alacak sanki öbür dünyaya götü-
recek. Halbuki eğitimde, sağlıkta ne yatı-
rım yaparsa onunla birlikte o gidecek. Ge-
lin sağken bu yatırımları yapalım. Ondan 
sonra da ebediyen hatıra bırakalım’’ dedi. 
Rize’nin bir cazibe merkezi haline gelmesi 
ve göçün durması için çaba gösterdiklerini 
kaydeden Erdoğan, Karadeniz sahil yolu-
nun da 2005 yılı sonunda faaliyete geçe-
ceğini ifade etti. Erdoğan, ‘‘Ne aldanan, ne 
aldatan olacağız’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Ahmet 
Hamdi İshakoğlu Denizcilik Meslek 
Lisesi’nin açılışını yaparak, dersliklerde 
incelemelerde bulundu. Erdoğan, basın 
mensuplarının, gemi dümeni ile birlikte 
fotoğraf çekme isteklerini, dümenin eski 
teknoloji olduğu gerekçesiyle kabul et-
medi. Bir gazetecinin, ‘‘Rota nereye, ülke 
emin ellerde diyebilir miyiz?’’ yönündeki 
sorusuna, ‘‘Bir şüpheniz mi var, gelişmeler 
ortada’’ yanıtını verdi. Erdoğan, bir başka 
gazetecinin, ‘‘(Yelkenler fora) diyerek dü-
meni AB’ye kırdınız. Denizin, havanın du-
rumu nasıl?’’ sorusuna da şu yanıtı verdi:

‘‘Bu konuda kararlı olduğumuzu söyledik. 
Kararlı bir şekilde AB yolunda üzerimize 
düşen ödevleri yerine getirdik, yaptık. Ar-
tık 17 Aralık sürecinde AB ülkelerinin üze-

rine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. 
Bunda herhangi bir ümitsizlik söz konusu 
değil. Biz AB sürecinde insanımızın stan-
dardını yükseltmek için geceli gündüzlü 
çalışıyoruz. Eğer 17 Aralık’ta 2002 Ko-
penhag zirvesinde bize verilen söz yerine 
getirilmeyecek olursa, Türkiye, Kopenhag 
siyasi kriterlerinin adını Ankara kriterleri 
koyar yoluna devam eder. Çünkü Türkiye, 
ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye’nin de 
nevi şahsına münhasır bir asilliği vardır, 
bir gücü vardır ve şu andaki yapısıyla da 
genç dinamik bir nüfus özelliği vardır. AB 
üyesi ülkeler, bizim tüm yaptığımız görüş-
melerde ağırlıklı olarak olumlu görüşlerini 
beyan etmişlerdir. 17 Aralık’ta inanıyorum 
ki bu süreç bizlerin istediği biçimde devam 
edecektir. Herhangi bir yanlışa ihtimal ver-
miyorum.’’

Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da YÖK’ü 
protesto amacıyla düzenlenen gösterileri 
değerlendirirken, ‘‘Dünkü gösterileri de-
mokratik bulmuyorum. Bu tür gösterileri 
hak arayışı olarak doğru bulmuyorum’’ 
dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Düşünce, fikir özgürlüğü açısından, öz-
gürlüklerin arayışı açısından bu yol kulla-
nılması gerekli yol değildir. Kalkıp çevre-
deki cam çerçeveyi indireceksin, kaldırım 
taşlarını sökeceksin ve araçların üzerine 
atacaksın, polisi molotofkokteyli ile şu-
nunla bununla taciz edeceksin... Bununla 
geçmişte bir yere varılmadı, bundan sonra 
da bir yere varılamaz. Herkes arzu ettiğini, 
beklediklerini fikriyle, düşüncesiyle, söy-
lemleriyle dile getirmeli ama asla bu yol-
lara başvurmamalıdır diye düşünüyorum. 
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Bundan kendileri kaybedeceği gibi, ülke 
de kaybeder. Hiçbir zaman bu birliği ve 
beraberliği sağlamak mümkün olmaz. Bu 
konuda süreç hızlanmaktadır. Bu süreci de 
temenni ediyorum ki başarılı bir şekilde 
aşarız. Daha demokratik uygulamalarla 
da bu talepler yerine gelir diye düşünüyo-
rum.’’
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Başbakan Erdoğan, Aksaray Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 41 fabrikanın açılış, 
68 fabrikanın da temel atma törenine 
katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuş-
mada, atılan adımlarla işsiz vatandaşların 
sorunlarının artık ortadan kalkacağını 
kaydederek, Aksaray’ın çevre illere örnek 

bir il haline geldiğini söyledi. Duble yolun 
ilk temelinin Aksaray’da atıldığını hatırla-
tan Erdoğan, ‘‘O gün bu attığımız temellere 
hayal diyorlardı. Şimdi ise verilen söz yeri-
ne geldi, çekilen sıkıntılar bitti’’ dedi. ‘‘Yol 
medeniyettir’’ diyerek yola çıktıklarını 

OSB 41 Fabrika Açılış ve 68 
Fabrika Temel Atma Töreni

Aksaray | 19 Kasım 2004
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belirten Başbakan, medeniyetin lafta değil, 
icraatta olduğunu ifade etti. 

Teşvik Yasası ile birlikte Türkiye’nin her 
yanının ayağa kalkmasını istediklerini 
vurgulayan Erdoğan, atılan temellerin 2 
yıl içinde bitirilmesini isteyerek, ‘‘Bitire-
mezseniz elinizden alacağız dedik. Çünkü 
öyle yan gelip yatmak yok’’ diye konuştu. 
Aksaray’daki fabrikada Mercedes firması-
na yedek parça üretimi yapıldığını hatır-
latan Başbakan Erdoğan, bu firmanın da 
üretimini artırdığını, Türkiye’de artık her 
şeyin değiştiğini söyledi. Erdoğan, vatan-
daşlardan verilen sözleri takip etmelerini 
de isteyerek, hükümetin verdiği sözlerin 
arkasında durduğunu vurguladı.

Türkiye’nin daha iyi bir noktaya geleceği-
ni kaydeden Erdoğan, eğitim, sağlık, dış 
politika gibi alanlardan örnekler vererek, 
‘‘Artık Türkiye kendi gündemini sadece 
Türkiye sınırları içinde oluşturan bir ülke 
değil, dünyada da gündemi tayin eden 
ülkelerden biri’’ dedi. Erdoğan, şöyle ko-
nuştu:

‘‘AB süreci inşallah 17 Aralık’ta olum-
lu kararın alınmasıyla yeni bir dönemi 
başlatacaktır ve bu yeni dönem inşallah 
AB’nin küresel bir güç olarak Türkiye’nin 
katılımıyla dünyaya takdim edilecektir. Bu 
bir medeniyetler uzlaşmasını getirecektir. 
Medeniyetler uzlaşmasının olabilmesi için 
Türkiye’nin AB içinde yer alması gerekir. 
Küresel düşüncenin özgürce yaşanabil-
diği bir dünya için Türkiye’nin AB içinde 
yer alması gerekir. Teşebbüs hürriyetinin 
sonuna kadar olduğu bir anlayışın ger-

çekleşebilmesi için Türkiye’nin AB’ye üye 
olması gerekir. Artık düşmanlığın küresel-
leştiği değil, barışın dostluğun küreselleş-
tiği bir dünyaya ihtiyacımız var. Onun için 
Türkiye’nin AB içinde yer alması gerekir. 
Eğer AB bir Hıristiyan kulübü değilse, 
Türkiye’yi kendi arasına katmak zorun-
dadır. Medeniyetler uzlaşması için, mede-
niyetlerin buluşması için Türkiye gibi bir 
ülkenin orada olması gerekir.’’

Erdoğan, konuşmasında, ‘ ‘Üniversite 
istiyoruz’’ yönündeki sloganları da de-
ğerlendirdi. Türkiye’de iktidarın her şeyi 
zamanında, zemininde yapacağını hatır-
latan Erdoğan, ‘‘Alışılmış, popülist iktidar 
döneminde değiliz. Zamanı geldiği anda 
Aksaray’a bir üniversite açılır’’ diye konuş-
tu.
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Başbakan Erdoğan, Afyon Adliye Sa-
rayı’nın açılış törenine katıldı. Erdoğan 
burada yaptığı konuşmada, çok kısa sü-
rede bitirilen binanın yargı camiası için 
hayırlı olmasını diledi. Adliyelerde hızlı 
kararların verilmesi noktasında fiziki şart-
ların iyileştirilmesinin gereğine inanan bir 
iktidar olduklarını belirten Erdoğan, yargı 
çalışanlarının zor şartlarda çalıştıklarını 
bildiklerini söyledi. Yargıdaki sıkıntıların 

karar verme sürelerini uzattığına dikkati 
çeken Erdoğan, ‘‘Arka arkaya adalet sa-
raylarımızın açılışlarını yapıyoruz. Bu, 5. 
adalet sarayı açılışı. Bu binaları, bulunduk-
ları illerin kültürel yönlerini de yansıtacak 
şekilde yapıyoruz’’ dedi. 

Eskiden adliye binalarına girildiği zaman 
kasvetle karşılaşıldığını ifade eden Erdo-
ğan, artık yaptıkları binalarla böyle olma-

Adliye Sarayı Açılış Töreni

Afyon | 20 Kasım 2004
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yacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, ada-
let, emniyet, eğitim ve sağlık olmak üzere 
4 kavramı çok önemsediklerini belirtti. 
‘‘Eğer bir toplumda adalet yoksa eğer o top-
lumun insanları adalet mekanizmasına gü-
venmiyorsa o toplumda geleceğe yönelik 
olarak bir güç birikimini sağlayamazsınız. 
Milli birlik ve beraberliği sağlayamazsınız’’ 
diyen Erdoğan, adaletin olduğu yerde güç 
birliğinin olacağını ifade etti. Son günlerde 
özellikle büyük şehirlerde kapkaç olay-
larının arttığına dikkati çeken Erdoğan, 
kapkaç olaylarını önlemek için çok ağır 
tedbirler getirdiklerini söyledi. Erdoğan, 
İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının 
bu konuda çalışma yaptıklarını ve bunun 
üstesinden geleceklerini kaydetti. 

Konuşmasında eğitimin önemine de işaret 
eden Erdoğan, ilk defa 2004 yılında bütçe-
de eğitime ayrılan payın birinci sıraya yük-
seldiğini ve 2005 yılında da böyle olacağını 
belirtti. Erdoğan, ‘‘Niye? Çünkü, okuma 
yazma oranının yüzde 100 olmasını hedef-
lemiş bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak, bunu başarmakta kararlıyız ve 
başaracağız’’ dedi. Erdoğan, Türkiye gene-
linde birçok okul açtıklarını, kendisinin 
ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in bu 
açılışlara yetişemediğini söyledi. Erdoğan, 
sağlıkta da hedefin halkın kuyruklarda 
beklemediği, inim inim inlemediği bir 
dönem olduğunu kaydetti. Birçok kuruluş-
lara ait hastaneleri Sağlık Bakanlığı çatısı 
altında toplayacaklarını dile getiren Erdo-
ğan, şöyle konuştu: 

‘‘Sağlık Bakanlığı’nı bu işi düzenleyen 
bir hale getireceğiz. Bakanlığı dünya ile 

irtibat halinde modern, çağdaş hizmet 
verecek bir kuruluş haline getireceğiz. 
Değişik bakanlıkların hastaneleri var, SSK 
hastaneleri var, şimdi biz bu hastaneleri 
bir araya getiriyoruz, topluyoruz. Ancak 
bundan rahatsız olanlar var. Niye rahat-
sız oluyorlar, niye rahatsız oluyorsunuz? 
Bunu sormak lazım. Otobüslere halkı 
doldurup da kimin parasıyla kimi nereye 
taşıyorsunuz? Acaba bu kadar insanı taşı-
mak suretiyle... Bunu yapacağınıza kalkıp 
da bu masrafla gelip de bir iki tane hastane 
yapsanız daha iyi olmaz mı? Şu anda bazı 
sendikalarımızın, demokratik haklarımızı 
kullanıyoruz adı altında yaptıkları eylemi 
anlamak mümkün değil. Niye mümkün 
değil? Bu sizin işiniz değil ki? Bu, sağlıkla 
uğraşan insanların işi. Burada hükümetle 
görüşerek, müzakere ederek bir adım atın. 
Bakın dünya nereye gidiyor, siz nereye gi-
diyorsunuz? SSK hastanelerimizde işçile-
rimizin sefaletini hep beraber yaşadık. Ben 
bir SSK’lıydım. Hayatımın büyük bir kısmı 
böyle geçti. Ama ne çileler çektiğimizi 
biliriz. Afyon’dan çok açık konuşuyorum: 
Bıçak parası adı altında inim inim inletilen 
işçi kardeşlerimin durumunu biliyorum. 
Bunu nereye koyacaksınız ve nasıl hallede-
ceksiniz?’’ 

Başbakan Erdoğan, SSK eczanelerinin 
dışındaki eczanelerden ilaç alamayan 
işçilerin bu sorununu da gidereceklerini 
söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök ile de bu konuları görüştük-
lerini ifade eden Erdoğan, ‘‘Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ait hastaneler de dahil hep-
sinden tüm vatandaşların istisnasız hiz-
met alabileceği bir döneme giriyoruz. Bu 
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bir zihniyet devrimidir, değişimidir’’ diye 
konuştu. Erdoğan, 3 Kasım seçimleri ön-
cesinde SSK hastanelerinde 6-8 ay sonra-
sına ameliyat günü verildiğini, iktidarları 
döneminde bunun düzeltildiğini söyledi. 
Erdoğan,’’Ben ülkemdeki bir gerçeği söylü-
yorum. Bu gerçeği ben de yaşadım. Canım 
yandı. Damdan düştüm, damdan... Dam-
dan düşmeyen bundan anlamaz. Damdan 
düşen bunu anlar’’ dedi. 

Erdoğan, hastanelerde koğuş sistemi 
yerine artık 1-2 yataklı odaların olduğu 
hastaneler inşa ettiklerini belirtti. 2005 yı-
lında genel sağlık sigortası uygulamasının 
gerçekleştirileceğini ifade eden Erdoğan, 
‘‘Bu ne demek? Her doğan sigortalı olarak 
doğacak demek. Bunun çalışmaları içeri-
sindeyiz’’ diye konuştu. 
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Başbakan Erdoğan, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na bağlı Afyon Tınaztepe Öğrenci 
Yurdu’nun açılış törenine katıldı. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, öğrenciliğinin 
ranzalı, yüz kişilik koğuşların bulunduğu 
yurtlarda geçtiğini anlatarak, ‘‘Oradaki 
havayı, çalışma sistemini bir düşünün. 

Oralardan mobilyalı, tek yataklı, iki-dört 
kişilik odalara geçiyoruz’’ dedi. Erdoğan, 
açılışı yapılan yurdun üç buçuk trilyon li-
raya ihale edildiğini, ancak tamamlanması 
için 10 trilyonu aşan bir bedelin ödendiği-
ni ifade ederek, ‘‘Biz işimizi samimi olarak 
yapsaydık şu anda Türkiye genelinde bu 

YURTKUR Tınaztepe Öğrenci 
Yurdu Açılışı

Afyon | 20 Kasım 2004
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parayla Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 
3 tane yurt olacaktı. Ancak bir tane oldu. 
Niye? Çünkü ödemeler zamanında yapıl-
madı ve gerekli hassasiyet gösterilmedi’’ 
diye konuştu. 

‘‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkacağız’’ denilirken, laftan öteye gidile-
mediğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
hiçbir zaman ne aldanan ne de aldatan 
olmadıklarını belirtti ve öğrencilerin de 
bu konuda aynı hassasiyeti göstermelerini 
istedi. Adalet, sağlık, eğitim ve emniyet 
konularına büyük önem verdiklerini dile 
getiren Erdoğan, iktidarda iki yılın sonun-
da hedefledikleri 15 bin kilometrelik duble 
yolun 5 bin kilometresini tamamladıkla-
rını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Yol medeniyettir, 
yolu olmayanın medeniyeti de olmaz. Bu 
böyle biline’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan adli makamlar, yar-
gı için modern binalar yaptıklarını ve 
e-adalet sistemini kurduklarını anlatarak, 
sağlık alanında da önemli adımlar attıkla-
rını belirtti. Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

‘‘Şimdi bazı yerlerden bazı sesler çıkıyor, 
çıkacak tabii... Zihin değişimini, zihniyet 
değişimini gerçekleştiremeyenler tarih 
boyunca hep “İstemezük!” demişlerdir. 
Bunlar “istemezük”çüdürler. Biz ise ne ge-
rekiyorsa onu yapıyoruz.’’ 

Erdoğan, insanların hastane, eczane kuy-
ruklarında beklediği, ancak ilacını alama-
dığı bir ülkenin başbakanı olmak istemedi-
ğini söyledi. Açılan yurtta 840’ı kız toplam 

bin 1200 öğrencinin kalacağını belirten 
Erdoğan, burada kalacak öğrencilerin mo-
dern, çağdaş bir binaya kavuştuklarını 
söyledi. ‘‘Biz yurtlarda tavada yumurta, 
menemen hazırladık’’ diye konuşan Erdo-
ğan, bundan sonra öğrencilerin aynı çileyi 
çekmeyeceklerini belirtti. Başbakan Erdo-
ğan, üniversite bursunu 45 milyondan 90 
milyon liraya çıkardıklarına dikkati çeke-
rek, bu rakamın 2005 yılında 110 milyon 
liraya yükseltileceğini kaydetti. 

Öğrencilere ‘‘Asla kendinizi steril hale ge-
tirmeyin. Sosyal, siyasi olun, bu alanlardan 
kopmayın. Asosyal bir nesil istemiyorum. 
Sürekli hayata katılımınız olsun’’ diye ses-
lenen Erdoğan, Türkiye’yi çok iyi okuduk-
larını, fildişi kulelerden seyretmediklerini, 
hangi kapının arasında kimin olduğunu 
bildiklerini söyledi. 
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Başbakan Erdoğan, Edirne-Kırklareli yol 
kavşağında bulunan İpekyol Edirne Üre-
tim ve Lojistik Merkezi’nin temel atma 
törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, Edirne’nin teşvik yasası kap-
samında bir il olmadığını hatırlatarak, 
İpekyol tesislerini burada kurma kararı 

alan Yalçın Ayaydın ve ailesini takdir et-
tiğini belirtti. Türkiye’de geçmişte birçok 
temelin atıldığına, ancak bunların tamam-
landığına işaret eden Erdoğan, kendisinin 
genellikle açılış törenine katılmayı tercih 
ettiğini buradaki törene ise özelliği olması 
nedeniyle geldiğini söyledi.

İpekyol Üretim ve Lojistik 
Merkezi Temel Atma Töreni

Edirne | 21 Kasım 2004
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Erdoğan, bu ülkede taş üstüne taş koyanın 
başları üzerinde yeri olduğunu vurgulaya-
rak, zira Türkiye’nin buna hasret olduğunu 
ifade etti. Bazı müteşebbislerin başka ülke-
lerde yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade 
eden Erdoğan, yatırım için Türkiye’yi ter-
cih eden müteşebbislere farklı alkışları ol-
duğunu kaydetti. Türkiye’nin bir numaralı 
sorununun işsizlik olduğunu dile getiren 
Erdoğan, bunun aşılarak vatandaşa iş ve aş 
verilmesi gerektiğini belirtti.

Devletin kapısını iş kapısı olmaktan çı-
kardıklarını bildiren Erdoğan, bu nedenle 
yeni adımlar atılması ve iş alanları açılma-
sı gerektiğini söyledi. İpekyol fabrikasında 
aşamayla bin kişinin istihdam edilece-
ğini anlatan Erdoğan, bu tesisle birlikte 
Edirne’ye başka tesislerin de kazandırılaca-
ğını bildirdi. Başbakan Erdoğan, bu tesiste 
1 milyon 250 bin bayan dış giyim tekstil 
ürünü üretileceğini ve bunun yarısının da 
ihraç edileceğini belirterek, Trakya’daki 
tesislerin geçmişte sıkıntılı anlar yaşadığı-
nı, ancak şimdi bunların teker teker ayağa 
kalkmaya başladığını ifade etti.

Yeni bir teşvik yasasının gündemlerin-
de olduğunu kaydeden Erdoğan, 1 Ocak 
2005’ten itibaren teşvik yasasının kap-
samını genişleteceklerini söyledi. Cuma 
günü Aksaray’da 109 tesisin açılış ve temel 
atma törenlerine katıldığını, iki yıl sonra 
buralarda 15 bin kişinin istihdam edilece-
ğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Türkiye bir heyecanı yaşıyor. Bunu devam 
ettirmek hepimizin gayretiyle olacaktır. 
Umutsuz değiliz. Türkiye 17 Aralık’ta fark-

lı bir zeminle zamanı yakalayacaktır. Bu 
olsa da olmasa da Türkiye emin adımlarla 
zaten geleceğe yürüyor. Türk müteşebbisi 
dünyanın her yerinde yerini almıştır. Bu 
heyecan daha önce yoktu, şimdi var. İnsan-
larımız artık dünyanın her yerinde söke 
söke hakkını arıyor. Türk müteşebbisi alkı-
şa ve takdire layıktır. İhracatımız 62 milyar 
dolara yükselmişse, bu müteşebbisimizin 
gayretiyle olmuştur. Ancak sıkıntılarımız 
da yok değil. Türkiye hala bürokratik oli-
garşiyle mücadelesini sürdürmektedir. Za-
man zaman buna maalesef sivil oligarşi de 
karışıyor. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bu 
mücadeleyi hep birlikte aşmaya mecburuz. 
Köhnemiş, gelişim ve değişimle anlaşama-
yan zihniyetler var. Bunlarla mücadelemi-
zi sürdürüyoruz. Kolay değil.’’

Başbakan Erdoğan, bugün Edirne’de DSİ 
tarafından yaptırılan 35 gölet ve sulama 
tesisinin açılışını yapacaklarını da belirte-
rek, artık Trakya ovalarının susuz kalma-
yacağını söyledi. Türkiye genelinde 70’i 
aşkın baraj, gölet ve sulama tesisinin bu yıl 
bitirildiğini kaydeden Erdoğan, bu çabala-
rının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Bulgaristan’la Türkiye arasında açılacak 
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın Türkiye tara-
fından hazırlandığını, ancak Bulgar tarafı-
nın henüz bunu bitiremediğini de hatırla-
tan Erdoğan, ‘‘Biz tarih verdiğimiz zaman 
bu o tarihte bitmeli. Biz temel atarken 
tarih veririz ve bitiririz. Türkiye geçmişte 
temelini attığı, ancak bitiremediği tesisle-
rin maliyetini çekiyor. Bitirilemeyen tesis-
lerin bitirilmesini önceliğe aldık. Böylece 
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halkımızın psikolojik çöküşünü de tedavi 
ediyoruz’’ diye konuştu.

Erdoğan, İpekyol Fabrikası’nın sahipleri-
nin Güneydoğulu olduklarını, ancak bu 
fabrikayı Edirne’de kurma kararı aldıkları-
nı da dile getirerek, ‘‘Benim insanımda böl-
gesel, dinsel, etnik milliyetçilik yok. Benim 
insanım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
çerçevesinde bütünleşmiştir. Konulara 
böyle yaklaşırsak başarıya ulaşırız’’ dedi. 
Erdoğan, tesisin 2005 Haziran’da üretime 
başlayacağını kaydederek, şimdiden tesi-
sin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
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Başbakan Erdoğan, Edirne Mimar Sinan 
Kapalı Spor Salonu’nda, Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türki-
ye genelinde yaptırılan 35 gölet, sulama 
tesisi ve barajın toplu açılış törenine katıl-
dı. Törende yaptığı konuşmada, hükümet 
olarak tüm imkanları zorlayarak ülkede 
bir kalkınma hamlesi başlattıklarını be-
lirten Erdoğan, genel seçimlerden önce 
Türkiye’yi bir yerden bir yere taşımaya ve 

yürüyen Türkiye’yi sıçratmaya karar ver-
diklerini ifade ederek, Türkiye’nin buna 
ihtiyacı olduğunu ve bunun için gece gün-
düz çalıştıklarını söyledi. 

Cuma günü Aksaray’da 109 tesisin açılış ve 
temel atma törenini gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Erdoğan, bu tesislerin 2 yılda bi-
tirileceğini, bitirilmemesi durumunda da 
geri alacaklarını, çünkü Teşvik Yasası’nın 

DSİ 35 Tesis Açılış Töreni

Edirne | 21 Kasım 2004
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bunu öngördüğünü bildirdi. Her geçen 
gün bir başka heyecanın Türkiye’yi sar-
dığını dile getiren Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’nin bu yıl 62 milyar dolar ihracata 
doğru koştuğunu, bunun Cumhuriyet tari-
hinin rekoru olduğunu kaydetti. 

‘‘Demek ki ahdedince, inanınca, kararlı 
olunca yapılamayacak iş yok. Bizim yolu-
muz tıpkı Aşık Veysel gibi ‘uzun ince bir 
yol gidiyoruz gündüz gece’... Gideceğiz 
de...’’ diye konuşan Erdoğan, bugün DSİ 
tarafından yaptırılan ve yaklaşık 140 tril-
yon liraya mal olan 35 tesisi açacaklarını 
belirtti. Tesislerin açılacağı bazı yerlerde 
kar yağışı olduğunu barkovizyon görüntü-
sünden salondaki vatandaşlara gösteren 
Erdoğan, ‘‘Kar, bora, fırtına sükun bulacak. 
Bütün şartlar Türkiye insanına selam du-
racak’’ dedi. Kendilerine ilkokulda ‘‘Uyu 
uyu, yat yat uyu’’ dizelerinin öğretildiğini 
belirten Erdoğan, ‘‘Yatarak ancak karpuz 
büyür, insan değil. Bize ‘çalış, çalış, koş koş’ 
diyeceksiniz. Ama bunu yaptırmadılar’’ 
diye konuştu. 

Erdoğan, yıllardır Türkiye’nin sorunlar-
la boğuştuğunu, Ergene Nehri’nin bölge 
insanı için çeşitli sorunlar ifade ettiğini 
belirterek, bu sorunları da kendilerinin 
çözeceğini söyledi. Haliç’te 4.5 milyon 
metreküp çamuru 9.5 kilometre öteye 
borularla naklettiklerini hatırlatan Erdo-
ğan, halkın kendi heyecanlarını görerek 
destek verdiklerini, halkın kafa karıştır-
mak isteyenlere inanmadığını ve onların 
söylediklerini ‘‘yutmadığını’’ ifade etti. AK 
Parti’nin bu inançla iktidara getirildiğini 
kaydeden Erdoğan, bunun için durmadan, 

yılmadan çalışacaklarını belirtti. Erdoğan, 
‘‘Türkiye’nin sadece batısı değil, dört bir 
yanı gelişsin istiyoruz. Bunun için çalışıyo-
ruz’’ dedi. 

Teşvik Yasası ’nın kapsamını 1 Ocak 
2005’te daha da genişleteceklerini ve 
Türkiye geneline hizmetleri yaygınlaştı-
racaklarını belirten Başbakan Erdoğan, 
kendilerinin bu gayretlerini anlamayanlar 
bulunduğunu ifade etti. Köy Hizmetleri’ni 
İstanbul ve Kocaeli dışında tamamen İl 
Özel İdareleri’ne devredeceklerini belir-
ten Erdoğan, gelişmiş bütün ülkelerde 
Türkiye’deki gibi yanlış uygulamaların bu-
lunmadığını, gelişmiş ülkelerde yerinden 
yönetimin uygulandığını söyledi. Erdoğan, 
‘‘Yani, Edirne Edirne’den yönetilmeli, 
Ankara’dan değil. Ankara, denetlemeli, dü-
zenlemeli...’’ dedi. Türkiye’nin birçok yerin-
de su ve yol bulunmadığına dikkat çeken 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Çünkü hizmetler Ankara’dan iyi takip edi-
lemiyor. Dedik ki, ‘Köy Hizmetleri İl Özel 
İdareleri’ne devredilsin, hizmetler oradan 
daha iyi takip edilsin.’ İl Özel İdareleri’nde 
kimler var? Orada başta Vali olmak üzere 
bölgeden seçilmiş insanlar var. Bu seçilmiş 
insanlar sular akmadığı, yollar yapılmadı-
ğı zaman o köylere, o yerlere gidebilir mi? 
Giderse yüzüne tükürmezler mi? Artık 
‘biz bakmıyoruz, Köy Hizmetleri bakıyor’ 
diyebilirler mi? Diyemezler. ‘Bahaneler or-
tadan kalksın, iş yapılsın’ diye biz bunu ya-
pıyoruz. Sendikalar milleti toplayıp yürü-
tüyor. Neden? Amacınız bu ülkeye hizmet 
mi? Köy Hizmetleri’nde çalışan kardeşimiz 
nasıl Köy Hizmetleri’nde çalışıyorsa, artık 
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İl Özel İdareleri’nde çalışacak. Yoksa daha 
fazla çalışmaktan mı endişe ediyorsunuz? 
Biz bunu yapmak zorundayız, yapacağız 
da... Olması gereken bu. İşin gereği bu. 
Türkiye’nin ‘artık susuz, yolsuz köyü kal-
masın’ diye bunu yapıyoruz. Herkes, başını 
ellerinin arasına alsın, bunu düşünsün.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin dört bir ya-
nını dolaştıklarını, yolsuz, susuz yüzlerce 
köyle karşılaştıklarını ifade ederek, ‘‘Yolu 
olmayan medeniyeti konuşmasın. Onun 
için 15 bin kilometre duble yol yapıyoruz. 
2 yılda 5 bin kilometresini yaptık. Hani ol-
mazdı?’’ dedi. Erdoğan, suyun ve elektriğin 
gitmediği yerde medeniyetten ve çağdaş-
lıktan söz edilemeyeceğini de vurgulaya-
rak, bunları en güzel ve ucuz şekilde başar-
manın gayreti içinde olduklarını söyledi. 

Türkiye’nin bu yıl OECD ülkeleri arasında 
yüzde 10 oranıyla en hızlı büyüyen ülke-
si olduğunu belirten Erdoğan, turizmde 
de zirve yılı olduğunu söyledi. Erdoğan, 
Edirne’yi, turizmin en hareketli illerinden 
biri haline getireceklerini, bunun için Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü ve turizm yetkili-
lerinin önemli çalışmalar içinde olduğunu 
da belirtti. Başbakan Erdoğan, törende 
daha sonra Edirne’den Van’a kadar DSİ ta-
rafından yaptırılan 35 sulama tesisini bar-
kovizyondan 7 ile bağlanarak hizmete açtı. 
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Başbakan Erdoğan, Keşan Devlet Hastane-
si ek binasının açılışı için gelişinde, tören 
alanına yaklaştığında yoğun sevgi gösteri-
si üzerine, aracından inerek vatandaşlarla 
bir süre sohbet etti. Erdoğan açılışta yaptı-
ğı konuşmada, Keşan Devlet Hastanesi ek 
tesisinin hizmete açılmasıyla hastanenin 

kapasitesinin 100 yatak daha arttığını ve 
200’e ulaştığını söyledi. Hastaneye gelen 
vatandaşın dilediği doktoru seçebilme an-
layışının çok önemli olduğuna işaret eden 
Erdoğan, ‘‘Hedefimiz başka, ilk olarak siz-
lere doktor seçme özgürlüğünü başlatarak 
aile hekimliğini işler duruma getireceğiz. 

Keşan Devlet Hastanesi Ek 
Binası Açılış Töreni

Edirne | 21 Kasım 2004
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Böylece buraların yükünü hafifletmiş ve 
modern yaşama adım atmış olacağız’’ dedi.

2005 yılında Genel Sağlık Sigortası’nın 
çıkarılacağını bildiren Erdoğan, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin 
bundan istifade edeceğini söyledi. Tüm bu 
atılımları insanları yüceltmek için yaptık-
larını vurgulayan Erdoğan ‘‘İnsanı yücelt 
ki devlet yücelsin. Eğer insanı yüceltemez-
seniz devleti de yüceltemezsiniz. İnsanı 
güçlü olmadıkça devleti de güçlü kılamaz-
sınız’’ dedi. Erdoğan, böylece devlet ve 
millet kaynaşmasını gerçekleştireceklerini 
ifade ederek, ‘‘Belli çıkar gruplarına bu ül-
kenin imkanlarını vermediğimiz sürece bu 
kaynaklar bize yeter’’ diye konuştu. Geçen 
yıl sadece iç borç faizi olarak, 40 milyar 
dolar ödendiğini anlatan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Bu faizler hep senin benim cebimden 
çıktı. Artık eskisi gibi zam yapılmıyor. Dışa 
bağımlı olduğumuz petrol ve lüks tüketim 
malları dışında halkın normal tüketim 
ürünlerine zam gelmiyor. Eskiden her gün 
zam zam duyuyordunuz. Şimdi gerektiği 
zaman yapılan zamlar, petrolden kaynak-
lanıyor. Daha önceden yüzde 69 olan dış 
borçlanmada faiz oranı, biz iktidara geldi-
ğimizde yüzde 22-23 oranına düşürüldü. 
Yüzde 33-34 olan enflasyon, yüzde 10’un 
altına düşürüldü. OECD ülkeleri arasında 
bir numarayız.’’

Türkiye’nin ihracat açısından Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını 
ifade eden Erdoğan, ‘‘İhracat rakamımız 
62 milyar dolara tırmanıyor’’ dedi. Atılan 

adımlarla Türkiye’nin daha iyi bir geleceğe 
yürüdüğünü anlatan Erdoğan, Tekirdağ-
İpsala duble yolunun yapımının sürdüğü-
nü, Tekirdağ-İstanbul duble yolunun da 
Kınalı’ya kadar yapılacağını belirterek, 
şunları kaydetti:

‘‘Yol medeniyettir bunu unutmayın. Yolu-
muz yok, medeniyetimiz yok. Yıllardır bizi 
aldattılar. Artık çift gidiş ve geliş yoluna ka-
vuşacağız. Bugüne kadar birçok siyasi gele-
rek sözler verdi ama yapmadı. Kusura bak-
mayın ben onlar gibi olamıyorum. Bizim 
size ahdimiz var. Ne aldatan ne aldanan 
olmayacağız. Söz verdiğimizi yapacağız. 
Türk insanı aydınlığa layıktır. Biz sizlere 
güveniyor, inanıyoruz siz de bize güvenin.’’

Başbakan Erdoğan hastaneye gelen hiçbir 
vatandaşın, mağdur edilmeyeceğini vur-
gulayarak, ‘‘Eğer bir hastaneye vatandaş şu 
ya da bu nedenle alınmıyor, kapıdan geri 
çevriliyorsa, geri çevirenlerin yakasında-
dır elimiz’’ dedi. Kapıya gelenin ‘‘insan’’ 
olduğunu unutmadan hareket edilmesi 
gerektiğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Gelen 
kişiyi anneniz, yakınınız gibi görün, geri 
çevirmeyin. Bu devletin gücü buna yeter’’ 
diye konuştu. 1 Ocak 2005’ten itibaren 
hastanelerin tamamının birleştirileceğini 
belirten Erdoğan, sendikaların bu duruma 
tepki gösterdiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Sendi-
kacılık yasak değil ki burada da yapılabilir. 
Ben işçimin, emeklimin ve Bağ-Kur’lumun 
daha iyi koşullarda, tedavi edilmesinin 
yolunu arıyorum. Sendikalcılar bundan 
sonra ücretli hasta bakılacağını iddia edi-
yorlar’’ dedi.
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Erzurum’da doğalgaz meşalesini ateşleyen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Birileri 
laf üretiyor, biz ise iş üretiyoruz’’ dedi. 
Erdoğan, havuz başında düzenlenen do-
ğalgaz sistemi açılış töreninde, doğalgaz 
meşalesini yakmadan önce vatandaşlara 
hitap etti. Açılış ve törenler için geldiği 
Erzurum’da mutluluk yaşadığını ifade 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Depremzedelere konutlarını teslim ettik. 
Onları konutlarının içinde görmek bizlere 
ayrı bir mutluluk yaşattı. Bu konutların 
5.5 ay gibi kısa bir sürede yapılıp teslim 
edilmesi zihniyet devrimidir. Bunu ger-
çekleştirmek bir farklılıktır. Bu, iktidarın 
sorunların üzerine nasıl gittiğinin bir 
alametidir. Birileri laf üretiyor, biz ise iş 
üretiyoruz. Farkımız bu.’’ 

Erdoğan, Erzurum’da doğalgaz meşalesi-
ni yakmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı dönemlerinde, doğalgazı yay-
gınlaştırma çalışmaları yaptığını anlattı. 
İstanbul’da doğalgazın 50 bin kişiden, 1 
milyon 250 bin aileye ulaştığı zaman mas-
keyle dolaşılan bir dönemden tertemiz bir 

havaya kavuşulduğu günü hatırladığını 
söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Şimdi de sabah Palandöken’den Erzu-
rum’a baktığımda şehrin üzerine çökmüş 
kirli havayı gördüm ve o günleri hatırla-
dım. Erzurum inşallah tertemiz havaya 
kavuşacaktır. Doğalgaz bir medeniyettir, 
bir gelişmedir. Erzurum’da halen 200 aile 
doğalgaza kavuşmuş. Acele edin. Doğal-
gazınızı çektirin, sıcaklığını, rahatlığını 
yaşayın. Bu güzel Erzurum’da artık zehir 
solumayalım.’’ 

Erdoğan, Türkiye’nin anlamlı bir dönem 
yaşadığını belirterek, sadece Erzurum’a bu 
yıl 30 bin ton kömür gönderildiğini kay-
detti. Gönderilen kömürü fakir fukaranın 
yaktığını ifade eden Erdoğan, ‘‘Ama nan-
kör olanlar bunu yine görmezden gelmeye 
devam ediyor’’ dedi. Bir şeyin hesabının iyi 
yapılması gerektiğinin altını çizen Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

‘‘Onlara sesleniyorum. Yüzde 33 enflasyon-
la alışveriş yaptığımız dönemler vardı. Her 
gün zam zam denilen dönemler vardı. Ar-
tık her gün zam zam sesleri duyulmuyor. 
Alışveriş yaptığınız bakkal, marketlere ba-

Doğalgaz Sistemi Açılış Töreni

Erzurum | 28 Kasım 2004
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kın. Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar 
aynı. Hesabı iyi yapın. Bu iktidarın neler 
kazandırdığını ona göre takdir edin. Çıka-
ra yönelik hesaplar peşinde değiliz. Anlık 
hesaplar peşinde değiliz. Türkiye’mizin ge-
leceğini kurtaracak projelerin peşindeyiz.’’ 

Erdoğan’ın konuşması sırasında, bazı 
vatandaşların ‘‘çiftçiye destek’’ diye ses-
lenmeleri üzerine, Başbakan Erdoğan, 
‘‘Çitçiye çok şey yaptık. Yapmaya da devam 
edeceğiz’’ dedi. Doğrudan gelir desteği ve 
mazot desteğini hatırlatan Erdoğan, çiftçi-
lerin bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini 
söyledi. Nasıl bir Türkiye devralındığının 
unutulmaması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, ‘‘Biz devlet olarak halkımızın im-
kanlarını en iyi şekle getirmek zorundayız. 
Bir kesimi sübvanse edip bir diğer kesimi 
ihmal edemeyiz. Parayı da ülkeyi de milleti 
de iyi yöneteceğiz. Eğer bunu başaramaz-
sak, şu anda geldiğimiz noktaya geleme-
yiz’’ diye konuştu. 

Erdoğan, Erzurumlu işadamlarına da ses-
lenerek, Teşvik Yasası’nı hatırlatıp, ‘‘Erzu-
rumlu kardeşim; gel Erzurum’da yatırım 
yap’’ dedi. Erzurum’un kış olimpiyatlarına 
da aday olduğunu hatırlatan Erdoğan, 
bunun için ciddi çalışmalar yapıldığını, 
turizm noktasında bir sıçrama yaşanaca-
ğını dile getirdi. Erdoğan, daha sonra ‘‘ma-
nevi sıcaklığınız doğalgazın sıcaklığı ile 
bütünleşsin’’ diyerek doğalgaz meşalesini 
ateşledi. 
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Erzurum’da bin kişilik öğrenci yurdu ile 
Merkez Kafeterya ve Lokantası’nın açılı-
şını yapan Başbakan Erdoğan’a öğrenci-
ler yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. 
Üniversite öğrencileriyle yemek yiyen 
Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuş-
mada, 17 Aralık’ta AB’den müzakere tarihi 

alınacağına inandığını belirterek, ‘‘Çünkü 
biz bütün yapılması gerekenleri yaptık. 
Eğer AB ülkeleri kendi görevlerini yerine 
getirmezse Türkiye ne yapacağına karar 
vermiştir. O da nedir? Kopenhag siyasi kri-
terlerinin adını ‘Ankara Kriterleri’ koyar, 
yolumuza devam ederiz’’ diye konuştu. 

Öğrenci Yurdu ve Kafeterya 
Açılışı

Erzurum | 28 Kasım 2004
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Kıbrıs’ta sorununun çözülemeyeceğini 
ileri sürenlerin olduğunu hatırlatan Başba-
kan Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Fakat biz üzerine üzerine gittik. Gelin de-
dik, ‘sizinle bu konuda biz varız’. Bunu, BM 
Genel Sekreteri’ne söyledik. Her zaman 
onların bir adım önünde olacağımızı, an-
cak prensibimizin kazan-kazan olacağını 
ifade ettik. Biz de kazanacaktık onlar da... 
Rumlar kaçtılar, yanlış yaptılar. Annan 
da raporunda (Beni aldattılar) dedi. Ama 
Türkiye’ye bunu diyemedi. Bize yakışan 
da buydu. Şimdi bizim alnımız açık, dik 
duruyoruz. Kendileriyle bunu çok rahat 
konuşuyoruz.’’ 

‘‘Türkiye’yi dünyaya açık bir yapıya kavuş-
turmanın bahtiyarlığı içindeyiz’’ diyen Er-
doğan, ‘‘içine kapanık bir Türkiye isteme-
diklerini, 7’den 70’e dünya ile hemhal olan 
dünyaya açık bir Türkiye’nin mücadelesini 
verdiklerini ve bu mücadeleye devam ede-
ceklerini’’ söyledi. Eğitim, sağlık, güvenlik 
ve adaletten oluşan 4 başlığa büyük önem 
verdiklerini anlatan Erdoğan, konuşması-
nı şöyle sürdürdü: 

‘‘Eğitimin olmadığı bir ülkede aydınlık 
bir geleceği konuşmamız mümkün değil. 
Eğitimin ne noktada olduğunu 81 vilayeti 
dolaşan bir Başbakan olarak biliyorum. 
Ülkemi çok iyi tanıyorum. Daha önce felç 
olmuş bir eğitim yapısı vardı. 70-80 kişilik 
sınıflar, gidip gelinmekte zorlanılan okul-
lar, öğretmensiz okullar; böyle bir eğitim 
yapısı... Bu sorun çözüldü mü? Şu anda 
dört dörtlük çözülmedi. Türkiye’de 2004 
ve 2005 bütçelerinde ilk defa en fazla pay 

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi olmuştur. 
Biz en büyük payı Milli Eğitim’e ayırdık. 
Kadro tahsislerinde Milli Eğitim’e en fazla 
tahsisi yaptık. Eğitim, sağlık, güvenlik ve 
adaleti ayağı kaldırmamız lazım. Buralar 
ayağa kalktığı gün, Türkiye ayağa kalkar. 
Bunu başaramazsak aydınlık yarınları 
konuşmak, sadece vakit kaybından öteye 
gitmez.’’ 

Açılışı yapılan kredi yurtlar kurumuna ait 
yurdun inşaatının ne zaman başladığının, 
nasıl sürüncemede kaldığının bilinmesi 
gerektiğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Bunlar 
benim siyasette hep yaşadığım, maalesef 
ülkemin kara talihidir. 20 yıl önce başla-
nan yatırımlar vardır bu ülkede. Biz iktida-
ra geldiğimizde bunları masaya yatırdık. 
Baktık ki 5 bin 500 böyle yatırım var. 
Bunların yarısından çoğu lüzumsuz şeyler. 
Bakıyorsunuz bir ilin ihtiyaç fazlası var. 
Nedeni, çünkü oranın bakanı var. Böyle 
bir popülizm anlayışıyla sıfatınız ne olursa 
olsun, bu ülkeye ihanet edemezsiniz’’ diye 
konuştu. Bir başka örnek veren Erdoğan, 
bir bakanın her ilçeye kültür merkezi yap-
tırdığını ifade ederek, ‘‘Düğün salonu gibi 
kültür merkezi yapılmış. Yapacaksan il 
merkezine dört dörtlük bir kültür merkezi 
yaparsın. Kültür merkezi olmayan ilimiz 
var. Buraya yaparsın’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, verdiği örneklerin bir 
zihniyet meselesi olduğunu ifade ederek, 
kendilerinin bu zihniyet devrimini gerçek-
leştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Zih-
niyet devrimini gerçekleştirmekte kararlı 
olduklarını belirten Başbakan Erdoğan, 
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adımlarını en ince şekilde attıklarını belir-
terek, şöyle devam etti: 

‘‘Bir örnek vereceğim. Bugün bin 600’ü 
aşkın konutu teslim ettik. Ve bunlar, 5.5 
ayda tamamlandı. Marmara Depremi’nden 
sonra geçici konutlar yapmışlardı. ‘8 ile 12 
ayda bitecek’ demişlerdi. Onların harca-
dıklarının çok altında biz kalıcı konutları 
hem de daha kısa sürede bitirdik. Azmin, 
inancın, kararlılığın elinden hiçbir şey 
kurtulamaz.’’ 

Yarının ümidinin gençler olduğunu ifade 
eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu zihniyeti iyi 
yakalayarak, ülkemizi sizin bu anlayışı-
nızın üzerine inşa etmek istiyoruz. Sizler, 
bunu da aşmak zorundasınız. Aşmazsanız 
sizlere de yazık olur. Gelen nesil bizi, ho-
calarını aşamıyorsa yazıklar olsun. Eğer 
aşıyorsa Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, 
sahibidir’’ dedi. AK Parti Hükümeti döne-
minde öğrenci burslarının 45 milyondan 
90 milyon liraya çıkarıldığını belirten 
Erdoğan, ‘‘İnşallah 110 milyon liraya çıka-
rıyoruz’’ dedi. 
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(ETSO) yeni binasının açılışını yapan 
Erdoğan, vergi rekortmenleri ödül töre-
nine katıldı. AK Parti hükümetinin 2 yıla 
yakın zamanda gelişmeleri Türkiye’nin 
lehine dönüştürdüğünü ifade eden Erdo-
ğan, objektif bir değerlendirme yapılması 
halinde, Türkiye’nin her alanda nereden 
nereye geldiğinin görülebileceğini söyledi. 
Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet ve güvenli-
ğe büyük önem verdiklerini belirterek, ‘‘4 
ana başlığımız var ki asla taviz vermemiz 
mümkün değil. Eğitimi öne çıkarırsanız, 
gençliğimizi yarınlara modern çağdaş 
bilimle donatırsanız, sistemin geleceğini 
de aydınlık bir yapıya kavuşturursunuz’’ 
dedi. 

Devlet-millet kaynaşmasını gündeme ge-
tirmek suretiyle ‘‘Eğitime Yüzde 100 Des-
tek’’ kampanyası başlattıklarını hatırlatan 
Erdoğan, daha önce eğitim alanında yapı-
lan bağışların sadece yüzde 5’inin gider 
olarak gösterilebildiğini ifade ederek, ‘‘Biz 
bunu yüzde 100’e çıkardık. Sağlıkta da, 
kültürde de aynı şeyi yaptık’’ diye konuştu. 

‘‘Biz bağcıyla uğraşmıyoruz. Bu ülkede mil-
letçe üzümü beraber yiyelim diyoruz. Der-
dimiz bu’’ diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Türkiye, proje, siyaset üretemeyen, buna 
karşılık da siyasi noksanlıklarını kısır tar-
tışmalarla, polemiklerle gidermeye çalıştı-
ğı anlayışı geride bırakmıştır. Artık üreten, 
ürettiğini en iyi şekilde değerlendirme 
arayışında olan bir ülke var. Bu bütün 
sektörlerde göze çarpıyor. Piyasada nakit 
akışı deriz ya, şimdi de siyaset ve bilgi 
akışı başladı. Bu akış ülkemiz için yeni bir 
zenginlik alanı oluşturmaya başladı. Proje, 
mal üreten, bilgi ve teknolojik yenilikler 
üreten ve daima ileriye umutla bakan 
Türkiye’nin coşku ve heyecanını paylaşı-
yoruz. Milletimizle beraber yürüdüğümüz 
bu medeniyet yolunda kısa bir zamanda 
aldığımız mesafe ortadadır.’’ 

Türkiye ekonomisinin çökme noktasına 
geldiğini, fakat AK Parti hükümetinin 
icraatlarıyla düzlüğe çıktığını kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Ekonominin nereden nereye 
geldiği çok açık, net ortadır. Birçok spekü-

ETSO Binası Açılış ve Vergi 
Rekortmenleri Ödül Töreni

Erzurum | 28 Kasım 2004
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lasyonlar yapılabilir. Ben spekülasyonlarla 
değil rakamlarla konuşuyorum. Rakam-
ların dili ortadır’’ dedi. ‘‘Enflasyon yüzde 
33-34’lerdeydi. Şimdi tek haneli rakamı ko-
nuşuyoruz. Nominal faiz, yüzde 68-69’dan 
yüzde 22-23’lere indi’’ diyen Erdoğan, 
Türkiye’nin büyüme hızının OECD ülkeleri 
arasında birinci duruma geldiğine dikkati 
çekti. Bu gelişmelerin kendiliğinden ol-
madığını anlatan Erdoğan, Türkiye’de ya-
tırımların durduğunu ileri sürenlerin bu-
lunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: 

‘ ‘Hayır, ne yatırım ne üretim durdu. 
Türkiye’nin ihracatı 62 milyar dolara tır-
manıyor. Üretim duran bir ülkede ihracat 
62 milyar dolara çıkar mı? Ama bunu hele 
hele bir siyasi parti lideri söylerse bu çıl-
gınlık olur. Her şey ortada... Geçen ay sonu 
itibariyle yerli ve yabancı yatırım toplam 
20 milyar doları bulmuştur. Yıl sonu itiba-
riyle sadece yabancı sermaye yatırımı 2.5 
milyar dolara yaklaşacaktır.’’ 

17 Aralık’taki AB zirvesinde Türkiye’nin 
tam üyelik müzakere sürecine ilişkin alına-
cak kararın önemine işaret eden Erdoğan, 
‘‘Müzakere süreci açıklansın, bakın ondan 
sonra çok daha farklı gelişmeleri ülkemiz-
de hep birlikte yaşacağız’’ dedi. Yerli müte-
şebbisin ciddi yatırımlar yaptığını, bunla-
rın görmezlikten gelinmemesi gerektiğini 
kaydeden Erdoğan, tüm ekonomik göster-
gelerin kriz havasının dağıldığını ortaya 
koyduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

‘‘Biz bunu yabancı sermayenin temsilcile-
riyle, bizlerle yapılan görüşmelerde görü-

yoruz. Artık bizimle 15-20 yıllık krediyi, 
yap-işlet-devret’i konuşuyorlar. Bunlar 
artarak devam edecektir. Türkiye’nin bu 
kadar kısa sürede attığı bu iyileşme adım-
larının dünyada ne kadar büyük dikkat ve 
titizlikle izlendiğini de görüyoruz. Bunu 
nasıl başardığımızı soruyorlar. Gelecek 
çok daha güzel olacak. Türkiye, ekonomik 
ve siyasi itibarını yeniden kazanmıştır. 
Dünyanın karşısında yeniden başı dik, 
alnı açık ülke haline gelmiştir.’’ 6 Ekim’de 
AB’nin en yetkili ağızlarından Türkiye ile 
ilgili düşüncelerini tüm dünyanın dinledi-
ğini hatırlatan Erdoğan, ‘‘Açık ve net olarak 
Türkiye artık müzakerelere başlamalıdır. 
Çünkü masanın üzerinde bir şey kalma-
mıştır. Türkiye, önümüzdeki on yıllarda 
çok daha ileri, güçlü ve zengin ülke haline 
getirecek adımları teker teker atmış ol-
manın ve atmaya devam etmenin huzuru 
içindedir. Türkiye’yi güzel günler bekliyor’’ 
diye konuştu. 

Erzurumlu yatırımcılara da doğdukları 
yere yatırım yapma çağrısında bulunan Er-
doğan, 5084 Sayılı Teşvik Yasası’nın anla-
şılmasında bazı güçlüklerin olduğunu ifa-
de ederek, yeni yapılan çalışmada mevcut 
yasadan istifade eden iller değil, bekleyen 
illerin bu kapsama girmesine yönelik bir 
çalışma olduğunu söyledi. Erdoğan, ‘‘36 il 
vardı. Kişi başına milli gelirin 1500 doların 
altında olduğu illerdi. Şimdi çıtayı biraz 
daha yükseltiyoruz. Bunun dışında kalan 
bazı illeri de buna ilave ederek, sayıyı artır-
mış olacağız’’ dedi. Düzce ve Osmaniye gibi 
teşvikten en fazla yararlanan illerin sürekli 
teşvik almayacaklarını kaydeden Erdoğan, 
şöyle devam etti: 
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‘‘Oralarda verilebilecek yerler verildi, bitti. 
Erzurumlu işadamları, buradan sesleniyo-
rum: Lütfen Erzurum’da yatırım yapmak-
tan kaçınmayın... Burada yapılacak birçok 
yatırım var. Buradan Kaf kaslara,Orta 
Asya Cumhuriyetlerine yönelik yapılacak 
yatırımlar var. Hatta hatta Ortadoğu’ya. 
Bir yanlış yapıldı. Maalesef söylenmesine 
rağmen yapıldı. Şimdi bütçe müzakereleri 
veya sonrasında bu düzeltilecek. Buralarda 
kurulu müesseseler de aynen bu teşvikten 
istifade edecektir.’’ 

Erzurum’da önümüzdeki yıl 400 yataklı 
bölge eğitim hastanesinin temelinin atı-
lacağını müjdeleyen Erdoğan, kış, inanç 
ve kültür turizminin de geliştirileceğini 
söyledi. Erdoğan, tarihi eserlerin istiladan 
kurtarılmasını da isteyerek, ‘‘Gecekon-
du ve barakalardan tarihi eserlerimizi 
kurtarmalıyız. Biz tarihimize nasıl sahip 
çıktığımızı bu eserlere sahip çıkarak göste-
receğiz’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan ,  Kocaeli  Üniver-
sitesi’nin (KOÜ) Karamürsel’de yapılan 
Gazanfer Bilge Yerleşkesi’nin açılış töreni-
ne katıldı. Törendeki konuşmasına, Avru-
pa ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi 
Gazanfer Bilge’nin spora Kasımpaşa’da 
başladığını hatırlatarak başlayan Erdoğan, 

kendisinin de Kasımpaşalı olduğunu be-
lirterek, bundan dolayı gurur duyduğunu 
söyledi. Bilge’nin eğitime yaptığı katkıla-
rın devamını dileyen Erdoğan,’’Uzun bir 
yolun yolculuğunu yapıyoruz. Bunda en 
önemli adım, eğitimdir. Eğitimdeki açığı 
kapatamazsak, muasır medeniyetler sevi-

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer 
Bilge Yerleşkesi Açılış Töreni

Kocaeli | 04 Aralık 2004
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yesine çıkmamız mümkün değildir. Millet-
devlet el ele, işbirliğiyle bu açığı kapatmak 
zorundayız. Önde olan ülkeler bunu nasıl 
başardıysa, biz de başarırız’’ dedi. 

İşadamlarını, sanayicileri Eğitime Yüzde 
100 Destek Kampanyası’na katılmaya ça-
ğıran Erdoğan, ‘‘Çünkü 80-100 kişilik sınıf-
larda eğitim görülüyor, öğretmen açığı var, 
hala taşımalı sistemle eğitim yapılan yerler 
var. Onun için bu kampanyayı başlattık. 
Bitlis’te yaptık, Hakkari’de yapıyoruz. Bun-
da kararlıyız’’ diye konuştu. 2004 bütçesin-
de eğitimi birinci sıraya aldıklarını, en çok 
payın eğitime ayrıldığına işaret eden, 2005 
bütçesinde de aynı şekilde eğitime daha 
yüksek pay ayrıldığını ifade eden Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Duble yollar yapılıyor, her yere medeniyet 
taşıyacağız, su medeniyettir, yollar mede-
niyettir. Bilişim teknolojisinin ulaşamadığı 
yerde medeniyeti konuşamayız. Su olma-
dan medeniyeti konuşamazsınız, yol ol-
madan medeniyeti konuşamazsınız, geçen 
Pazar günü Erzurum’da doğalgazı hizmete 
açtık. Bu medeniyettir, bir mesajdır’’ 

Toplu konuta çalışmalarına da değinen 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Halkın kerpiç binalarda oturmasını iste-
miyoruz. 45, 62, 90, 110, 140 metrekare 
ve villa şeklinde evler tasarlıyoruz. Özür-
lüler için de tek katlı site donanımlı evler 
tasarlanıyor. Bunları 10 yıl ve 20 yıl vade 
uygulamasıyla yapacağız. Çünkü Türki-
ye Cumhuriyeti, demokratik laik sosyal 
hukuk devletidir. Onun için sosyal devlet 

olmanın gereğini yapıyoruz. Bizim için ön-
celikli olan insandır. İnsanı yücelt ki devlet 
yücelsin.’’ 

Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonun-
da, İzmit SEKA arazisinin Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredildiğini, orada büyük 
bir milli park yapılıp vatandaşın kullanı-
mına açılacağını belirtti.



Recep Tayyip ERDOĞAN

320

Başbakan Erdoğan, Alanya-Antalya bö-
lünmüş yolunun açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin son günlerde çok 
önemli bir dönemden geçtiğini kaydetti. 
17 Aralık süreciyle ilgili görüşlerini akta-
ran Başbakan Erdoğan, ‘‘Burada Avrupa 
Birliği üyesi dostlarımız artık sınavlarını 

kendileri vermelidir. Çünkü biz, bize veri-
len ödevi yerine getirdik’’ dedi. Müzakere 
görüşmelerinde özellikle 3 konuyu bekle-
diğini de belirten Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Bir: üyelik, iki: ikinci bir karara gerek 
kalmaksızın bir müzakere sürecinin başla-

Alanya-Antalya Bölünmüş Yolu 
Açılış Töreni

Antalya | 08 Aralık 2004



321

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

tılması, üç: Kopenhag Siyasi Kriterleri’nde 
olmayan, siyaseten hassas olduğumuz ko-
nuların önümüze getirilmemesidir. 17 Ara-
lık sonrasında müzakereler başlar, birçok 
konuları yine konuşuruz. Ama Kopenhag 
Siyasi Kriterleri’nde olmayan bir şart önü-
müze konulursa, bunu devlet ciddiyetiyle 
bağdaştırmayız. Kaldı ki şu andaki maç 
1963’te başladı ve başlayan maçın ortasın-
da kural konmaz. Maçın kuralları bellidir. 
Bu kurallar şu anda yerine getiriliyor. Maç 
başladı, maçın 46. dakikasında (Penaltının 
kaideleri değişti)... Olmaz böyle bir şey. 
Buna gelmemiz mümkün değil. Bundan 
dolayı dostlarımıza bunları söyledik, anlat-
tık. İnanıyorum ki onlar da bu hassasiyeti 
göstereceklerdir.’’ 

Hükümetin yol yapım çalışmalarına verdi-
ği önemden de bahseden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, hedeflerinin, 15 bin ki-
lometre duble yol yapmak olduğunu kay-
detti. Türkiye’de 2002 yılı sonu itibariyle 
karayolları ağı içinde 3 bin 859 kilometre 
bölünmüş yol olduğunu belirten Başba-
kan Erdoğan, ‘‘2003-2004 yılları arasında 
yapılan bölünmüş yol ne kadar biliyor mu-
sunuz? 5 bin kilometre. Bu bir farkı ortaya 
koyuyor’’ dedi. Erdoğan, bölünmüş yollar 
sayesinde Türkiye’de meydana gelen tra-
fik kazaları sayısında yüzde 65 oranında 
azalma olduğunu kaydetti. Antalya-Alanya 
arasındaki D-400 karayolunun da trafik ka-
zalarının meydana geldiği bir yol olduğu-
nu hatırlatan Erdoğan, ‘‘1993 yılında baş-
layan bu yolun 2002 yılında ancak yüzde 
60’ı bitirilmiş. Son 2 yılda biz yüzde 40’ını 
tamamladık. Harcanan paraya bakınca bir 
zihniyet farkı ortaya çıkıyor’’ diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, düşen enf lasyon ve 
faiz oranlarıyla Türkiye’nin OECD ülkeleri 
arasında ön sıralara yükseldiğini, artan 
nüfusa rağmen, işsizlik oranında da düşme 
olduğunu, dış ticaret hacminin ise 150 mil-
yar dolara ulaştığını ifade etti. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Antal-
ya-Alanya bölünmüş karayolunun açılış 
kurdelesini kesti ve kendisinin kullandığı 
makam aracıyla açılışı yapılan yolda kısa 
bir gezi yaptı. 
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Başbakan Erdoğan, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Yazır mev-
kiinde 2 bin 16 adet konutun temelini 
törenle attı. Erdoğan, burada yaptığı ko-
nuşmada, Konya Ovası’nın sulama sorunu 
ihtiyacını bildiklerini belirterek, Konya’ya 
gelirken de Mavi Tünel Projesi’yle ilgili 
vatandaşların pankartlarını gördüğünü 
söyledi. Konya’nın sulama suyu ihtiyacı-

nın giderilmesi için daha önce birçok kez 
girişimlerde bulunulduğunu, kendilerinin 
gerekli ödeneği ayırarak projeyi hayata ge-
çirmekte olduklarını ifade eden Erdoğan, 
‘‘Konya’da ayrıca diğer illere göre gece-
kondu sorunu yaşanmadığı doğru. Ancak 
gecekonduya benzer kötü görünümlü 
tapulu evler var. Konya’nın bu evlerden 
kurtulması gerekir’’ dedi. Bunun için 

2016 Konut Temel Atma Töreni

Konya | 12 Aralık 2004
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Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 
elbirliği yaparak bu evlerin yerine modern 
evler inşa etmesi gerektiğinin altını çizen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Konya’yı kısa süre içerisinde Ankara’nın 
banliyösü yapmak istiyoruz. Bu amaçla 
Konya-Ankara Hızlı Tren Projesi’ni, An-
kara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’yle aynı 
zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Şu an te-
melini attığımız 2 bin 16 konut, dar gelirli 
ve orta tabakaya hitap ediyor. Bu konutlar 
en geç 12 ay sonra bitirilecek ve konutlara 
yerleşenler taksitlerini ödemeye başlaya-
cak.’’ 

Bugüne kadar böyle bir konut sisteminin 
Türkiye’de uygulanmadığını, bu işin AK 
Parti iktidarıyla gerçekleşmeye başladığını 
anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Bizim vatandaşlarımızın da insanca yaşa-
maya hakkı var. Bu konuya yeni bir başlık 
daha ilave ediyoruz. 45 metrekarelik ko-
nutların hazırlığını yapıyoruz. Bu konutlar 
ise tamamıyla yoksul, varlıksız vatandaşlar 
için yapılacak. Çünkü sosyal bir hukuk 
devleti olmanın gereği budur. Bunu başa-
racağız. Bu konutları belli bir bölgede yap-
mayacağız. Ön tespitleri yaptıktan sonra 
bu tür konut sorununun yoğun olarak ya-
şandığı ilçelere 100-150’şer adet yapılacak. 
Aynı zamanda bu projeyle ilçelerimizi de 
modernleştirmiş olacağız.’’ 

Kendilerinin, uzun bir koşuda olduğunu, 
Türkiye’yi artık dünyada konuşulan ülke 
haline getirdiklerini anlatan Erdoğan, 
ekonomide yaşanan iyileşmenin yanı sıra 

Türkiye’ye gelen turist sayısının 17 mil-
yona ulaştığını, bu yıl turizm gelirinin ise 
12.5 milyar doları aştığını kaydetti. 
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Sevgili vatandaşlarım...

Bugün burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek modern bir sağlık tesisini 
ülkemize kazandırmanın mutluluğunu 
paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetle-
rini çağdaş bir yapıya kavuşturmanın en 
önemli görevlerimizden biri olduğunun 

bilinci içerisindeyiz. Bu sebeple, sağlık 
sistemimizi bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir seviyeye taşımayı temel önce-
liklerimizden biri olarak görüyoruz.

Sağlık sistemimizin yıllar boyunca el atıl-
mamış problemlerini çözmek ve sağlık hiz-
metlerini halkımıza layık olduğu biçimiyle 
sunabilmek adına Sağlık Bakanlığımız çok 

MESA Hastanesi Açılış Töreni

Ankara | 25 Aralık 2004
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önemli çalışmalar yürütüyor. Bizim bu 
konudaki temel prensibimiz, her bir va-
tandaşımızın sağlık hizmetlerinden eşit ve 
adaletli şekilde yararlanabilmesini sağla-
maktır. Geçen iki yıl boyunca bu amacımı-
za uygun olarak sağlıkla ilgili problemlerin 
üstüne kararlılıkla ve cesaretle gittik. Bu 
iki yılın sonunda bugün sağlık hizmetle-
rinde çok önemli adımlar atılmış, kaliteli 
ve yaygın bir sağlık sistemine ulaşmak yo-
lunda büyük mesafeler alınmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yü-
rüttüğümüz çalışmalarla, sağlık alanında 
bir devrim gerçekleştirmeye aşama aşama 
yaklaşıyoruz. Bakınız hükümetimiz döne-
minde alınan tedbirlerle vatandaşlarımı-
zın hastanelerde rehin alındığı dönemler, 
vicdan yaralayıcı durumlar artık gündem-
den kalkmıştır. Son bir yıl içinde hekim-
lerimiz için “çalışma ve muayene odası” 
sayıları sağlık ocaklarında 6.200’den 11 
bin 862’ye, hastanelerimizde 5 binden 10 
bine çıkarılmıştır. Alt yapısını hazır hale 
getirdiğimiz 11 hastanemizde “Hekim 
Seçme Hakkı Uygulaması”nı başlattık. İn-
şallah en kısa zamanda hastanelerimizde 
Hasta Hakları Birimleri de kurulacaktır. 
Artık vatandaşlarımız gerek bizzat, gerek-
se kendilerini temsil edecek sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla hastanelerimizde 
haklarını sonuna kadar arayabileceklerdir.

Türkiye bir demokrasi ülkesi olma karar-
lılığı içerisindeyse, demokratik hassasiye-
timizi, bütün alanlara şamil bir perspektif 
haline getirmeliyiz. Sağlık hizmetleri 
de en çağdaş, en demokratik, en verimli 
şartlar içerisinde verilecektir, bundan hiç 

kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakan-
lığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımızın ortaklaşa gerçekleştirdiği 
protokolle; bütün sağlık ocağı, dispanser 
ve hastanelerimiz bundan böyle SSK’lı 
hastalarımızın da ortak kullanımına açıl-
mıştır. 2004 yılının ilk on ayında Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında 
muayene edilen SSK’lı hasta sayısı 30 mil-
yona yakındır. 

Hükümet Programımızda ve Acil Eylem 
Planı’nda yer aldığı şekilde, bütün kamu 
sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda yürütülmesi çalışma-
ları da sona yaklaşıyor. Bizim sağlıkla ilgili 
çalışmalarımızın ana fikri, insanımıza en 
kolay, en ucuz, en yaygın ve en kaliteli 
hizmeti vermektir. Ekonomik anlamda da 
vatandaşımızın sağlık hizmetlerini daha 
ucuza mal etmesi için de imkanlarımızı 
zorluyoruz. Gerek ilaç fiyatlarında, gerek 
vergi alanında yaptığımız iyileştirme dü-
zenlemeleriyle vatandaş lehine önemli 
imkanlar geliştirdik. 1 Ocak 2005’den iti-
baren tedavi amaçlı sağlık araç ve gereçleri 
ile tedavi hizmetlerinde KDV oranı yüzde 
8’e çekilecektir. Bildiğiniz ilaçta daha önce 
de indirime gitmiş ve KDV oranını yüzde 
18’den yüzde 8’e çekmiştik. Şimdi sağlık 
alanındaki diğeri alanlarda da KDV oranı-
nı yüzde 18’den yüzde 8’e çekmiş bulunu-
yoruz.

2005 yılından itibaren uygulanacak bu 
yeni vergilendirme sistemi, gerek sağlık 
hizmeti alacak vatandaşlarımıza, gerekse 
sağlık alanında yatırım yapan özel sek-
töre çok ciddi bir rahatlama getirecektir. 
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Bu arada özel sektörün bu alana yatırım 
yapmasını teşvik ederken, devlet olarak 
sağlık alanındaki yatırımlarımıza da tüm 
hızıyla devam ediyoruz. Halen devam eden 
352 muhtelif sağlık birimi yatırımından 
2004 yılı sonuna kadar 46 hastane inşaatı 
tamamlanarak hizmete açılacaktır. 2004 
sonuna kadar 40 sağlık ocağı, 6 sağlık 
evi, 2 sağlık meslek lisesi, 2 halk sağlığı 
laboratuarı inşaatı tamamlanmış olacaktır. 
2005 yılında ise 27 hastane, 76 sağlık oca-
ğı, 3 sağlık evi, 2 halk sağlığı laboratuarı, 
2 verem savaş dispanseri ve 2 de il sağlık 
müdürlüğü hizmet binası inşaatı gerçek-
leştirmeyi hedefliyoruz.

İnşallah bir yandan kamunun ve özel 
sermayenin imkanlarını seferber ederek, 
bir yandan da sağlık sektörünün ticari 
cazibesini arttırarak Türkiye’ye çağdaş bir 
sağlık altyapısı, kaliteli bir sağlık sistemi 
kazandıracağız. Bugün açılışını yaptığımız 
bu güzel tesis, geleceğin sağlık sistemine 
katılan yeni bir halkadır. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, bu güzel tesisin Türkiye’ye 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli dostlar, hepi-
nizi en içten saygılarla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Böylesine güzel bir vesileyle 
sizlerle birarada bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan, 
başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nına, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bütün 

mensuplarına şahsım adıma, Bursalılar 
adına çok teşekkür ediyorum. Bugün bura-
da temelini attığımız tesisler ve start verdi-
ğimiz proje, ülkemizin bilgi toplumu olma 
yolundaki çabalarının en güzel örneklerin-
den biri olmasının yanında, Ak Parti’nin 
ülke çapında fitilini ateşlediği kalkınma 

Eğitim ve Spor Vadisi Temel 
Atma Töreni

Bursa | 02 Ocak 2005
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çabasının, Devlet- Millet kaynaşmasının, 
Türkiye’nin büyüme iradesinin, özel sektö-
rün topyekun kalkınma çabamız içindeki 
rolünü göstermesi açısından bugün bura-
da yaptığımız tören çok anlamlıdır.

Değerli arkadaşlar…

Geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mızın ve gençlerimizin yetiştirilmeleri 
ve daha iyi eğitilebilmeleri için nasıl gece 
gündüz çalıştığımızı ne tür projeler üret-
tiğimizi biliyorsunuz. İki yıldır Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bütçeden 
en büyük payı Milli Eğitime ayırdık. Eğiti-
min alt yapısını güçlendirmek için “Eğiti-
me % 100 destek” kampanyasını başlattık. 
Böylece eğitime katkıda bulunmak isteyen 
herkese vergi indiriminde bulunma im-
kanı sağladık. Bütün okullarımızda bilgi-
sayar laboratuarı kurulması için faaliyete 
geçtik, iki yıldır bedava kitap uygulama-
sını devam ettiriyoruz. Hedefimiz bütün 
okullarımızda tek tedrisat yapabilmek ve 
sınıf mevcutlarını otuza kadar indirebil-
mektir:

Ama biliyoruz ki bu konuda yalnız de-
ğiliz. Başlattığımız eğitim seferberliğine 
Türkiye’nin her tarafında hayırsever 
vatandaşlarımız, İş adamlarımız ve sivil 
toplum kuruluşlarımız büyük destek ver-
mişlerdir. Bu vesileyle onlara bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

Ülkemin neresinde bir okulun temeli atıla-
cak veya açılışı yapılacak olsa ben bundan 

büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 
Oysa bugün burada bir- iki okulun ya da 
eğitim tesisinin temeli atılmıyor. İçinde 
toplam 80-85 dersliğe ulaşan 5 okul ve 15’e 
yakın eğitim tesisinin bulunduğu bir va-
dinin, kompleksin temeli atılıyor. Bu ger-
çekten heyecan verici bir olay. Bu nedenle 
bu projeye bugüne kadar katkısı bulunan 
herkesi tebrik ediyor, bundan sonraki ça-
lışmalar için başarılar diliyorum. Vadinin 
bütün olarak en kısa sürede tamamlanıp 
hayata geçebilmesi için herkesi katkıda bu-
lunmaya çağırıyorum. Sözlerime son verir-
ken hepinizin yeni yılını kutluyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 
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Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’nin açılı-
şını yapan Erdoğan, hastanenin özellikle 
nörolojik hizmetler konusunda örnek 
adımlardan birini teşkil ettiğini dile getire-
rek, bundan dolayı Acıbadem Sağlık Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 

Aydınlar’ı kutladı. Erdoğan, Türkiye’nin 
son yıllarda Avrupa’da örnek sağlık tesis-
lerini kurmak suretiyle farklı bir konuma 
gelmeye başladığını ifade ederek, Avru-
pa’daki toplantılarda meslektaşlarının da 
kendisine bunu ifade ettiklerini söyledi. 

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 
Açılışı

İstanbul | 25 Ocak 2005
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Muhataplarının kendisine, ‘‘Biz, hastala-
rımızı Hindistan’a gönderiyoruz, Türkiye 
bize yakın, bundan sonra Türkiye’ye gön-
derelim’’ dediklerini vurgulayan Erdoğan, 
kendisinin de bu kişilere, ‘‘Buyurun gelin, 
bu sektördeki başarılı işadamlarımızla siz-
leri tanıştıralım’’ dediğini anlattı. ‘‘Şimdi iş, 
bu alanda gayret gösteren işadamlarımız-
dadır’’ diyen Başbakan Erdoğan, ‘‘durulan 
yerde hiçbir şeyin ayağa gelmediğini, 
işadamlarının bu gibi yatırımları aslanın 
ağzından değil, midesinden çekip alması 
gerektiğini’’ anlattı. Erdoğan, siyasi boyut-
ta da bu tür adımları atan işadamlarını 
yalnız bırakmayacaklarını söyledi. 

Yola çıkarken ülkeyi dört ayak üzerinden 
yeniden inşa edeceklerini söylediklerini 
kaydeden Erdoğan, bunların; eğitim, sağ-
lık, adalet ve emniyet olduğunu hatırlattı. 
Erdoğan, göreve geldiklerinde cehaleti 
ayakları altına alacaklarını söylediklerini 
de dile getirerek, eğitim ve sağlık alanında 
yapılan yatırımların gider olarak sayıldığı-
nı vurguladı. Devlet-millet kaynaşmasıyla 
bu alanda modern bir gelişmeyi başarmak 
zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, 
eğitim ve sağlıkta Türkiye’nin bir değişimi, 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak yaşa-
dığını söyledi. 

Başbakan Erdoğan, son zamanların en 
önemli hastalığının kanser olduğunu, 
buna yönelik altyapı eksikliğinin bulun-
duğunu da belirterek, özellikle geçmişte 
by-pass ameliyatlarında çok sıkıntı çekil-
diğini, ancak atılan adımlarla bu konuda 
devlet ve özel sektörün yarışır hale geldiği-
ni belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Biz istiyoruz ki ta Artvin’den Ankara’ya 
veya İstanbul’a by-pass ve kanser için hasta 
gelmesin. Erzurum’da, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde bu iş halledilebilsin. Tür-
kiye bunu başardığı zaman modern ve 
çağdaş bir ülkedir. Sağlıkta yüzde 18’lik 
KDV’yi yüzde 8’e indirdik. İlaç ve araç alı-
mında da bunu başardık. Derdimiz bağcı 
değil, derdimiz üzüm yemek. Bu üzümü 
beraber yemek istiyoruz. Bunun için önde-
ki engelleri kaldıralım. Süratle bu alanda 
mesafe alalım. Bunun gayreti içindeyiz. Bu 
alanda yatırım yapmak isteyenleri yalnız 
bırakmayacağız. Özel sektör hastanelerin-
den memur ve emekliler istifade ediyor, 
ama biz bunu kaldırıyoruz. Bundan sonra 
tamamı istifade edecek. Zaten bu yılın 
ortalarında genel sağlık sigortasını çıkar-
tacağız. Genel sağlık sigortasını çıkardığı-
mız andan itibaren bu ülkede her doğan 
sigortalı doğacak. Bu bitecek... Vatandaşlar 
her istediği hastaneye gidebilecek konuma 
geliyor.’’

Erdoğan, vatandaşların her istediği has-
taneye gidebilmesi önerisine ilişkin bü-
rokratların, ‘maliyeti nedeniyle bunun 
altından kalkılamayacağı yönünde akıl 
verdiğini’ söyledi. Erdoğan, insan sağlığı-
nın maliyetinin olamayacağını vurgulaya-
rak, şöyle konuştu:

‘‘Yeter ki dürüst olalım, yeter ki etik de-
ğerlere, ahlak değerlerine sadık olalım. 
Bu alanda, biraz argo olacak ama fırıldak 
döndürülmesine müsaade edilmesin. Ben 
bunu istiyorum. Çünkü burada tüyü bitme-
miş yetimin hakkı var. Birçok yanlışlar ya-
pılıyor. Bunun uyarısını yapıyorum. Buna 
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yönelik tedbirlerimizi alacağız. Yasaları-
mızı çıkaracağız. Neşter operasyonlarını 
biliyorsunuz. Şu anda yeşil kartlısı vesaire 
hepsi serbest eczanelerden ilaç alabilir 
hale geldi. İnanın şu anda yasa çalışmasını 
yaptırıyorum. Bu yasayı çıkaracağız. Yasayı 
çıkardıktan sonra eğer bu tür yolsuzlukla-
ra karışanlar olursa meslek hayatını sona 
erdirecek yasaları getireceğiz. Meslek 
hayatı biter... Dürüstlük bu ülkede prim 
yapmadıkça dürüst olanın değeri olmaz. 
Dürüstlük bu ülkede prim yapacak. Bunu 
başarmaya mecburuz.’’

Erdoğan, halktan, bu tür taleplerle karşısı-
na dikilenleri ilgililere ihbar etmelerini is-
teyerek, ‘‘Bizzat bana da bunu yapabilirler. 
Yapsınlar, ben de takipçisi olayım’’ dedi. 
Hastanelerde yatak için gün vermeyen 
doktorların bulunduğunu, bununla tüm 
doktorları kastetmediğini, ancak istisna-
ların kaideyi bozmayacağını vurgulayan 
Erdoğan, aynı olayın kendisinin de başı-
na geldiğini söyledi. Doktorların kendi 
muayenehanesine davet ettiği insanlara 
gün verdiğini ifade eden Erdoğan, bunun 
böyle olup olmadığını törene katılanlara 
sordu. Çoğunluğun ‘evet’ demesi üzerine 
Erdoğan, ‘‘Ben damdan düştüm, dertliyim, 
sıkıntı bu’’ diye konuştu. 

Erdoğan, herkesin Acıbadem Hastane-
si’nden tedavi alacak parası olmadığını, 
ancak bunun 6 ay sonra gerçekleşeceğini 
dile getirerek, sağlığı para ve pulla ölçme 
devrini kaldırmak istediklerini söyledi. 
Türkiye’de modern hastanelerin sayısını 
çoğaltacaklarını da ifade eden Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Şehir merkezlerinde kalan hastaneleri 
kat karşılığı veriyoruz. Bu sektörde olan-
lara gelin verelim. (Mehmet Ali Aydınlar 
bey gel, Şişli Etfal’i sana verelim. Yer de 
gösterelim, orada devlete modern bir has-
tane yap. Şişli Etfal’i ister hastane yap, ister 
alışveriş merkezi yap. Nasıl arzu edersen). 
Derdimiz, modern hastanelere kavuşmak.’’

Başbakan Erdoğan, koğuş sistemi hasta-
necilik devrini çağdışı bulduklarını ve 
bunu kaldıracaklarını ifade ederek, 8-10 
hastanın yattığı koğuşlar istemediklerini, 
2 yataklı, içerisinde tuvalet ve banyonun 
bulunduğu odalara sahip hastaneler arzu 
ettiklerini sözlerine ekledi. Erdoğan, ko-
nuşmasının ardından kurdeleyi keserek, 
hastaneyi hizmete açtı. Daha sonra has-
taneyi gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi 
aldı.



Recep Tayyip ERDOĞAN

332

Değerli Silivrililer... sevgili vatandaşlarım... 
Hepinize en samimi duygularımla sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün siz-
lerin hayatlarınıza çok önemli kolaylıklar 
getirecek, çok hayırlı bir hizmet adımını 
atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Göreve geldiğimiz günden beri şu nok-
tanın üzerinden önemle duruyoruz: Bu 
ülkeyi kalkındırmaya şehirlerimizi kalkın-
dırmakla, insanlarımızın hayat kalitesini 
arttırmakla başlayacağız. Bizim için insan 
hayatı her şeyden önce gelir. Makroeko-
nomik göstergelerdeki iyileşmeyi mali 
disiplinden taviz vermeden tabana yay-
mak, gündelik hayata aksettirmek için 
eldeki imkanları sonuna kadar zorluyoruz. 
Allah’a şükürler olsun ekonomimiz artık 
kendi ayakları üstünde duracak enerjiyi, 
dinamizmi, güven ve istikrarı kazanmıştır.

Hükümet olarak bir yandan bu kazanım-
ları kalıcı hale getirmek için ekonomik 
yapımızda çağın gerektirdiği dönüşümü 
gerçekleştirmeye çalışıyor, bir yandan da 
insanımızın ihtiyaç ve sıkıntılarını gider-
menin arayışı içinde oluyoruz. Biz kendi-
mizi iki şeye karşı sorumlu hissediyoruz: 
Biri bu milletin mutluluğu, ikincisi de bu 

ülkenin geleceği... Bunun için bugün çağ-
daş dünyada ülkeler vatandaşlarına hangi 
hizmetleri veriyor, onların hayatlarını 
hangi imkanlarla donatıyorsa biz de vatan-
daşlarımıza aynı standartları sunmanın 
gayreti içindeyiz.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu hayırlı 
törenle Silivri’nin kalkınmasına önemli 
hareketlilik getireceğini umduğumuz bir 
hizmeti devreye sokuyoruz. Türkiye’nin 
geleceğini imar ve inşa etmek üzere baş-
lattığımız uzun yürüyüşe bir adım daha 
ekliyoruz. İnşallah bugün devreye giren 
doğalgaz hizmetiyle Silivrili vatandaşları-
mızın yuvalarına sıcaklık, ekmek teknele-
rine bereket gelecektir.

Değerli vatandaşlarım...

Hep söylüyoruz; doğru kullanıldığında, 
suistimal edilmediğinde bu ülkenin kay-
nakları her türlü kalkınma hedefini ya-
kalayabilecek zenginliğe sahiptir. Bugün 
şehirlerimizin çehresini değiştirmeye baş-
layan bu hizmetlerle Türkiye’nin de çeh-
resi değişmeye, yüzü gülmeye başlamıştır. 
Üstelik ekonomik olarak en zor şartların 
hakim olduğu, kriz faturasının önümüze 
koyduğu ağır tabloya rağmen bu hizmetler 

Silivri İgdaş Gaz Açma Töreni

İstanbul | 29 Ocak 2005



333

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

devreye sokulabilmektedir. Çünkü biz bu 
milletin parasını bu milletin hizmetine 
kullanma hassasiyetine fazlasıyla sahip bir 
yönetim anlayışına sahibiz.

Millete hizmetin sonu olmadığını biliyo-
ruz. Ayrıca Türkiye’nin artık daha fazla 
kaybedecek zamanının ve kaynağının 
olmadığı gerçeğine de fazlasıyla vakıfız. 
Şundan emin olunuz ki, rotamızı kalkınma 
hedef lerimizden ayırmadan yol almaya 
devam edersek, Türkiye çok kısa zamanda 
dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline 
gelecektir. Bakınız şu anda dünya ekono-
mik çevrelerini hayrete düşüren bir perfor-
mans yakalamış durumdayız; hem rekor 
seviyede büyüme hızımızı koruyoruz, hem 
de enflasyonumuzu istikrarlı olarak düşü-
rüyoruz. Bu dünya ekonomi kitaplarında 
örneğine çok zor rastlayabileceğiniz bir 
ekonomik başarıdır.

İnşallah biz halis niyetlerle, memleket 
aşkıyla, adaletli kalkınma vizyonuyla bun-
dan da iyisini başarmanın gayreti içinde 
olacağız. Bu konuda kararlılığımızdan ve 
hassasiyetimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Değerli Silivrililer...

Bugün Silivri Sanayi Bölgesi’ne normal 
şartlarda bir yılda götürülebilecek olan do-
ğalgazı, sadece 1,5 ay gibi rekor bir sürede 
götüren irade, enerji ve kararlılığın kayna-
ğı da, Türkiye’nin her yanına dalga dalga 
yayılmakta olan bu anlayıştır. İnşallah bu 
yılın sonuna kadar Silivri’nin yüzde 60’ı 
doğalgaza kavuşacaktır, size bunun müj-
desini de buradan veriyorum. Doğalgaz 

bugünün dünyası için hem en ekonomik, 
hem de doğal hayatla en barışık enerji kay-
nağıdır.

90’lı yılların başında İstanbul’un havası-
nın nasıl kirli bir hal aldığını, nasıl sağlığı 
tehdit eder bir kirlenme yaşandığını hatır-
larsınız... Çünkü o dönemde İstanbul do-
ğalgazı çok sınırlı kullanabilen bir şehirdi, 
1992 yılında sadece 39 bin doğalgaz abo-
nesi vardı. Bugün İGDAŞ’ın abone sayısı 2 
milyon 623 bin kişidir ve her geçen gün bu 
rakam hızla artıyor. 1992’de İstanbul’un 
havasındaki kükürt dioksit oranı 219 iken 
bugün bu oran tehlikeli sınır olan 150 
seviyelerinin çok altına inmiş, 20 mikrog-
ram/metreküp noktasına gerilemiştir. Bu 
güzel çizgiyi sürdürerek, İstanbul’un ve 
Türkiye’nin azami seviyede doğalgaz kul-
lanmasını temin etmek için çalışıyoruz, 
çalışacağız.

Bize inanın, güvenin, bugüne kadar siz-
leri nasıl mahçup etmediysek, bundan 
sonra da etmeyeceğiz. Bu hayırlı hizmetin 
Silivri’ye hayırlı olmasını temenni ediyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım...

Türkiye ekonomik olarak sıkıntılarını üs-
tünden atmış, gücünü tazelemiş ve gözünü 
parlak ufuklara dikmiştir. Krizlerle, dar-
boğazlarla, ekonomik sarsıntılarla geçen 
uzun yıllardan sonra bugün artık kötüm-
ser olmak için bir sebebimiz kalmamıştır. 

Üretmek isteyenin, ürettiğini dünyanın 
dört bir yanına satmak isteyenin, yeni yatı-
rımlarla büyümek isteyenin, bilgi teknolo-
jilerinden azami şekilde faydalanmak iste-
yenin önünde artık bir engel kalmamıştır. 
İş yapmak isteyenin iflahını kesen mevzu-
at engelleri bir bir ortadan kaldırılmıştır, 
kaldırılmaya da devam ediliyor.

Temelli II. OSB Altyapı Temel 
Atma Töreni

Ankara | 02 Şubat 2005
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Hükümet olarak, hemen bütün sektörler-
de, şu anki ekonomik imkanlarımız çer-
çevesinde teşvik ve destek uygulamaları 
yürütüyor, üreticimizin, sanayicimizin, 
çiftçimizin, çalışanımızın yanında olmaya 
çalışıyoruz. Ülke ülke dolaşıp, ülkemizin 
büyük potansiyelini değerlendirmek adına 
temaslarda bulunuyor, dünyanın her yeri-
ne mal ve hizmet satmanın arayışı içinde 
oluyoruz. Bakınız 2004 yılında ihracatı-
mız, bir önceki yıla göre yüzde 30’un üze-
rinde artarak 60 milyar doları geçmiştir. 
Cumhuriyet tarihimiz için bu bir rekordur. 
2003 yılında dünyanın en büyük 26. ihra-
catçı ülkesi konumuna yükselen Türkiye, 
inanıyorum ki 2004 rakamlarıyla daha da 
ön sıralarda yerini alacaktır. Bunun için 
hükümet olarak üstümüze düşeni yapmak 
için bugüne kadar nasıl büyük bir enerji 
ve heyecanla gayret gösterdiysek, bundan 
sonra da bu gayretimiz artarak sürecektir. 

Eksiğimiz yok mu? Elbette var, ancak iki 
yıl önce kollarımızı sıvayarak ele aldığımız 
şartlar ile bugünün şartları kıyas kabul 
etmeyecek bir iyileşmeye işaret ediyor. 
Çok kısa bir zaman içinde, çok kısıtlı im-
kanlarla gelinen bu nokta takdir edilmesi 
gereken bir noktadır. Ülke olarak eksikle-
rimizi bu yeni dönem içinde hep birlikte 
çalışarak tamama erdireceğiz ve her geçen 
günü bir önceki günden daha iyi bir nok-
tada tamamlamanın mücadelesini vere-
ceğiz. Hiçbir şey üretmeden, bu ülkenin 
değerlerini yağmalayan parazitleri teşhis 
ve teşhir edeceğiz. Bu milletin parasını, üç 
beş çapulcuya yedirmeyeceğiz. Her kuru-
şumuzu bu ülkenin geleceği için yatırıma 
dönüştüreceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Herhalde takdir edersiniz; Türkiye artık 
bir iyi haberler ülkesi haline gelmiştir. 
Geçen yılı TÜFE’de yüzde 9.32, TEFE’de 
yüzde 13.84 gibi hedeflerimizin daha altın-
da enflasyon oranlarıyla geçtik. Bu oran-
larla Türkiye, 30 küsur yıl sonra tek haneli 
enflasyon oranlarıyla karşılaşmıştır. Yeni 
nesiller için bu bir ilktir. Artık ülke olarak 
yüksek enflasyon dönemini yavaş yavaş ge-
ride bırakıyoruz. Bu yıl hedefimizi yüzde 
8 olarak ilan ettik, önümüzdeki yıl yüzde 
5, ardından da inşallah yüzde 4 oranını 
yakalayacağız.

Buna karşılık büyüme hedeflerimizden de 
vazgeçmeyeceğiz. OECD ülkeleri arasında-
ki en hızlı büyüyen ülke olma başarısını bu 
yıl da aynen sürdürme kararlılığı içindeyiz. 
Önümüzdeki dönemde daha önce 36 ili-
miz için başlattığımız teşvik uygulamasını 
genişletiyor, 13 ilimizi daha teşvik kapsa-
mına sokuyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce 
36 ilimizde teşvik uygulaması başlatmış, 
gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren 
payı, enerji desteği ve bedelsiz arsa tahsisi 
konularında yatırımları teşvik etmiştik. 
Önümüzdeki dönemde teşvik gören 36 ili-
mize 13 il daha ekleyerek bu teşviklerden 
yararlanacak il sayısını 49’a çıkartıyoruz. 

Bu uygulamayla inanıyorum ki ülkemizin 
top yekûn gelişmesi adına önemli ilerle-
meler, iyileşmeler sağlayacağız. Sermaye 
sahiplerini, sektör temsilcilerimizi bu 
bölgelerimize yatırım yapmaya, bu avan-
tajlı imkanlardan yararlanmaya çağırıyo-
rum. Bu konuda biz hükümet olarak her 
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açıdan elimizden gelen desteği vermeye 
hazırız. Unutmayınız Türkiye’nin büyük 
kalkınma atılımı için en büyük güvence-
miz sizlersiniz, Türk yatırımcısı, üreticisi, 
girişimcisidir. Bugün temelini attığımız bu 
güzel yatırımın da bu kalkınma atılımının 
önemli bir halkası olacağına canı gönülden 
inanıyorum. Bu duygularla hepinize sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyor, bu güzel hiz-
metin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sam-
sun’da Recep Tanrıverdi Lisesi ve Tekstil 
Meslek Lisesi’nin açılış törenine katıldı. 
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, eği-
timin ilk ve en önemli dertleri olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin inşasını 4 önemli ayak 
üzerine kurduklarını ifade eden Erdoğan, 

bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
olduğunu kaydetti. ‘‘Eğer cehaleti ayakla-
rımızın altına alamazsak bu ülkeyi ayağa 
kaldıramayız’’ diyen Erdoğan, Türkiye’yi 
okuma-yazma seferberliği ile geliştirmeye 
ve ayağa kaldırmaya mecbur olduklarını 
anlattı.

Recep Tanrıverdi Lisesi ve 
Tekstil Meslek Lisesi Açılışı

Samsun | 11 Şubat 2005
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Başbakan Erdoğan, devlet-millet kaynaş-
ması çerçevesinde ‘‘Eğitime yüzde yüz 
destek kampanyası’’nda kendilerini yalnız 
bırakmayan işadamlarına teşekkür etti. 70 
kişilik sınıfla 30 kişilik sınıfın birbiriyle 
mukayese edilemeyeceğini dile getiren 
Erdoğan, artık 70 kişilik sınıfların devri-
nin kapandığını ve az sayıda öğrencinin 
öğrenim gördüğü sınıfların olacağını bil-
dirdi. Erdoğan, TOKİ’nin, inşa ettiği toplu 
konutların yanı sıra bu sitelerin okulları da 
yaptığını söyledi.

‘‘Bugüne kadar hiçbir yatırım gelecek dü-
şünülerek yapılmadı’’ diyen Erdoğan, eğer 
bir site yapılması durumunda bunun oku-
lunun da yapılması gerektiğine işaret etti. 
Erdoğan, ‘‘Böylece bu sitelerde oturanlar 
servislerle okuluna gitmeyecek. Yaya ola-
rak gidecek. Anne ‘çocuğuma bir şey oldu 
mu?’ diye düşünmeyecek’’ diye konuştu. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeden 
en fazla payın eğitime ayrıldığını kayde-
den Erdoğan, sağlıkta da birçok adımlar 
attıklarını, yıl sonuna kadar okullardaki 
internet bağlantılarını tamamlayacakları-
nı bildirdi.

Dün gece Güney Asya’ya yaptığı ziyareti 
tamamlayarak döndüğünü ifade eden Er-
doğan, ‘‘Ben oralara bakarak halimize şük-
retme anlayışında değilim. Oraları zaten 
aşmışız. Biz, bizden ileride olanları yaka-
lama mecburiyetindeyiz’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ ‘ B a z ı  d e ğ e rl e n d i r m e l e r  ya p ı l ıyo r. 
Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesini 
hazmedemeyen çevreler var. Bu ülkeyi 

temsil edenler eğer ülkenin sınırları içe-
risinde hapsolur ve dünya ile bütünleş-
mezlerse; ürettiğimiz her şey burada kalır 
ve Türkiye’yi büyütemezsiniz. Dünya ile 
bütünleşmeye, onlarla kucaklaşmaya, iliş-
kilerimizi geliştirmeye mecburuz. Mecbu-
ruz ki; ürettiklerimiz elde kalmasın, dünya 
taşınsın, ihraç edilsin.’’

Başbakan Erdoğan, dünya ile bütünleşil-
mesi durumunda karşılıklı olarak bilgi 
alışverişi ve yatırımların başlayacağını 
söyledi. ‘‘Tabii bunlar ‘merhaba’ demeden 
olmuyor’’ diyen Erdoğan, Güney Asya’da 
ziyaret ettiği beş ülkeden üçüne ilk kez bir 
Türk başbakanının gittiğini kaydetti. Erdo-
ğan, ‘‘Eskiden yanı başındaki AB ülkeleri 
ile bile görüşmeyen bir Türkiye vardı. Şim-
di ‘bizim Başbakan’da hiç Türkiye’de dur-
muyor’ diyenler olabilir. Vallahi biz sistemi 
kuruyoruz, kurumsallaşıyoruz. Sistemi de 
en ideal şekilde çalıştıracağız’’ dedi.

Konuşmasında gelecek yıl bir okul daha 
yapma sözü veren Recep Tanrıverdi’nin 
yaptıracağı okulun açılışına geleceğini 
bildiren Erdoğan, Ziya Paşa’nın ‘‘eşek ölür, 
kalır semeri, insan ölür kalır eseri’’ sözünü 
anımsatarak, Samsunlu hayırseverleri ya-
tırım yapmaya çağırdı. Başbakan Erdoğan, 
konuşmasının ardından okulu gezdi ve bir 
sınıfta öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektir-
di. Erdoğan, girdiği bir bilgisayar sınıfında 
öğretmenden dersler hakkında bilgi aldı. 
Erdoğan, öğrencilere ‘‘Çalışın, bilimde 
Türk milletinin adını öne çıkarmaya mec-
buruz. Okuyacaksınız, düşünecekseniz, 
uygulayacaksınız ve bunları da neticelen-
direceksiniz’’ diye seslendi.
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Sevgili vatandaşlarım...

Bugün burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek modern bir sağlık tesisini 
ülkemize kazandırmanın mutluluğunu 
paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetle-
rini çağdaş bir yapıya kavuşturmanın en 
önemli görevlerimizden biri olduğunun 
bilinci içerisindeyiz. Bu sebeple, sağlık 

sistemimizi bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir seviyeye taşımayı temel önce-
liklerimizden biri olarak görüyoruz.

Sağlık sistemimizin yıllar boyunca el 
atılmamış problemlerini çözmek ve sağ-
lık hizmetlerini halkımıza layık olduğu 
biçimiyle sunabilmek adına Sağlık Bakan-
lığımız çok önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bizim bu konudaki temel prensibimiz, her 

Anadolu Sağlık Merkezi Açılışı

Gebze, Kocaeli | 12 Şubat 2005
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bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden 
eşit ve adaletli şekilde yararlanabilmesini 
sağlamaktır. Geçen iki buçuk yıl boyunca 
bu amacımıza uygun olarak sağlıkla ilgili 
problemlerin üstüne kararlılıkla ve cesa-
retle gittik. Bu zamanın sonunda bugün 
sağlık hizmetlerinde çok önemli adımlar 
atılmış, kaliteli ve yaygın bir sağlık siste-
mine ulaşmak yolunda büyük mesafeler 
alınmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı adı 
altında yürüttüğümüz çalışmalarla, sağlık 
alanında bir devrim gerçekleştirmeye aşa-
ma aşama yaklaşıyoruz. 

Bakınız hükümetimiz döneminde alınan 
tedbirlerle vatandaşlarımızın hastanelerde 
rehin alındığı dönemler, vicdan yaralayıcı 
durumlar artık gündemden kalkmıştır. 
Sağlık hizmetleri de en çağdaş, en demok-
ratik, en verimli şartlar içerisinde verile-
cektir, bundan hiç kimsenin şüphesi ol-
masın. Sağlık Bakanlığımız ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ortaklaşa 
gerçekleştirdiği protokolle; bütün sağlık 
ocağı, dispanser ve hastanelerimiz bundan 
böyle SSK’lı hastalarımızın da ortak kulla-
nımına açılmıştır.

Değerli vatandaşlarım...

Geçmişte kamudan hızlı ve etkili sağlık 
hizmeti alabilmek isteyen vatandaşımız 
bazı haksız ödemeler yapmak zorunda bı-
rakılıyordu. Mesela sağlık alanında kaliteli 
hizmet alabilmenin yolunun muayeneha-
nelerden geçtiği gerçeği ile hepimiz zaman 
zaman karşılaşıyorduk. Biz bu önemli 
soruna hem halkımız, hem de değerli 
hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız açı-

sından baktık ve çeşitli çözümler ürettik. 
Vatandaşımıza daha nitelikli sağlık hizme-
ti verilmesi ve hekimlerimizle diğer sağlık 
çalışanlarımıza hak ettikleri ücretlerin 
ödenebilmesinin önünü açan Performansa 
Dayalı Katkı Payı Ödeme Sistemi’ni başlat-
tık. 

Bu uygulama ile hastanelerimizde mesa-
iye riayet konusunda duyarlılık arttı; bir 
çok hastanemizde mesai saatleri gönüllü 
olarak uzadı. Ameliyathaneler daha uzun 
süreli açık tutulmaya başlandı. Sağlık ku-
ruluşlarımızda kayıt dışı kaçak işlemler 
azaldı. Malzeme kullanımında israf ve 
dikkatsizlik ortadan kalkarken alımlarda 
ise verimlilik öne çıktı. Devlet hastanele-
rinde artan SSK mensubu hasta yükünün 
üstesinden gelinmesinde bu uygulamanın 
büyük rolü oldu.

Bu uygulamamızdan sonra hekimlerimi-
zin önemli bir kısmı muayenehanelerini 
kapatıp, mesailerinin tamamını kamuda 
halkımıza hizmet vererek değerlendirme-
ye başladılar. Türkiye genelinde gönüllü 
olarak muayenehane kapatan hekim sayı-
sının kısa sürede 1.800’e yaklaşmış olması, 
yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu 
ve hekimlerimiz tarafından da benimsen-
diğini göstermektedir. Türkiye’de artık 
daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmenin 
yolunun muayenehanelerden geçtiği dö-
nem kapanmaktadır. Kamu imkanları kul-
lanılarak yapılan sağlık hizmeti için vatan-
daşımızdan uygunsuz taleplerde bulunma 
devri sona ermektedir.
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Birileri bizim bu konudaki başarımızdan 
rahatsız oldu. Performans uygulamasının 
kaldırılacağını yayarak hekimlerimizin 
ve sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu 
bozmaya çalışıyorlar. Hekimlerimiz ve 
sağlık çalışanlarımız hiç merak etmesinler, 
biz performansa dayalı katkı payı ödeme 
uygulamasını sürdüreceğiz. Sağlık çalı-
şanlarımız verimlilik esasına göre, vatan-
daşlarımızı memnun ettikleri ölçüde katkı 
paylarını almaya devam edecekler. 

Biz vatandaşımızın hak ettiği sağlık hizme-
tini alabilmesi için şimdiye kadar hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmadığımız gibi bu 
konuda da geri atmayız. Yeter ki, sağlık 
personelimiz vatandaşımıza kamu sağlık 
kuruluşlarında hizmetlerini artırsınlar.

Sevgili vatandaşlarım...

Hükümet Programımızda ve Acil Eylem 
Planı’nda yer aldığı şekilde, bütün kamu 
sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda yürütülmesi çalışma-
larında da sona yaklaşmış bulunuyoruz. 
Bizim sağlıkla ilgili çalışmalarımızın ana 
fikri, insanımıza en kolay, en ucuz, en 
yaygın ve en kaliteli hizmeti vermektir. 
Ekonomik anlamda da vatandaşımızın 
sağlık hizmetlerini daha ucuza mal etmesi 
için de imkanlarımızı zorluyoruz. İnşallah 
bir yandan kamunun ve özel sermayenin 
imkanlarını seferber ederek, bir yandan da 
sağlık sektörünün ticari cazibesini arttıra-
rak Türkiye’ye çağdaş bir sağlık altyapısı, 
kaliteli bir sağlık sistemi kazandıracağız.

Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu 
güzel tesis, geleceğin sağlık sistemine katı-

lan yeni bir halkadır. Gerek personeliyle, 
gerek donanımı ve teknik kapasitesiyle, 
gerekse sağlık sistemimize kazandırdığı 
uluslar arası açılımla Türkiye’nin gurur 
duyacağı dev bir adım atılmıştır. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, bu güzel hiz-
metin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.
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Başbakan Erdoğan, Adana Çiftçiler Bir-
liği’nin restore edilen binasının açılışın-
dan sonra, binanın balkonuna çıkarak, 
halka hitap etti. Dünyanın hiçbir yerinde 
halkına yüzde 100 iş veren ülke olmadı-
ğını belirten Erdoğan, ABD ve Avrupa’da 
da işsizlik olduğunu, ancak, bu ülkelerde 
sosyal güvenlik kuruluşlarının Türkiye’ye 
göre daha güçlü olduğunu vurguladı. Er-
doğan, şunları söyledi: 

‘‘Bizim sosyal güvenlik noktasındaki farkı-
mız ne yazık ki olumsuz. Ancak, biz göreve 
geldiğimizde 10.7 olan işsizlik oranı 9.7’ye 
düştü. Yeni fabrikalar açılsın, tarımda yeni 
etkinlikler olsun istiyoruz ki, mümkün 
olduğu kadar işsiz vatandaşlarımıza iş 
temin edelim. Teşvikler veriyoruz, sanayi-
cilerimizin önünü açıyoruz, çiftçilerimize 
yeni destekler veriyoruz ki oralarda yeni 
iş imkanları doğsun. Ama bana (işsizlerin 
tamamına iş bulabilir misiniz?) sorusu yö-
neltir, ben de (evet) dersem, sizi aldatmış 
olurum. Ben size söz verdim ne aldanan 
olacağım, ne de aldatan.’’ 

Türkiye’de bir gecede yüzde 8 bin faiz 
ödendiğini anımsatan Erdoğan, şöyle de-
vam etti: 

‘‘Bu ülkede vatandaş, çiftçi, köylü devlet-
ten alacağını alamıyordu. Ama artık bu de-
vir kapanmıştır. Yüzde 70 olan borçlanma 
faizi yüzde 16-17’ye düştü. Aradaki yüzde 
53’lük fark çiftçi kardeşimin cebinden çı-
kıyordu. Artık bu para cebinizde duruyor. 
Enflasyon yüzde 34 idi, şimdi yüzde 9. Ara-
daki fark yüzde 25. Yani cebinizdeki alım 
gücü bu kadar arttı anlamına geliyor. Mey-
danlarda hep ‘simit-çay’ dedim. 2 yıl önce 
simit burada kaç paraydı, şimdi kaç para? 
Fiyat aynı. Bu yalnız burada değil başkent 
Ankara’da da böyle, 2 yıl önce çay 300 bin 
liraydı bugün 30 kuruş.’’ 

Başbakan Erdoğan, çiftçilere de seslene-
rek, doğrudan destekleme primleriyle ilgi-
li ödemelerin bu ay sonunda yapılacağını, 
diğer primlerin ise nisan ayında verilece-
ğini söyledi. Ülkede eğitim, sağlık, adalet 
ve emniyet konularının çok önemli oldu-
ğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, 
‘‘Eğitim için seferberlik ilan ettik. Cehaleti 
ayaklarımızın altına alacağız. Kızlarımızı 
muhakkak okullara göndereceğiz, gönde-
receksiniz. (Benim maddi imkanım yok) 
diyenler hemen kaymakamlığa gidecek. 
Eğer kaymakam bakmıyorsa bize bildire-
ceksiniz. Kaymakamı ve valisiyle sizlerin 

Çiftçiler Birliği Binası Açılışı

Adana | 18 Şubat 2005
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emrinde olacağız. Biz sizin hizmetkarınız 
olarak geldik’’ diye konuştu. 

Erdoğan, eğitimin yanı sıra sağlık konu-
sunda da ‘‘zihniyet devrimi’’ yaptıklarını, 
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı çatısı 
altına gireceğini, hastane kuyruklarını 
azaltacaklarını vurguladı. Eczane kuyruk-
larını da azaltmak için serbest eczaneleri 
devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, 
‘‘Serbest eczanelerden ilaçlarınızı alabile-
ceksiniz. Şimdi bu uygulama başladı. Artık 
hastanelerin hepsinde hizmet göreceksi-
niz. Hangisini arzu ediyorsanız gidip teda-
vi olacaksınız. Nerede bir engelleme varsa, 
bu engellemeyi yapanları valiye, kaymaka-
ma bildirin’’ dedi. 

Bu sırada kalabalık içindeki bir vatandaşın 
‘‘Onlar bizim yüzümüze bakmazlar ki’’ diye 
konuşması üzerine Başbakan Erdoğan, 
‘‘Sizin yüzünüze nasıl bakmazlar? Alnını 
karışlarız alnını. Bakacaklar’’ dedi. Baş-
bakan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde 3 
bin 280 kilometre duble yol yapılmasına 
karşın 2 yılda 4 bin 800 kilometre duble 
yol yapıldığını vurguladı. Son olarak toplu 
konut adımı attıklarını, hiç evi olmayan va-
tandaşların ev sahibi olabileceklerini ifade 
eden Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Hiç imkanları, geliri olmayanlar için 45-
55 metrekarelik evler yapacağız. Bu evler 
20 yıl vadeyle ayda 100 YTL taksitle verile-
cek. Bir yılda daireyi alacaksınız, 20 yılda 
ödeyeceksin. Faiz yok. Sadece, maliyet ve 
enflasyon. Enflasyon zaten bitti. İkincisi 
ise 65-75 metrekarelik daireler. Bunlar bin 
500 YTL, 2 bin 500 YTL peşinat, 15 yıl 200 

ve 300 YTL taksitlerle. Biz dünyada me-
kan ahrette iman düşüncesiyle bu konuda 
adımlar atıyoruz.’’
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Başbakan Erdoğan, büyükşehir belediyesi 
tarafından yaptırılan Maarif Kavşağı’nın 
açılışına katıldı. Açılış nedeniyle kavşakta 
toplanan vatandaşlara hitabeden Erdoğan, 
Türkiye’nin bir değişim ve dönüşüm yaşa-
dığını söyledi. Türkiye’nin ‘‘ihmal edenle-
rin iktidarda olduğu ülke olmayacağını’’ 
belirten Erdoğan, ‘‘Türkiye, halkını ihmal 
edenlerin ihmal edildiği ülke olacak. Bunu 

da halk 3 Kasım’da göstermiştir’’ diye ko-
nuştu.

Eğitim, sağlık, adalet ve emniyete büyük 
önem veren bir iktidarın işbaşında oldu-
ğunu kaydeden Erdoğan, bu alanlarda 
atılan adımlardan söz etti. Eğitime yüzde 
yüz destek kampanyasıyla derslik açığının 
giderilmeye çalışıldığını ifade eden Erdo-
ğan, bu yıl da 20 bin öğretmen kadrosu 

Maarif Kavşağı Açılış Töreni

Gaziantep | 19 Şubat 2005
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ayrıldığını anımsattı. Başbakan Erdoğan, 
öğretmen olan insanların hepsinin sınava 
girip başarı gösterdikten sonra bu göreve 
geldiğini ifade ederek, öğretmen açığının 
giderilmesi için de iktidarın çalışmala-
rının devam ettiğini, ancak her şeyin bir 
anda olmadığını belirtti. Yılların birikmiş 
sorunlarının hesabının AK Parti iktidarı-
na sorulamayacağını ifade eden Erdoğan, 
Türkiye’nin yavaş yavaş geçmişten farklı 
noktalara gittiğini dile getirdi.

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’nı 
devredilmesiyle hizmetin daha iyi noktaya 
ulaştığını, artık SSK’lıların serbest eczane-
lerden ilaç alabildiğini anımsatan Erdo-
ğan, bu yatırımların daha önce hortumlar 
sürdüğü için gerçekleşemediğini belirtti. 
Hortumların kesilmesiyle bu atılımların 
gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, kay-
nakların da artmaya başladığını kaydetti. 
Erdoğan, ‘‘Şimdi artık suyun olmadığı yere 
hamam yapan bir iktidar yok. Önce suyu 
götürürüz, sonra hamamı götürürüz’’ diye 
konuştu.

Başbakan Erdoğan, ekonomik gelişmele-
re de değindiği konuşmasında, iktidara 
geldiklerinde enflasyonun yüzde 34, bu-
gün ise yüzde 9’lar seviyesinde olduğunu 
hatırlattı. Başbakan Erdoğan, daha sonra 
açılışın olduğu noktadan sinevizyon ara-
cılığıyla Devlet Hastanesi Acil Servis ek 
birimi ile bir başka kavşağın da temelini 
attı. Törenin ardından Başbakan Erdoğan’a 
Gaziantep’in milli mücadele savunmasın-
da Ali Çavuş isimli bir vatandaşın kullan-
dığı çifte tüfek armağan edildi. Erdoğan, 
daha sonra Gaziantep Büyükşehir Beledi-

yesi tarafından yapılan ve gıda maddeleri-
nin piyasa değerinden daha ucuz satıldığı 
‘‘Gıda Bankası’’nın açılışına katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin De-
ğerli Başkanı… değerli bilim adamları… 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
ülkemize, ekonomi dünyamıza, gençleri-
mize hayırlı olsun. Bu hayırlı girişimden 
dolayı TOBB camiası başta olmak üzere, 

bu üniversitenin hayata geçmesinde eme-
ği geçen bilim adamlarına ülkemiz adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yıllardır Türkiye’de konuşulan, ama sade-
ce konuşulan bir meseleye bu üniversiteyle 
birlikte bir çözüm üretilmiş ve bir ilk adım 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Açılış Töreni

Ankara | 24 Şubat 2005
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atılmıştır. İnanıyorum ki, Türkiye’nin mu-
azzam enerjisi, birikimi ve kaynakları çok 
daha ileri adımları da mümkün kılacaktır. 
Neden üniversitelerimiz sanayimiz ile iş-
birliği içinde değildir, neden bizim bilim 
yuvalarımız üretim sürecine yeterince, ül-
kenin ihtiyaçları oranında katkıda bulun-
maz sorusu yıllarca cevapsız bırakılmıştır. 

Bunun iki taraflı bir arz ve talep sorunu 
olduğunu, hem sanayimiz, hem de üniver-
sitelerimiz anlamakta ne yazık ki gecikmiş-
tir. Her şeyin devletten beklendiği yıllarda 
zihinlerdeki şifreler statükoya odaklanmış 
kimse ülke adına risk almak istememiştir. 
Parası olanlar, kaynağı ve imkanı olanlar 
parayla para kazanma yoluna gitmiş, yete-
rince sosyal sorumluluk almamışlardır. 

Bu anlamlı ve heyecan verici girişim ve-
silesiyle bir kez daha açıkça ifade etmem 
gereken bir husus var. Gücü, imkanı, 
kaynağı, sermayesi olanların risk almaya 
yanaşmamaları, yakın zamanlara kadar 
Türkiye’nin en büyük zihniyet problem-
lerinden biri olmuştur. Felsefeyi, bilgiyi, 
düşünceyi, teknolojiyi başkaları üretsin 
ve biz de tüketici olarak kalkınalım. Böyle 
bir şey mümkün değil. Bu anlayış eşyanın 
tabiatına aykırıdır. Felsefeden teknolojiye 
üretici olmayan bir toplumun kalkınması, 
medeniyet çıtasını yükseltmesi, başkala-
rıyla rekabet edebilmesi özellikle bu çağda 
mümkün değildir. 

Ama artık Türkiye her şeyi devletten bekle-
yen, devletin de her şeyi dışarıdan bekledi-
ği, bilginin, teknolojinin sadece tüketicisi 
olan bir ülke değildir. Türkiye dünyaya 

açıldıkça sadece ihracatımız artmıyor, sa-
dece ekonomik büyümemiz sağlanmış ol-
muyor, aynı zamanda entelektüel kapasite-
mizle de dünyaya açılmış oluyoruz. İnsana 
yatırım artık sadece devletin işi değil; özel 
sektörümüz de entelektüel ve beşeri yatı-
rımlarda iddia sahibi olmaya başlamıştır. 
Bu son derece sevindirici bir gelişmedir.

Kalkınmanın, gelişmenin tayin edici un-
suru, beşeri sermayedir. Beşeri sermaye-
nin kalitesi ise eğitim-öğretim sistemiyle, 
bu sisteme zemin teşkil eden zihniyet ile 
doğrudan bağlantılıdır. Eğitim-öğretim 
ilkelerimizi, küreselleşen, rekabet teme-
linde işleyen dünya şartlarına göre yeni-
den düşünmek, yeniden formüle etmek 
zorundayız. Bu sorumluluk, esasen eğitim 
kurumlarımızın, bilim adamlarımızın so-
rumluluğudur. 

Siyaset, bu alanda bir düzenleme kapasite-
sine sahip olsa da, bunun içini dolduracak, 
siyaseti küresel dünyanın dinamiklerine 
uygun düzenlemeler yapmaya sevk edecek 
olan da yine eğitim ve bilim camiasıdır. 
Daha kaliteli, daha özgürlükçü, daha çağ-
daş bir eğitim-öğretim sistemi talebi, ön-
celikle eğitim kurumlarından, akademik 
dünyadan gelmelidir. Kanaatimce, eği-
tim-öğretim sistemimizi temel eğitimden 
başlayarak mutabakat zemininde yeniden 
yapılandırmamız, acil bir ihtiyaçtır. Böyle 
bir yeniden yapılandırma girişimi, ancak 
doğru ve tutarlı prensipler dahilinde başa-
rıya ulaşabilir.

Asli gayemiz, dünyaya açık, ufku geniş, 
özgür düşünceli, sorgulama ve muhake-
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me yeteneğine sahip, dogmalardan değil 
müzakere edilebilir fikirlerden beslenen, 
dirayetli, şahsiyetli bireyler yetiştirmek 
olmalıdır. Özgür, adil, barışçı, müreffeh bir 
toplum olmamızın yolu da bu tür zihniyet 
özelliklerine sahip bireyler yetiştirmekten 
geçmektedir. TOBB’un kurduğu Ekonomi 
ve Teknoloji üniversitesi bu hedeflerimize 
katkıda bulunacaktır. Zira bu üniversite-
nin 1 milyon 200 bin sahibi var. Yani bura-
da üretilecek bilgi tamamen sosyal sorum-
luluk duygusuyla üretilecektir. 

Bence en önemlisi bu üniversitenin uy-
gulamalı olarak öğrencilerini doğrudan 
fabrikayla, iş hayatıyla yüzleştirmesidir. 
İnanıyorum ki, Türkiye’nin geleceğinde 
bu üniversite sıralarında yetişecek genç-
lerimiz büyük projelere imza atacaklardır. 
Bu düşüncelerle tekrar sizleri selamlıyor, 
saygılar sunuyorum. 
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Antalyalı-
lar... Turizm sektörümüzün değerli tem-
silcileri... Değerli medya mensupları... He-
pinizi gönül dolusu sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. Bugün ülkemizin geleceği 

için yeni bir başlangıç yapıyor, 2005 yılı 
Turizm Sezonunu açıyoruz. Ülkemize 
gelecek bütün konuklarımız için, bütün 
turizm camiası için ve bakanlığımız için 
hayırlı, bereketli bir yıl olsun. 

Antalya Havaalanı Dış Hatlar 
Terminali Açılış ve Turizm Sezonu 

Başlangıç Töreni Konuşması

Antalya | 17 Nisan 2005
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Biz, Türkiye’yi bir bütün olarak kalkındır-
mak sevdasındayız. Biz sezonluk projeler 
yapmıyoruz. Ülkemizi bir uzun gelecek 
perspektifiyle geleceğe taşımak istiyoruz. 
Türkiye’nin bütün dünya, bütün insanlık 
nezdindeki fotoğrafını güzelleştirmeye, 
Türkiye’nin hak ettiği güzelliklerin bütün 
dünyada bilinmesine çalışıyoruz. Bunun 
için ekonomiden dış politikaya muazzam 
bir güç ve enerji sarf ediyoruz. 

Allah’a şükürler olsun emeklerimiz zayi 
olmuyor, ülkemizin itibarı, cazibesi her 
geçen gün artıyor. Bunun için kendi eksik-
lerimizi gidermeye çalışırken çok boyutlu 
bir dünyaya açılım politikası yürütüyoruz. 
Ülkemizin emanetini yüklenir yüklenmez 
bütün milletvekillerimizle ve bakanla-
rımızla Antalya’da toplanmamız bütün 
siyasi irademizle dünyanın dikkatlerini 
buraya çekmek içindi. Türkiye bugün, bü-
tün dünyada en çok konuşulan, en çok ilgi 
çeken, merak edilen ülkelerden biri haline 
gelmektedir. 

Bu iradenin, bu yoğun çabaların geri dö-
nüşünü aldığımız en önemli sektörlerden 
biri Turizm sektörümüzdür. Zira Turizm 
sektörü ekonomik istikrardan, demokratik 
güven ortamından, asayişten, toplumsal 
huzur ve barıştan, borsa gibi doğrudan 
etkilenen bir sektördür. Turizm sektörü 
sadece gelip giden turist sayılarından, 
binalardan ibaret sektörlerden bir sektör 
değil, ülkemizin bütün fotoğrafını, bütün 
değerlerini, bütün birikimini ilgilendiren 
bir sektördür. 

Kendi ülkesine sadece turistik bir gözle 
bakanlar, kendi ülkesinin dinamiklerini 
bilmeyenler, ayrıntılara bakmayanlar bu 
büyük ülkenin gücünü, imkanlarını dün-
yaya yansıtamazlar, anlatamazlar. Türkiye 
bir tarih çağlayanıdır, kültür çağlayanı-
dır, dört mevsim bir iklim çağlayanıdır. 
Aslolan bu büyük birikimden dünyanın 
sağlanmasını sağlamaktır. Bu birikimi, 
yüreklerimizdeki sevgiyi insanlıkla paylaş-
mak istiyoruz. İnsanlığın bütün medeniyet 
macerasına tanıklık etmek isteyen herkesi 
ülkemizde ağırlamaktan büyük onur duyu-
yoruz. Anadolu’nun eşsiz bir medeniyetler 
müzesi olduğunu bütün insanların görme-
sini istiyoruz. 

Değerli dostlarım… 

Turizm sektörü yıllık ortalama % 6.8 ora-
nında büyümeyle son yirmi yılda dünya-
nın en hızlı gelişen sektörlerinden biridir. 
Bugün turizm hizmetler sektöründe birin-
ci sıradadır. 1980–2000 arasında dünya 
turizm pazarında, turist girişi hacmi 260 
milyon kişiden 698 milyon kişiye çıkarken 
yüzde 170 oranında büyüme söz konusu 
olmuştur. 1970-2000 döneminde nüfusta-
ki artış ve gelirin büyümesi, turizm sektö-
rü üzerinde olumlu etkiler yapmıştır. 

Herkesin bilmesi gereken bir hususu dik-
katlerinize hassaten sunmak istiyorum. 
Önümüzdeki 15 yılın sonunda 2020 yılın-
da uluslararası turist sayısı 1.56 milyara; 
turizm geliri ise 2 trilyon dolara ulaşa-
caktır. Bu şimdiden görülen bir gerçek 
olduğuna göre adımlarımızı bu hedefe 
göre atmalıyız. O gün geldiğinde de bugün 
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koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmiş ol-
malıyız. Dünya Turizm Örgütü verilerine 
göre; Avrupa’nın dünya turizmi içindeki 
payında 1980-1998 döneminde % 5’lik bir 
azalma görülmüştür. 

Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Avrupa’nın 
en fazla turist kabul eden bölge olarak 
kalması beklenmekle birlikte; büyüme 
ortalamasının % 3.1’le dünya ortalaması-
nın altında olacağı ve pazar payının da % 
59’dan % 45’e gerileyeceği ifade edilmekte-
dir. 2020’de Avrupa’yı toplam 717 milyon 
uluslararası turistin ziyaret edeceği öngö-
rülmektedir. Önümüzdeki yirmi yıllık dö-
nemde Türkiye destinasyonlarının turizm 
sektörlerinde Avrupa ortalamasının iki 
katı hızla büyümesi beklenmektedir. 

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere önü-
müzdeki yirmi yıl Türk turizmi için iyi 
değerlendirilmesi gereken altın fırsatlara 
gebedir.

Değerli dostlar... 

Turizm ile tanışması 1930’lu yıllara rast-
layan ülkemiz, rakip ülkelere oranla kısa 
sayılabilecek bir turizm geçmişine sahip 
olmasına rağmen bu alanda önemli mesa-
feler kat etmiştir. Bugün Türkiye; zengin 
coğrafyası, farklı uygarlıklar, farklı kültür-
lerle zenginleşen binlerce yıllık tarihi, insa-
ni değerleri ile dünya turizminde rekabet 
üstünlüğü sağlayacak önemli avantajlara 
sahiptir. Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal gü-
zellikleriyle yüksek bir turizm potansiye-
line sahip olan ülkemiz, bugün dünyanın 

önde gelen turizm destinasyonları arasın-
da yerini almış bulunmaktadır. 

1963 yılında Turizm Bakanlığımız ilk 
kurulduğunda, Türkiye’yi ziyaret eden 
toplam turist sayısı 198.841 iken bu 
rakam 2004 yılı sonu itibariyle 17.5 mil-
yon seviyesine yükselmiştir. Bu büyüme 
Türkiye’nin gücüyle, tanınmasıyla, demok-
rasisiyle, kalkınmasıyla paralel seyreden 
bir büyümedir. Gelen ziyaretçi sayısının 
ekonomimize yansımasına baktığımızda 
bir başka çarpıcı sonuçla karşılaşıyoruz: 
1963 yılında Türkiye’nin toplam turizm 
geliri 7.7 milyon dolar iken, 2004 yılı top-
lam turizm gelirimiz 15.9 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerimizin 
GSMH içindeki payı % 5.5’dir. Yine turizm 
sektörümüz yaklaşık 1.5 milyon kişiye 
doğrudan istihdam sağlamaktadır. 

Bunlar bir ülke ekonomisi için önemli kat-
kılardır, ancak biz bundan daha iyisinin 
gerçekleştirilebileceğini biliyor ve buna 
göre adımlarımızı atıyoruz. Hepinizin 
çıtayı yükseltmesini, geleceği bugünden 
görmesini istiyoruz. Son yıllarda 11 Eylül 
terör saldırısı, Asya-Pasifik ülkelerindeki 
SARS salgını, Irak Savaşı, doğal felaket-
ler ve ekonomik krizler dünya turizmini 
olumsuz şekilde etkilemiştir. Dünyayı etki-
leyen bütün bu olumsuz şartlara rağmen; 
gerek ülkemizi ziyaret eden yabancı turist 
sayısı, gerekse turizm geliri açısından ül-
kemiz turizminin iyi bir sınav verdiğini 
söyleyebiliriz. 

Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin 
dünya turizm sektöründe en hızlı büyüyen 
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ülkeler arasında yer aldığı açıkça görül-
mektedir. Koymuş olduğumuz 2005 yılı 
hedefine 2004 yılında ulaşmış durumda-
yız. Nedir o sonuç? 17.5 milyon yabancı 
ziyaretçi ve 15.9 milyar dolar tutarında tu-
rizm geliri... 2005 yılında 20 milyon yaban-
cı ziyaretçi ve 18 milyar dolar turizm geliri 
hedefliyoruz. Mart ayında geçen yılın aynı 
dönemine oranla ülkemize gelen turist 
sayısında % 41.2, ilk üç aylık verilere bak-
tığımızda ise % 30.4’lük bir artış gerçekleş-
miştir. İlk üç ay itibariyle ülkemizi ziyaret 
eden turist sayısı 2.5 milyona ulaşmıştır. 

Bu başarıların ışığında hedefimiz 2010 
yılı itibariyle yıllık 30 milyon turist ve 30 
milyar dolar turizm geliri, 1 milyon yatak 
kapasitesi ve 3 milyon doğrudan istihdam-
dır. Dünya Turizm Örgütü, 2020 yılında 
Akdeniz ülkelerini toplam 346 milyon tu-
ristin ziyaret edeceğini öngördüğüne göre 
bu hedef yakalayabileceğimiz gerçekçi bir 
hedeftir. % 4.6’lık bir büyüme ile 10 Balkan 
ülkesini 79 milyon turistin ziyaret etmesi; 
özellikle Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya ve Hırvatistan’ın toplam ziyaret-
çi sayısının % 92’sini ağırlaması beklen-
mektedir. 

Yakın zamanlara kadar Fransa, İspanya 
gibi turizmin önde gelen destinasyonları 
ile nasıl yarışırız diye düşünürken, bu-
gün bu ülkelerin pazarına ağırlıklı olarak 
girmiş bulunmaktayız. Bu alanda marka-
laşmak için, kazanımlarımızı korumak 
ve sürekli geliştirmek için katıldığımız 
bu yarışta koşuya bütün hızımızla devam 
ediyoruz, edeceğiz. Bugün artık Akdeniz’in 
dördüncü büyük destinasyonu olma nok-

tasına ulaşmış olan Türk turizminin en 
önemli turizm değerlerinden biri de hiç 
şüphesiz Antalya şehridir. Sahip olduğu eş-
siz kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle 
büyük bir turizm potansiyeline sahip olan 
Akdeniz’in incisi Antalya’ya 2004 yılın-
da 6.3 milyon turist gelmiştir. Bu rakam 
Antalya için bütün zamanların en yüksek 
rakamıdır.

Ancak bu rekor kısa zamanda aşılacak gibi 
görünüyor; bakınız yılbaşından bu yana 
Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı şim-
diden 553 bine ulaşmıştır. Bu rakamların 
ortaya koyduğu gerçek, Antalya’ya gelen 
turist sayısının aylık yüzde 82, yıllık yüzde 
32 oranında artış gösterdiği şeklindedir. 

Şehirler ve ülkeler kimlikleriyle, karakter-
leriyle, medeniyet birikimleriyle vardır. 
Bizim hedefimiz Antalya’yı bir “dünya 
şehri” haline getirmektir. Sürdürülebilir 
turizm ilkeleri çerçevesinde Antalya’ya 
gelen turist sayısını ve elde edilen turizm 
gelirini sürekli arttırmaktır. Gelişen dünya 
turizm eğilimleri artık deniz-kum-güneş 
anlayışından uzaklaşarak alternatif turizm 
faaliyetlerine yönelmemiz gerekliliğini 
açıkça göstermektedir. Antalya için önce-
liğimiz sürdürülebilirlik, planlı gelişme 
ve ürün çeşitlendirmesi yoluyla mevsimi 
uzatarak kapasite kullanım verimliliğini 
arttırmaktır. 

Bu noktada; Antalya’nın var olan altyapı ve 
ulaşım sorunlarını bir an önce gidermek, 
seviyesi giderek yükselen teknik altyapıyı 
geliştirilmek, sektörde eğitilmiş nitelikli iş-
gücünü arttırmak mecburiyetimiz vardır. 
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Antalya, son yıllarda özellikle ev sahipliği 
yapmış olduğu uluslararası kongrelerle 
ve diğer başarılı organizasyonlarla tüm 
dünyada adından sıkça söz ettirerek guru-
rumuz olmuştur. Ancak bu noktayı da asla 
yeterli görmemeli, alternatif turizm arayış-
larına ağırlık vermeyi ihmal etmemeliyiz.

Hükümet olarak; kültür turizmi, inanç 
turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, ma-
ğara turizmi, spor turizmi, deniz ve yat 
turizmi gibi alternatif turizm alanlarında 
önemli adımlar atıyor, hazırlıklar yapıyo-
ruz. Günde 500 uçağın iniş kalkış yaptığı, 
bir günde 50 binden fazla yabancı turisti 
karşılayacak olan bu güzel turizm şehri, 
dünyada bir turizm markası haline gelmek 
için gerekli her şeye sahiptir. Bugün tüm 
dünyanın en önde gelen turizm destinas-
yonlarından biri olan Cote d’Azur 9-10 mil-
yon turist ağırlıyorsa, Antalya da 6 milyon 
turist ağırlamaktadır. 

Ancak marka olmak demek, ürün veya hiz-
met kalitesinin garanti edilmesi demektir. 
Özellikle son yıllarda atılan gelişme adım-
larıyla bugün Antalya Akdeniz çanağının 
en lüks, en modern tesislerine sahip hale 
gelmiştir. Ancak gelen turistlerden azami 
ölçüde yararlanmak veya ürünü daha yük-
sek fiyatla satmak için, Avrupa çapında, 
hatta Avrupa standartlarının üzerinde 
konaklama tesisleri yapmış olmak tek ba-
şına yeterli değildir. Ürünümüzde toplam 
kaliteyi sağlayabilmemiz için en az tesisle-
rimizin kalitesi kadar, fiziksel ve toplumsal 
çevrenin standartlarını da iyileştirmeliyiz. 

Bütün bu standartları entegre bir biçim-
de yükselttiğimiz takdirde, Belek, Kemer, 
Kiriş gibi gelişmekte olan turizm merkez-
leri ile Antalya en kısa sürede bir “marka 
şehir” olarak dünyada parlayacaktır. Bu 
sonuca ulaşmada kalite odaklı sürdürü-
lebilir turizm anlayışını geliştirmenin ve 
pazarlama etkinlikleri gerçekleştirmenin 
önemli rolü ve katkısı olacaktır. 11 ay gibi 
rekor bir sürede tamamlanan ve bugün 
burada açılışını yaptığımız AYT II. Dış 
Hatlar Terminali’nin Antalya turizmine 
sağlayacağı katkıları çok yakın gelecekte 
hep beraber göreceğiz. 

Bu çerçevede bu güzel bahar gününde attı-
ğımız bu adımın Antalya için, Türk turizmi 
için bir dönüm noktası teşkil edeceğine 
samimiyetle inanıyorum. Bu güzel duy-
gularla bütün emeği geçenleri kutluyor, 
yeni Turizm mevsiminin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Sevgili Uşaklılar… 
Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum.

Türkiye ekonomik olarak kriz şartlarını 
aşarak iyileşme yoluna girmiş, güç ve 
inanç tazeleyerek yeniden parlak bir gele-
ceğe doğru yol almaya başlamıştır. Bugün 
her insanımızın içinde müreffeh ve güçlü 

bir Türkiye’nin umudu, hayali, heyecanı 
yeniden filizlenmiştir. Hükümet olarak 
Türkiye’yi saran bu yatırım heyecanını ko-
rumak adına büyük bir dikkat ve enerjiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Oluşan bu istikrar ve güven ortamıyla, özel 
sektörümüzün her alanındaki yatırımcı ve 
girişimcilerimiz kolları sıvamış, her günü 

Toplu Açılış Töreni

Uşak | 30 Nisan 2005
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bir öncekinden ileride tamamlamanın gay-
reti içine girmiştir. Allah’a şükürler olsun 
ki ülke olarak el ele vererek başlattığımız 
bu büyük diriliş hareketinin neticelerini de 
almaya başladık. 2004 yılında ihracatımız 
bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde 
artarak 60 milyar doları geçmiştir. Bu yıl 
70 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.

Sadece hedef koymakla yetinmiyoruz, bu 
hedefleri yakalamak için gerekli olan gü-
ven ve istikrar ortamını korumak için de 
çok sağlam temeller ve adımlar atıyoruz. 
Geçen iki buçuk yıl içinde hem büyümede, 
hem enflasyonda hedeflediğimiz neticele-
rin daha da iyisine, daha da güzeline ulaş-
mayı başardık. Enflasyonda Türkiye 35 yıl 
sonra tek haneli enflasyon rakamlarına 
geri dönmüştür. Bu çok önemli ilerleme 
noktasıdır. Bu yıl inşallah enflasyonu yüz-
de 8’ler civarına geriletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye geçen yıl yüzde 9.9 oranında bü-
yüdü, bu oran 1966 yılından bu yana en 
yüksek büyüme rakamıdır. Son üç yılda ya-
kalanan istikrarla ‘sürdürülebilir büyüme’ 
yakalanmıştır. Ancak biz hükümet olarak 
sadece ekonomik büyüme ile bu ülkenin 
kalkınma hedef lerine ulaşamayacağını 
gayet iyi biliyoruz. İşte bugün hayırlısıyla 
açılışını yaptığımız ve temelini attığımız 
bütün bu yatırımlarla Türkiye’yi bir baştan 
bir başa imar etmenin hesabını yapıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Tür-
kiye’yi karış karış dolaşıyor, vatandaşları-
mızın nerede neye ihtiyacı var bir bir tespit 
ediyoruz. Ama sadece tespit etmekle kal-
mıyoruz, hemen kolları sıvayıp o eksikleri 

gidermenin, o ihtiyaçlara cevap vermenin 
gayreti içine giriyoruz. Görüyorsunuz her 
gün bir başka memleket köşesinde bir tesis 
yükseliyor, bir alt yapı yatırımı gerçeğe 
dönüşüyor, bir bölünmüş yol, bir toplu 
konut projesi, bir okul, bir hastane hizmete 
açılıyor. Bunlar geleceğin Türkiye’sinin, 
mutlu, kalkınmış, güçlü Türkiye’nin ayak 
sesleridir. 

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye yakaladığı bu performansla dün-
yada yılın en çok gelişen ekonomileri 
arasında öne çıkmıştır. Çok kısa bir zaman 
içinde krizleri, darboğazları aşarak geldiği-
miz bu nokta dünya ekonomik çevrelerini 
hayrete düşürmüştür. İnşallah yakaladığı-
mız bu ekonomik sıçrama noktasını çok iyi 
değerlendireceğiz. Bu ülkede kim üretim 
yapmak istiyorsa, yatırım yapmak istiyor-
sa, yabancı sermaye ile ortak girişimlerde 
bulunmak istiyorsa, artık yolu açıktır.

Bugün Uşak’ta açılışını yaptığımız, temeli-
ni attığımız bütün bu projeler, bütün bu te-
sisler, inşallah Türkiye’nin kalkınma yolu-
nun köşe taşları arasında yerini alacaktır. 
Biliniz ki Türkiye her açılışta yeni bir sayfa 
açmakta, her atılan temelle adil ve güçlü 
bir Türkiye’nin temelini atmaktadır. İnşal-
lah hepimiz en kısa zamanda dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri arasına adını yazdıracak 
o Türkiye’yi yaşayacak, o mutluluğu pay-
laşacağız. Bugün atılan bu adımların Uşak 
şehrimize ve bütün Türkiye’ye hayırlar, 
bereketler getirmesini temenni ediyor, he-
pinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... üniversite camia-
mızın saygın temsilcileri... sevgili gençler… 
Hepinizi en içten muhabbetlerimle selam-
lıyorum.

Türkiye karanlık dönemleri öz iradesiyle 
aşarak, hedeflerin yeniden belirlendiği ve 
geleceğin yeniden aydınlanmaya başladığı 
bugünlere ulaşmıştır. Ben bu ülkenin bü-
yük gücüne inanıyorum derken her zaman 
bu büyük iradeye işaret ettim. Türkiye, 
dünyanın bugün eriştiği barış ve değişim 
ideallerine sonuna kadar bağlı bir siyaset 
anlayışı tarafından yönetilmektedir.

İnsanoğlu bin yılları bulan tarihi boyun-
ca sıkıntılı zamanlar yaşamış, karanlık 
dönemler geçirmiştir. Ancak sonunda 
her zaman aydınlığa ulaşmanın bir yolu 
bulunmuş, savaşların yerini barışlar, kö-
tülüklerin yerini iyilikler ve güzellikler 
almıştır. Bugün savaşlardan, acılardan ve 
sıkıntılardan yorulmuş olan dünya, yeni-
den bilgiye, idealizme ihtiyaç duymakta-
dır. Bugün yaşanan sıkıntıların gelecekte 

yaşanmaması için çok çalışmamız, kendi-
mizi sürekli geliştirmemiz gerekmektedir.

Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması, 
daha bilgili ve donanımlı yetişmesi için biz 
hükümet olarak bütün imkanlarımızı se-
ferber etmekle yükümlüyüz. Genç dimağ-
larımızdan azla asla yetinmemelerini ve 
bizlerden daima daha fazlasını istemeleri-
ni rica ediyorum. Kendi geleceğimize de, 
ülkemizin geleceğine de ancak bu şekilde 
sahip çıkabiliriz. Yeni kuşaklarımız yeni 
dünyaya ne kadar hazırlıklı olarak yetişir-
se, ülkemiz de gelecekte o kadar güçlü ve 
müreffeh bir ülke olacaktır. Göreceksiniz 
bu bilinçle, bu iradeyle hareket ederek her 
geçen günü biraz daha mutlu, biraz daha 
sevgi ve huzur dolu yaşayacağız.

Değerli davetliler... sevgili gençler…

Bugün insanlık tarihinin başka hiçbir 
döneminde olmadığı kadar çok bilgiye 
ihtiyacımız var. Bugünün insanları olarak 
zihinsel ve teknik donanımızı sürekli ye-

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Temel 

Atma Töreni

Bolu | 11 Mayıs 2005
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nilemek ve bilgiyi odağına alan bir yaşama 
tarzı geliştirmek zorundayız. Bilgi çağının 
baş döndürücü hızına uyum sağlamak ve 
ayakta kalmak istiyorsak, bizi bilgi toplu-
mu olmaya götürecek bu adımları atmak 
dışında bir seçeneğimiz yoktur. Üstelik 
dünyada hızla yaygınlaşan bilgi teknoloji-
lerini kullanmakla da yetinemeyiz. O bilgi 
teknolojilerinin üretimine de bizzat katıl-
mak ve bilgi çağında üretici adreslerden 
biri olmak durumundayız.

İnsana yatırım yapmak, uzmanlaşmaya 
önem vermek ve buna paralel olarak da 
bilgi teknolojilerine kapıları sonuna kadar 
açmak şart hale gelmiştir. Türkiye’yi ge-
leceğin en önemli güçlerinden biri haline 
getirmek istiyorsak; bilgi toplumu olma 
hedefini canlı tutmak boynumuza borçtur. 
Hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da gençlerimizin önünü 
açacak ve Türkiye’yi bir bilgi toplumuna 
dönüştürecek olan her projeye tam destek 
olacağımızı bir kere daha ifade etmek isti-
yorum.

Bildiğiniz gibi eğitime bütçemizden en bü-
yük payı ayırıyor, imkanlarımızı seferber 
ediyoruz. 2002 yılından bu yana yüksek 
öğrenim öğrencilerimize verdiğimiz burs 
ve kredilerde düşük enflasyona rağmen 
yüzde 145 oranında bir artış gerçekleştir-
dik. Bize burs ve kredi almak için başvuru 
yapan tek bir öğrencimizi bile karşılıksız 
bırakmadık. Geçen yıl burs olarak 49.3 tril-
yon TL, öğrenim kredisi olarak 533.9 tril-
yon TL ve katkı kredisi olarak 93.9 trilyon 
TL’lik kaynağı öğrencilerimize dağıttık. Bu 
yıl bu rakamlar daha da artmıştır; 2005 

yılında 152.9 trilyon TL burs olarak, 697.6 
trilyon TL öğrenim kredisi olarak, 130.1 
trilyon TL de katkı kredisi olarak öğrenci-
lerimizin hizmetine sunulacaktır.

2002 yılında görevi devraldığımızda 77 
il, 59 ilçedeki 193 yurtta toplam 188.187 
yatak kapasitesi ile öğrencilerimize hizmet 
veriliyordu. Bu yıl 77 il, 72 ilçedeki 208 
yurtta toplam 195.000 yatak kapasitesine 
sahibiz. Elimizdeki bütün imkanlarla genç-
lerimizin yanında olmanın gayreti içinde-
yiz. Ne için? Bu ülkenin geleceği için… O 
gelecek en iyi şekilde eğitim almış, çağın 
gerektirdiği donanım ile yetişmiş ve ufku 
dar olmayan yeni kuşaklarımız tarafından 
inşa edilecektir.

Bugün temelini attığımız bu güzel eği-
tim kurumu, ülkemizin geleceğe yap-
tığı yatırımlardan biridir. İzzet Baysal 
Üniversitesi’nin tüm mensuplarına atılan 
bu ileri adımlar nedeniyle tebriklerimi, 
teşekkürlerimi sunuyor, Mühendislik 
Fakültesi’nin üniversiteye, Bolumuza ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. He-
pinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli davetliler… iş dünyamızın seçkin 
temsilcileri… Hepinizi en iyi dileklerimle 
selamlıyorum.

Türkiye’nin çağın ihtiyaçlarına uygun 
bir değişim atılımı gerçekleştirdiği son 

iki buçuk yıllık süre içinde ekonomide 
tüm dünyanın takdirle, hayranlıkla izle-
diği mesafeler aldık. Bu dinamik sürecin 
neticesinde Türkiye, 2004 yılında yüzde 
9.9’luk büyüme oranıyla dünyanın en hızlı 

Kalebodur Orta Anadolu Yerköy 
Tesisleri Temel Atma Töreni 

Konuşması

Yerköy, Yozgat | 21 Mayıs 2005
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büyüyen birkaç ülkesinden biri olmuştur. 
Bundan sonraki dönemde de büyüme he-
deflerimizden asla taviz vermeden dönem-
sel kazanımları kalıcı başarılara çevirmek 
yolunda ilerleyeceğiz.

Bu güzel, bu hayırlı, bu bereketli değişim 
dönemini sizler de bizimle birlikte yaşı-
yorsunuz. Tıpkı külfeti, zorluğu, sıkıntıyı 
beraberce omuzladığımız gibi, bugün de 
Türkiye’nin gittikçe aydınlanan gelecek 
ufkunu, güzel umutları paylaşıyoruz. Ge-
ride bıraktığımız dönemin göstergeleri 
Türkiye’nin çok uzun yıllardır ekonomide 
kronik hale gelmiş bazı sorunlarını çöz-
düğünü, bazı hastalıklarını iyileştirdiğini 
ortaya koyuyor.

Enflasyonda, borç yükünde, faizlerde, tu-
rizm ve dış ticaret gelirlerinde gerçekten 
önemli seviyelerde iyileşmelerin altına 
imza attık. Hızla küçülmekte olan bir eko-
nomiyi elbette sizlerle birlikte, el birliği 
içinde, duygu birliği içinde dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline 
getirdik. Bugün ekonomik gündemimizde 
yer bulan eleştiri konuları ile bundan iki 
buçuk yıl önce tartışılmakta olan konu baş-
lıkları bile alınan büyük mesafeyi ortaya 
koymaya yeter.

Dün enflasyonun üç haneli rakamlara de-
mir atmasından konuşuluyordu; tek haneli 
enflasyon hedefini gerçeğe dönüştürdüğü-
müz bugünlerde enflasyonumuzu AB stan-
dartlarına getirmenin hesabını yapıyoruz. 
Dün gittikçe küçülen, özel sektörün iflasın 
eşiğinde yaşadığı, kepenklerin kapandığı, 
yatırımların durduğu bir Türkiye tablosu 

vardı; bugün ekonominin kazanımlarını, 
yatırımlardaki hızlanmayı nasıl daha iyi 
bir noktaya getiririz, bunu düşünüyoruz. 
Dün Türkiye’nin ekonomik anlamda kay-
bedecek bir şeyi yoktu; bugün istikrarımı-
zı, kazanımlarımızı, umutlarımızı koru-
mak konusunda fikir birliği içindeyiz.

Değerli dostlar…

Türkiye’nin iki buçuk yıl gibi çok kısa 
bir süre içinde önü açılmıştır. Ankara’da 
oturup kendi kuruntularıyla yaşamayı 
alışkanlık haline getiren zihinlerin anlaya-
madığını özel sektörümüz, girişimcimiz, 
yatırımcımız gayet iyi anlıyor. Sadece yerli 
sermayedarımız değil, yabancı sermaye 
sahipleri, dünyanın ekonomi devleri de 
Türkiye’nin ekonomik bakımdan önümüz-
deki dönemin en çarpıcı, en cazip, en heye-
can verici ülkesi olmaya aday olduğunun 
farkındadırlar. Her gün yabancı dostları-
mızın Türkiye ekonomisi hakkında, insanı-
mızın büyük üretim ve ticaret potansiyeli 
hakkında söylediği güzel düşünceleri med-
yadan öğreniyor, mutlu oluyoruz.

Türkiye bugün çok önemli bir ekonomik 
sıçramanın eşiğindeki, istim üstündeki 
bir ülkedir. Bugüne kadar elde edilmiş her 
başarıyı, böyle bir sıçrama dinamiğinin 
hazırlığı olarak görüyoruz, görmeliyiz. Mil-
letimizin yıllar boyunca hasret kaldığı bu 
güzel haberler, aslında çok daha müreffeh, 
çok daha mutlu bir gelecekten aldıkları 
müjdeli haberlerdir.

Bu hazırlık döneminde yakaladığımız 
enerjiyle dünyanın en kalkınmış ülkele-
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rinden, en önemli ekonomik güçlerinden 
biri haline gelmek için çalışıyoruz, çalışa-
cağız. Bunu hem kendi adıma, hem hükü-
metim adına, hem de bu ülkenin üreten, 
ürettiğini değere dönüştüren herkes için, 
en çok da siz değerli iş adamlarımız, yatı-
rımcılarımız adına söylüyorum. Bu ülkeyi 
büyüten, bu milletin önüne ileri hedefler 
koyabilmemizi sağlayan asıl güç, asıl unsur 
sizlersiniz.

Türkiye’nin özel sektör dinamizmi olma-
dan hali hazırdaki problemlerini çözmesi, 
gelecek hedeflerine yönelmesi mümkün 
değildir. Bakınız Türkiye’de 2003 yılında 
özel sektör yatırımları yüzde 30, 2004 yı-
lında ise yüzde 49.3 oranında artış göster-
miştir. Uluslararası yatırımlar açısından 
da son dönemde Türkiye’nin performan-
sındaki artış, artık tüm ekonomik çevre-
lerce kabul edilir hale gelmiş, AB sürecinin 
hızlanmasıyla birlikte ülkemize yabancı 
sermaye akışının çok önemli seviyelere 
geleceği konusundaki umutlar fazlasıyla 
artmıştır. 

Yakından izliyorsunuz, Meclisimizin çı-
kardığı yeni bir yasayla Türkiye’de yatırım 
yapmak, şirket kurmak son derece kolay 
bir hale getirilmiştir. Son yapılan araştır-
malara göre Türkiye bugün, şirketlerin işe 
başlama hızı açısından dünyanın en önde 
beş ülkesi arasında yer almaktadır. Bu ko-
nuda yabancı sermaye çevrelerinin uzun 
yıllar boyunca yaptıkları şikayetleri sizler 
hatırlarsınız, Türkiye bir bürokrasi cehen-
nemi olarak adlandırıyordu.

Şimdi durum tamamen bunun tersidir; ya-
sanın çıktığı 17 Haziran 2003 tarihinden 
2004 yılı Aralık ayı sonuna kadar toplam 
3.095 adet yabancı sermayeli şirket ku-
rulmuştur. Haziran 2003 öncesindeki on 
yılda, 1 milyar dolar seviyesini bir türlü 
aşamayan doğrudan uluslararası sermaye 
miktarı, 2003 yılı sonunda 1 milyar 694 
milyon dolar, 2004 yılı sonunda ise 2 mil-
yar 568 milyon dolar seviyelerine kadar 
yükselmiştir.

Türkiye, yükselen ekonomisiyle, standart-
larını yükselten demokrasisiyle, istikrar 
ve güven ortamıyla, kıtalararası ticaretin 
merkezi olma yönünde attığı dev adımlarla 
ilerlemektedir. Her zaman söylüyorum, bu-
rada bir kere daha tekrar etmek istiyorum: 
Gelecek Türkiye’nindir, yarınlar milletimi-
zindir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli dostlar…

Daha önce de söyledim, bir ülke ekonomik 
olarak çok kısa bir zaman içinde karan-
lıklardan kurtulup aydınlıklara çıkıyorsa, 
bunu başarmasının ardında toplumun 
bütün unsurlarının hep birlikte katıldığı 
bir millet kararı vardır. Bugün temelini 
attığımız bu tesisler, milletimizin kalkın-
ma iradesinin tezahürleri olarak parlayan, 
özel sektörümüzün gururu olacak, onuru 
olacak yatırımlardır.

Temelini attığımız her yeni kalkınma adı-
mında, açtığımız her tesiste, her fabrikada 
ben Türkiye’nin mutlu ve müreffeh gele-
ceğini görüyor, samimiyetle söyleyeyim 
ki duygulanıyor, heyecanlanıyorum. Bu 
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ülkeyi kalkındıracak olan yine bu ülkenin 
cefakar, çileli, ama azimli, ama cesur, ama 
vakur, ama zeki insanlarıdır.

Kale Grubu, bu ülkenin yatırım devlerinin 
en eskilerinden biri… Geçtiğimiz dönemde 
bazılarının törenlerine bizzat katıldığım 
çok önemli, çok güzel hizmet adımlarıyla 
bu ülkeye örnek olmaya devam ediyorlar. 
Türkiye’nin, seramik sektöründe dünyanın 
markalarından biri olması için büyük çaba 
sarfediyor, bunun karşılığını da hem ken-
dileri alıyor, hem de ekonomimizin kar ha-
nesine yazdırıyorlar. Hedeflerini de daima 
yeniliyor, çıtayı her adımda daha yükseğe 
koymanın gayreti içinde oluyorlar.

Kırk yılı aşkın bir zamandır bu ülkeye yap-
tıkları katkılar için bu kürsüden kendileri-
ne şükranlarımı sunuyorum. Özellikle AB 
ile bütünleşme süreci içinde olduğumuz şu 
günlerde Kale Grubu nezdinde bütün özel 
sektör temsilcilerimizden bu gayretlerini 
aynı azim ve kararlılık içinde sürdürmele-
rini rica ediyorum. Sözlerime son verirken 
temelini attığımız bu güzel tesislerin hayır-
lı olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum.

Milletimizin AK Parti’nin temsil ettiği 
değişim siyasetini ülke yönetimine getir-
diği günlerin üstünden otuz aya yakın bir 
zaman geçmiş bulunuyor. Allah’a şükürler 
olsun ki, bu zaman içinde AK Parti’nin 
Türk siyaseti için temsil ettiği önemi or-
taya koyan gelişmeleri beraberce yaşadık, 
milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş 
olmanın mutluluğunu yine beraberce ya-
şadık.

Türkiye’yi yönetme görevini üstlendiğimiz 
günlerde; ülkemiz krizlerin cenderesin-
de kıvranan bir ülkeydi. Allah’ın izniyle 
bugün bu tablo tamamen değişmiş, eko-
nomi yeniden ayağa kaldırılarak istikrara 
kavuşturulmuş, insanımıza yeniden umut 
aşılanmıştır. Bugün artık Türkiye bütün 
dünyada dikkatle ve hayranlıkla takip edi-
len izlenen bir değişimin, bir bir dirilişin 
en parlak örneği olarak ışıldamaktadır.

Bu bir gurur tablosudur ve AK Parti’nin 
kısa siyasi geçmişinin de başarı karnesidir. 
Allah’ın izniyle her geçen gün bu başarıla-
rı daha da aşacağız. Türkiye’yi kendimize 

hedef seçtiğimiz adil ve kalkınmış bir ülke 
haline getirinceye kadar büyük bir aşk 
ve heyecanla milletimiz için çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu sözü biz milletimize 
verdik, ilk günden beri de bu sözümüzün 
arkasında durmaya gayret ediyoruz.

Değerli arkadaşlar...

AK Parti olarak bizim öncelikli görevimiz 
milletimizin geleceğini aydınlatacak bir 
siyaset anlayışını bütün kurumlarıyla 
hayata geçirmektir. Partimizin her bir 
ferdi bu sorumluluk içinde bu memleket 
ödevini başarmaya kendini hazırlamalıdır. 
Hükümet olarak bu anlayışla Türkiye’nin 
bugüne kadar görmezden gelinmiş, cesa-
retle üstüne gidilememiş ne kadar derdi, 
meselesi varsa çözmenin arayışı içindeyiz. 
Devletin hizmet üretmek yerine ekonomi-
ye yük getiren ağır yapısını değiştirmek, 
işlemeyen mekanizmaları açmak ve böyle-
ce daha etkin bir şekilde Türkiye’nin mese-
lelerinin üstüne gitmek kararlılığındayız.

Ankara ,  bugüne kadar  olduğu gibi 
Türkiye’nin düğümlendiği yer olmayacak-
tır. Ankara yeni dönemde ağırlıklarından 
kurtulmuş, çatışma kültürünün yerine 

AK Parti İl Binası Açılış Töreni

Yozgat | 21 Mayıs 2005
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hizmet kültürünü yerleştirmiş, insanımı-
zın dertlerine deva sunacak bir yönetim 
merkezi olacaktır. Bu konuda epeyce me-
safe aldık, bu minvalde yolumuza hızla ve 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Gerek Türkiye’nin problemlerinin aşılma-
sında, gerek geleceğe dönük plan ve proje-
lerin hayat geçirilmesinde, gerekse siyase-
te AK Parti damgasını vuracak açılımların 
ortaya konmasında hepimiz üstümüze 
düşeni hakkıyla yerine getirmeliyiz. AK 
Parti’nin siyasetteki farklı anlayışını taban-
dan tavana her bir bireyimizin yaşatmakta 
olduğuna, adil ve kalkınmış bir Türkiye 
heyecanının adım adım her bir insanımıza 
yayılacağına inanıyorum. AK Parti olarak 
bizim kalkınma anlayışımız, sadece genel-
den yerele doğru değil, aynı zamanda ye-
relden genele doğru şekillenen topyekun 
bir gelişmeyi ve atılımı öngörüyor. 

Mevcut Ankara merkezli işleyişle Türki-
ye’nin hiçbir sorununu tam olarak çözmek 
mümkün değildir. Ekonominin yükünü ve 
yetkilerini tek merkezde toplamak, yıllar-
dır gördüğümüz ve yaşadığımız gibi siste-
min işleyişini ağırlaştırıyor. Hızla büyüyen 
sorun ve ihtiyaçlar karşısında sistemin 
zafiyet göstermesine neden oluyor. Bu tı-
kanıklıkları gidermek için hükümet olarak 
yerel yönetimlerimizi güçlendirmek adına 
önemli adımlar attık, atıyoruz.

Türkiye’nin kurtuluşu, yetki ve sorumlu-
lukların paylaşıldığı, merkezi yönetim ile 
yerinden yönetimlerin en verimli biçimde 

organize edilmesiyle mümkün olacaktır. 
Artık vatandaşın en ufak işi için Ankara 
yollarına düştüğü, devlet kapılarını aşın-
dırdığı zamanlar sona eriyor. Devletin 
aslî hizmetleri dışındaki bütün hizmetleri 
bizzat yaşadığınız yerde çözebilecek, prob-
lemlerinize çareyi yine burada arayacak-
sınız. Bu olmadan ekonominin gemisini 
yüzdürebilmek, devletin vatandaşa doğ-
rudan ve zamanında hizmet götürmesini 
sağlayabilmek mümkün değildir.

Herkesin söylediği ama bir türlü fiiliyata 
geçiremediği bu büyük değişimi hayırlı-
sıyla AK Parti olarak biz bu millete yaşa-
tacağız. Sadece bu alanda değil, hayatın 
her alanında Türkiye’yi geleceğin parlak 
yıldızı haline getirecek değişim hamleleri 
tek tek gerçekleştirilecektir. Bunun için 
çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyo-
ruz. İstiyoruz ki bu milletin bahtı açılsın, 
insanımızın yüzü gülsün, çocuklarımızın 
kalpleri umutla dolsun.

İnşallah bugünlerden çok daha güzel 
günler göreceğiz. Bugün bizim bu ülkenin 
geleceği için, bu milletin mutluluğu için 
koyduğumuz ileri hedefleri algılayama-
yanlar, yarınlarda Allah’ın izniyle mahcup 
olacaklar. Ben Türkiye’nin adil, kalkınmış 
ve mutlu geleceğine bütün kalbimle inanı-
yorum, biliyorum ki sizler de bu konuda 
en az benim kadar inançlısınız. Bugünün 
kazanımlarını kalıcı hale getirmek, yarın-
lar için bunlardan daha fazlasını gerçek-
leştirmek için bütün dikkatimizle, bütün 
enerjimizle, bütün gücümüzle çalışacağız.
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Herkes kendi gücü ve etkinliği nispetinde 
Türkiye’nin kalkınması davasına katkı sağ-
layacak. Yakasında AK Parti rozeti taşıyan 
her arkadaşımızın bu bilince sahip olduğu-
nu, bu milletin dertlerini çözmek için fikir-
ler, projeler ürettiğini, bizzat gayret göster-
diğini biliyorum. Benim geleceğe güvenle 
bakmamı sağlayan asıl güç, sizlerdeki bu 
ruh, bu inançtır. Bu duygularla Yozgat AK 
Parti binamızı açıyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin 
İkizdere ilçesinde Emine-Hakkı Ekşi 
Sağlık Merkezi, Aslan Ekşioğlu-Ali Ekşi 
Öğretmenevi, İkizdere Kültür ve Sanatevi, 
Fazliye-Hüseyin Turanlı Lisesi ile anaoku-
lu ve öğretmen lojmanlarının ortak temel 
atma ve açılış törenine katılıyordu. Tören-
de yaptığı konuşmada, yaptığı yatırımlar 

nedeniyle işadamlarına teşekkür eden 
Erdoğan, şunları söylüyordu: 

‘‘Bu yatırımlar, devlet-millet kaynaşması-
nın en güzel örnekleri. Her şey devlet eliyle 
olmuyor. Durmak yok. Kararlı bir şekilde 
geleceğe yürümemiz lazım. Göreve geldi-
ğimizde Rize sağlıkta 50. sıradaydı. Şimdi 

Ortak Temel Atma ve Açılış 
Töreni

Rize | 25 Haziran 2005
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23. sırada. Hastaneler, sağlık merkezleri, 
sağlık ocakları yapılmaya başlandı. Bu nok-
taya gelindi.’’ 

Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ara-
sında konuşmasını yapan Erdoğan, sağlık 
alanında eksikliklerin giderilmesi için yo-
ğun bir şekilde çalışıldığını kaydediyor, “ 
Doktorlara mecburi hizmeti kaldırdık, söz-
leşmeliye geçtik. Olmadı. Yanlışımızı gör-
dük, netice alamadık. Şimdi yeniden zorun-
lu hizmete geçiyoruz. Önemli olan yanlışı 
görmek. Bizim derdimiz Türkiye’nin her 
yerinde uzman doktor olsun. Acil yardım 
yapılsın” diye konuşuyordu. 

Açılış ve temel atma törenlerinin ardın-
dan, Rize Belediyesi tarafından çevre dü-
zenlemesi yapılan Denizciler Caddesi’nde 
incelemelerde bulunan Erdoğan, daha 
sonra, basın mensuplarıyla sohbet ediyor, 
sorularını cevaplandırıyordu. Erdoğan, bir 
gazetecinin AB ile ilgili sorduğu bir soru 
üzerine şunları söylüyordu:

‘‘Bizim bundan sonraki sürecimiz bir mü-
zakere sürecidir. Biz bu müzakere süreci-
nin gereği ne ise onu yapacağız. Her zaman 
söylüyorum, AB insanımızın yaşam stan-
dartlarını yükseltmek için bir medeniyet 
projesidir. Fakat AB’yi bir Hıristiyan kulü-
bü olarak görmek isteyenler varsa kalkar-
lar bunu açıklarlar. Açıklamaları halinde 
bu, AB’nin şu andaki anayasasının zaten 
değişimi, reddi demektir. Çünkü AB’nin 
anayasasına bunu koymak istediler. Ama 
anayasa hazırlanırken o zaman AB’nin üye-
si olan ülkeler, bunu kabul etmediler. Çok 
tartışmalar yapıldı ve reddedildi. Şimdi 
ise biz Türkiye olarak, bir siyasal değerler 

bütünü olarak gördüğümüz için zaten 
buradayız. Türkiye buraya katılmadığı 
takdirde o zaman burası bir Hıristiyan ku-
lübü olarak kalacaktır. AB’nin bir özelliği 
de olmayacaktır. Fakat AGİT’de, NATO’da, 
Avrupa Konseyi’nde beraber olduğumuz 
ülkeler böyle bir yanlışa düşerlerse bu da 
kendilerinin intiharı olur.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye milletvekilliği 
içeren Seçim Kanunu değişikliği önerisi ile 
ilgili adım atılıp atılmayacağının sorulma-
sı üzerine de şöyle konuşuyordu:

‘‘CHP dışındaki diğer partiler de (biz böyle 
bir şeye varız) derlerse onlarla da konuşu-
ruz. CHP (biz varız) derse, (olgunlaştıralım) 
derse, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanu-
nu üzerinde de dururuz. Biz Türkiye’nin 
istikrarı için yüzde 10 barajını şart olarak 
düşünüyoruz. AK Parti’nin, şu anda yüzde 
10’u değiştirmek gibi bir düşüncesi yok. 
550 milletvekilinin 100’ü için barajı kaldı-
rabiliriz. Yüzde 1 alan 1, yüzde 9 oy alan 9 
milletvekili alır, parlamentoya girer. Ama 
yüzde 20-30 alan da aynı şekilde bu 100 
milletvekilinden payını alır.’’

Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘AB’nin yüzde 10 
barajını yüksek bulduğu ve sizin bundan 
sonra böyle bir öneriye gittiğiniz söyleni-
yor’’ şeklindeki sözleri üzerine de ‘‘AB’nin 
böyle bir siyasi kriteri, Kopenhag kriterle-
ri arasında yer almıyor. Biz, olmayan AB 
kriterlerinin bize dayatılmasını asla kabul 
etmeyiz. Bunları kabul edilebilir de bul-
muyoruz. Bunların hepsi geçmiştir, böyle 
olmayan şeyleri bize dayatmak, bizim işi-
mize gelmez’’ diyordu.
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Ankara’dan Trabzon’a gelen Başbakan 
Erdoğan buradan da açılışını yapacağı 
Artvin’in Borçka İlçesi’ndeki Muratlı 
TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı’na 
geçiyordu. Başbakan, santralin açılışında 
yaptığı konuşmada, barajın, Türkiye’nin 
yarınları için çok önemli olduğunu, böyle 
bir törende Artvin’de bulunmaktan son 
derece mutlu olduğunu belirterek, ‘‘Adı-

nı milli egemenlik kavramından alan bu 
enerji tesisi, inşallah bölgeye ve ülkemize 
çok çok faydalar sağlayacak, uzun yıllar 
hizmet verecektir’’ diyordu. Başbakan 
Erdoğan, hemen her ülkenin, artan enerji 
ihtiyacını karşılamak ve geleceğe hazır-
lanmak adına hem mevcut tesislerini 
geliştirmeye hem de farklı kaynaklar ara-

Muratlı Barajı Açılışı

Artvin | 29 Haziran 2005
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maya çalıştığını kaydederek, şöyle devam 
ediyordu: 

‘‘Ne yazık ki tabii kaynaklar bakımından 
oldukça zengin coğrafi potansiyele sahip 
olan ülkemizde de durum bundan farklı 
değildir. Hem uzun yıllar boyunca hükü-
metler tarafından ihmal edildiğinden hem 
de artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ihti-
yaçlardan dolayı ülkemizde enerji yatırım-
ları maalesef yetersiz kalmıştır. Maalesef 
bu tabloyu bugünden yarına değiştirmek 
imkanına da sahip değiliz. Gördüğünüz 
gibi bu tesis, 6 yılda bitmiştir ki bu bitiş 
erken bir bitiştir. Bunların 10 yıl, 15 yıl, 20 
yılı bulanları da var. Hükümet olarak bu-
güne kadar yapıldığı gibi yatırımlarımızı 
ve geleceğe dönük planlarımızı sürünce-
meye bırakmak niyetinde değiliz. İnşallah 
önümüzdeki dönemde bugün burada 
yaptığımız gibi pek çok hayırlı açılışlar ger-
çekleştirmek üzere hummalı bir biçimde 
çalışıyoruz.’’ 

Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Çoruh 
Havzası’nda inşa edilen ilk baraj olma 
özelliğiyle tarihe geçeceğini dile getiren 
Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
karşılayacak planlamaları bugünden ya-
pıyor ve ülkemizin hemen her bölgesinde 
önemli yatırımlar, projeler gerçekleştiri-
yoruz.’’ diyordu. Başbakan Erdoğan, Pazar 
günü baraj suları altında kalacak Yusufeli 
İlçesi’nde yaptığı incelemelere de değine-
rek, şunları kaydediyordu: 

‘‘Yusufeli Barajı ile ilgili proje çalışmaları, 
Yusufeli İlçesi’nin kurulacağı yer konu-

sunda incelemelerde bulundum. (Yeni 
Yusufeli İlçesi’ni nerede kuracağız) düşün-
cesiyle arkadaşlarımızla geldim, dolaştım. 
Bu çalışmalardan sonra inşallah Yusufeli 
ile ilgili adımları da atmış olacağız. Pazar 
günü söyledim, burada da söylüyorum. 
Asla bizim anlayışımızda, bizim zihnimiz-
de kesinlikle halkımızın mağdur edileceği 
bir yatırım anlayışı olamaz. Biz halkımızı 
bu noktada daha modern daha çağdaş im-
kanlara kavuşturmak suretiyle inşallah bu 
yatırımın adımını atacağız. Aksi takdirde 
biz böyle bir yolculuğa çıkmayız.’’ 
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Başbakan Erdoğan Antalya’da, aralarında 
400 yataklı bir hastane ve İller Bankası 
kavşağının da bulunduğu birçok tesisin te-
mel atma ve açılış törenlerine katılıyordu.

Başbakan Erdoğan, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğü arasında gerçekleştirilen proje 
uyarınca Antalya’ya, 30 bin kişilik stad, 
10 bin kişilik spor salonu ve su sporları 
merkezi yapılmasını öngören protokol 
imza törenine katılıyordu. Başbakan Erdo-
ğan, imza töreninde yaptığı konuşmada, 
projenin toplam maliyetinin 100 milyon 
YTL olacağını bildiriyor, turizmde ciddi 
atılımlar gerçekleştiren yörelerin, altyapı 
ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalış-
tıklarını ifade ediyordu. Hükümetin çeşitli 
nedenlerle yarım kalmış ve atıl halde bek-
leyen yatırımları da tamamlama gayreti 
içerisinde olduğuna işaret eden Başbakan, 
şöyle konuşuyordu:

‘‘Örneğin bir Antalya-Alanya Karayolu. 
Bu bizim için çok önemliydi. Yüklendik, 
bitirdik. Şimdi bu yol çift yönlü işler hale 
geldi. Mesela, Antalya ile Kundu arasında-
ki oteller bölgesinde yol yoktu. Bu yolu da 
çift şeritli hale getirmek için yüklendik ve 

bitirdik. Antalya’da bir tane tünel geçişli 
kavşak yoktu. Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi yüklendi ve 120 gün içerisinde dört 
tünel geçişli köprülü kavşak gerçekleştirdi. 
Bütün bunlar neye yönelikti? Antalya için-
deki değişim ve dönüşümü gerçekleştir-
meye yönelikti. Bu çerçevede Antalya Atık 
Su Arıtma Tesisi’ni de geçtiğimiz aylarda 
açtık.’’ 

Erdoğan, Antalya’da yapımı tamamlanan 
İller Bankası kavşağının açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, çok önemli bir süreç-
ten geçildiğini kaydediyordu. Londra’da, 
Mısır’da terör olayları olduğunu, Türki-
ye’de de devam eden terör olayları ve sı-
kıntılar bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 
dünyada terörün ciddi bir tehdit oluştur-
duğunu söylerken şöyle konuşuyordu:

‘‘Terör üzerinden siyaset yapmaya çalışan 
muhalefet var bu ülkede. Kimse terör üze-
rinden lütfen siyaset yapmasın. Terörü 
bir siyaset aracı olarak kullanmak, her 
şeyden önce ülkesine ve insanına saygı 
dışı bir davranıştır. Bugün çok ağır ve açık 
konuşuyorum; (Bu hükümet, iktidara gel-
diği zaman sıfır terör devraldı.) Siz mal mı 
satın alıyorsunuz ya? Terörün sıfırı, artısı 

Temel Atma ve Açılış Törenleri
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mı olur? Terör, ne zaman, nerede, nasıl or-
taya çıkacağı belli olmayan bir fenomen. 
Kalkıp da bunu iktidara yükleme şansınız 
ve hakkınız yok. Bu, siyasette mesafe alma-
manın adıdır. Ben beklerdim ki, bu konuda 
bildikleri bir şey varsa, bu, ilgili makam ve 
mevkilere söylensin. Bu ilgili makam ve 
mevkiler sizin tecrübelerinize ulaşır. Biz 
gerektiği zaman meclisimizi de olağanüstü 
toplarız ama her şeyin bir zamanı ve zemi-
ni var. Bu konuda hükümetimiz kararlıdır. 
İlgili kurumlarıyla bu işin takipçisidir. 
Türkiye’nin bu konudaki geçmişi, buraya 
nasıl, ne şekilde geldiği ortadadır. Teröre 
çok büyük bedeller vermiş durumdayız. 
Bundan sonra kararlı bir şekilde istişare ve 
müzakereleri yaparak geleceğe yürüyece-
ğiz. Bu konuda kararlıyız. Burada terörden 
nemalanma anlayışı çok çirkindir.’’ 

Bir köşe yazarının yazısında bir mektuba 
yer vererek, ‘‘Doğu ve Güneydoğu’da yol-
larımız yapılmıyor, asfaltlar dökülmüyor. 
Moğolistan’da Karakurum’dan Orhun 
Vadisi’ne 46 kilometre yol yapılıyor. Bura-
ya yol yapacaklarına gelsin de bizim yolları 
yapsınlar’’ diye yazdığına dikkati çeken 
Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdü-
rüyordu: 

‘‘Oradan bize akıl veriyor. O aklı kendine 
sakla, sana lazım olur.İnsan her şeyden 
önce biraz sıkılır. Biz ne yaptığımızın çok 
iyi bilinci içerisindeyiz. Eğer bizi sami-
miyetle, dürüstlükle takip eden bir köşe 
yazarı olmuş olsa, önce gider Van’dan 
Bahçesaray’a giden yollar nasıl yapılmış 
bunu görür. Van’dan Bahçesaray’a 43 ki-
lometrelik yol, bugüne kadar kimsenin 

yapamadığı bir yoldu. Bahçesaray’dan 
vatandaşım, 10 ay Van’a inemiyordu, 2 ay 
inebiliyordu. Bahçesaray’ın kadınları çok 
iyi satranç oynar. Satranca önem vermiş-
ler. Satranç öğrenmişler. Neden? Çünkü 
Bahçesaray’ın yolları 10 ay kapalıydı. Doğu 
ve Güneydoğu yollarını yapıyoruz, daha da 
yapacağız. Bu yolları yaparken dengesizlik-
leri de gidereceğiz. Dağ, taş demeden yürü-
yoruz. Tünelleri de açıyoruz. Şimdi o köşe 
yazarına sesleniyorum: Bizi iyi takip et.’’ 

Orhun Vadisi ile Karakurum arasındaki yo-
lun yapımında bir anlayış yattığını belirten 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

‘‘Çünkü biz bu medeniyetin varisleriyiz. Bu 
yurtlarda, çok yazıtlar var. Göktürk ifade-
si, ilk defa orada anılmış. Orhun anıtları, 
Göktürk yazıtları üzerine çalışmalar ya-
pılmış. Bu kültürü de anlamak, kavramak 
durumundayız ve oraya da insanlarımız 
gitmek zorunda. Yol tamamlandığında ora-
ya giden insanlarımız, orada yaptırdığımız 
müzeye gidecekler. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, bir büyüklüğün temsilidir aynı 
zamanda. Bundan niye rahatsız oluyorsun. 
Bunların anlayışı o kadar sığ ki bunu anla-
yamazlar. Bunu kavrayamadıkları için de 
köşelerinde oturur orada yazarlar. Bence 
bunu iyi anlamaları lazım.’’ 

Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, 
Rusya’ya yaş sebze meyve ihracatında 
yaşanan sorun konusunda Rusya Federas-
yonu Başkanı Vladimir Putin ile telefon gö-
rüşmesi yaparak, 10 gün içerisinde prob-
lemi çözdüklerini söylüyordu. Erdoğan, 
‘‘Bunlar telefon diplomasisi ile oldu. Böyle 
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olmazsa olmaz. Eğer bizim bu münasebet-
lerimiz olmasa, bu geliş gidişler olmasa, 
bu çözümler olmaz. Durduğunuz yerde içe 
kapalı siyasetle bu sorunları çözemezsiniz. 
Eğer dostlarınızın sayısını artırırsanız, mü-
nasebetlerinizi geliştirirseniz, o zaman bu 
sorunları da çözme imkanı olur. Atalarımız 
boşuna dememiş: Bir kahvenin 40 yıl hatı-
rı var’’ diye konuşuyordu.

Başbakan Erdoğan, İller Bankası kavşağı-
nın açılışının ardından barkovizyondan 
devlet hastanesi ek binasının temelini 
atıyordu. Başbakan Erdoğan daha sonra 
Antalya Özel Anadolu Hastanesi’nin açılı-
şında yaptığı konuşmada, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nes-
ne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, 
bir nefes sıhhat gibi” ifadesini hatırlatarak, 
“Sağlık, sıhhat, şüphesiz ki insanın olmaz-
sa olmazıdır” diye konuşuyordu.

Antalya’nın, turizm hareketliliğinin yo-
ğun yaşandığı bir kent olduğunu vurgu-
layan Erdoğan, burada yaşanacak sağlık 
hizmetindeki olumsuzluğun turizme bir 
tokat etkisi olacağını ifade ediyordu. Bu 
nedenle Antalya Devlet Hastanesi bünye-
sinde hizmet verecek Aşur Aksu Devlet 
Hastanesi’nin iki ay içinde hizmete gire-
ceğini, temeli atılan Antalya Devlet Has-
tanesi ek bina inşaatının da gelecek yıl 
tamamlanacağını kaydeden Erdoğan, 200 
yataklı bir çocuk hastalıkları hastanesinin 
de planlandığını bildiriyordu. Tüm bunla-
rın hizmete girmesiyle, Antalya’nın sağlık 
alanındaki sıkıntılarının aşılacağını ifade 
eden Erdoğan, açılışını yaptığı Özel Anado-
lu Hastanesi’nin SSK’lı hastalara da hizmet 
vereceğini kaydediyordu.
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Değerli konuklar… değerli davetliler… 
değerli Çankırılılar… Hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum.

Türkiye’de “acil kan aranıyor” ilanlarının 
verildiği zor günlerde iktidara gelen AK 
Parti hükümeti ülkemizin geniş ve zengin 
imkanlarını halkına kazandırmak için 
büyük bir dinamizm ile çalışıyor. “Kan 
Ayırımı Kiti İmalat Fabrikası”nın açılışı 
dolayısıyla bu yatırımı Çankırı ilimize 
kazandıran Heim Medikal Teknik A.Ş’ye, 
Alman ortaklarına ve projenin sahibi Prof. 
Dr. Gerd Heim’a ve ekibine özellikle teşek-
kür ederek sözlerime başlıyorum. 

5084 Sayılı Teşvik Yasası’nın getirdiği 
imkanlardan yararlanarak modern tıbbın 
ve teknolojinin son buluşlarıyla gerçekle-
şen bu bilimsel projenin dünyada ilk kez 
Çankırı ilimizde hayata geçmesi gerek 
yabancı sermayenin ülkemize, Anadolu’ya 
yönelmesi, gerekse yeni üretim ve istih-
dam kapılarının açılması için son derece 
sevindirici bir örnek gelişmedir. Ekonomi-
de makro hedefler çok iyi, büyüme çok iyi, 
enflasyonun düşüşü çok iyi ama, ekonomi 

politikaları yatırıma, üretime yansımıyor, 
istihdam oluşmuyor diye karamsar tab-
lolar oluşturanlara verilecek en iyi cevap-
lardan biri Çankırı’nın Eldivan ilçesinde 
verilmiş oluyor. 

İşte, Türkiye’mizin ve tüm insanlığın 
acilen ihtiyaç duyduğu örnek bir girişim 
burada hayata geçmiş oluyor. İnanıyorum 
ki, bu girişim Türk-Alman sermayeleri-
nin ortaklığı açısından sadece ekonomik 
değeri olan bir kader ortaklığı değil, aynı 
zamanda insanlığın geleceği açısından 
da önemli bir kader ortaklığıdır. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik müzakerelerine baş-
layacak olan Türkiye büyük bir dönüşüm 
içinde istikrar içinde büyümesini sürdü-
rürken dünya gerçeklerine uygun olarak 
ekonomik gelişimini sürdürüyor. Bakınız 
iki buçuk yıllık iktidarımız döneminde 3 
milyar dolarlık uluslar arası sermaye ülke-
mize gelmiştir. 

Yatırım Ortamını yerli ve yabancı yatı-
rımcıklar için iyileştirmek için ilk günden 
itibaren hükümetimiz azami bir özen gös-
termektedir. İlk defa bizim dönemimizde 

Heim Medikal A. Ş. Kan Ayırım 
Kiti İmalat Fabrikası Açılışı

Çankırı | 26 Temmuz 2005
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dinamizm kazanan Yatırım Ortamını iyi-
leştirme Koordinasyon Kurulu yatırımın 
önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Keza, 
Yatırım Danışma konseyi de ilk defa bizim 
iktidarımızda düzenli olarak toplanıyor. 
Türkiye, tarım toplumunun alışkanlıkla-
rından, ağır işleyen bürokrasiden hızla 
uzaklaşarak çağın gerektirdiği dinamizme 
kavuşuyor. 

Gururla ifade edelim ki, artık üreticileri-
miz, yatırımcılarımız eskiden olduğu gibi 
birbirine bakarak, birbirinden etkilenerek 
en kolay yollardan, en çok bilinen sektör-
lerden para kazanmak yerine yepyeni alan-
larda bilimsel sektörlere yönelerek üretim 
ve yatırım yollarını açıyorlar. Yıllarca 
teknoloji üretmeden, bilimsel buluşların 
ekonomik değerini göz önünde tutmadan 
adeta tarım toplumunun alışkanlıklarıyla 
üretimin yollarını aradık ama artık yeni 
yeni Eldivan ilçesi gibi yerlerde bilimsel 
üretim yapacak tesisler kuruluyor. 

Bu yeni durum özellikle Anadolu’nun ge-
lişmesi için, bölgesel kalkınmada adaletsiz-
liklerin giderilmesi için, istihdamın oluş-
turulması için çok büyük önem taşıyor. 
Bu yüzden yatırımcıları, yöneticileri yeni 
alanlara yönlendirmeye ve Anadolu’nun 
imkanlarını görmeye, yeni imkanlar, yeni 
kapılar açmaya çağırıyoruz. Sadece çağ-
rı yapmakla yetinmiyoruz. Bütün hayat 
alanlarında yeni kapıların açılması için ya-
tırımcılarımızın ellerinden tutuyor, bürok-
ratik engelleri kaldırıyor, yatırım ve üretim 
için teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Özel 
sektörümüzün gözünü dünyaya açmasıyla 
birlikte Anadolu insanının ufku genişledi-

ği için Çankırı’nın Eldivan ilçesinde 500 
insanımızın çalışacağı ve dünyada muadili 
olmayan böyle modern bir tesis kurulmuş 
oluyor. 

Türkiye güven ve istikrarın meyvelerini 
her alanda toplama başladı. Sürdürülebilir 
bir ekonomi programıyla, ihracatçılarımız, 
yatırımcılarımız yeni buluşlara açık olan 
sağlık gibi sektörlerde göğsümüzü kabar-
tacak açılımlar sağlıyorlar. Biz de hükümet 
olarak bu gelişmenin önünü açmak için 
var gücümüzle çalışıyor, sevincinize or-
tak olmaya çalışıyoruz. Bu tesisin Alman 
ortaklarımıza, ülkemize, Çankırı’ya ve 
Eldivan ilçesi halkına hayırlı olmasını di-
liyorum.
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Değerli katılımcılar… sevgili Çankırılılar… 
değerli hemşehrilerim… Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu-
gün, bu tesisin açılışını yapmaktan çok 
büyük heyecan duydum. Çok değerli bir 
Şirketimiz, Türkiye’nin değişik bölgele-
rindeki yatırımlarının ardından, bugün 
Çankırı’ya büyük bir yatırım yapıyor. İşte 
bu vefadır. İşte bu, atalarının toprağına 
karşı saygıdır, bir borcun ödenmesidir. Bu 
heyecan verici girişimden dolayı şirketimi-
zin tüm yöneticilerini, çalışanlarını gönül-
den tebrik ediyorum.

Değerli hemşehrilerim…

Şu tablo, gerçekten gurur verici bir tab-
lodur. Bakınız, ülkemizin zenginliklerini 
çok iyi biliyoruz. Stratejik önemini, yer altı 
zenginliklerini, yer üstü zenginliklerini, 
dünyadaki konumunun önemini hepimiz 
biliyoruz. Ama yine ülkemizin öyle bir zen-
ginliği var ki, bunu öyle başka ülkelerde 
bu boyutta görmek mümkün değil. Nedir 

o zenginlik? O zenginlik girişimci ruhtur, 
girişim heyecanıdır.

Ülkemizde çok değerli iş adamlarımız, iş 
kadınlarımız var. Ülkemizin potansiyelini 
biliyorlar, zenginliklerinin farkındalar, bu 
potansiyeli, bu zenginlikleri harekete ge-
çirmek konusunda da son derece mahirler. 
Kolay değil. Bu ülke geçmişte çok büyük 
badireler atlattı. Siyasette, ekonomide, çok 
büyük çalkantıların içinden geçti. İş adam-
larımız uzunca bir süre önlerini göreme-
diler, sisli bir bulvarda yol almak zorunda 
kaldılar. İstikrarsız bir siyasi ve ekonomik 
ortamda ayakta kalmak, işlerini sürdür-
mek, üretmek, istihdam etmek, ihracat 
yapmak için kıyasıya mücadele ettiler.

Bugün çok şükür bu sisli dönem, bu karan-
lık dönem, geri gelmemek üzere tarihin 
sayfalarına gömülmüştür. Bugün artık, 
emeği kutsayan, girişimi destekleyen, yatı-
rımın, üretimin, istihdamın önündeki tüm 
engelleri tek tek temizleyen bir hükümet 
işbaşındadır. Biz iktidara yürürken ne 
dedik? Üretimin, yatırımın önündeki tüm 

Hey Tekstil Çerkeş Fabrikası 
Açılışı

Çankırı | 26 Temmuz 2005
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engelleri kaldıracağız dedik. Çok şükür iki 
buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde de bunda 
başarılı olduk. 

Makroekonomik göstergelerde tarihi başa-
rılar elde ediyoruz. Enflasyonda, faizlerde, 
borç yükünde, ihracatta, turizm gelirle-
rinde, bütçe gerçekleşmelerinde ve diğer 
birçok göstergede rekor seviyede başarılar 
elde ettik. Büyümede istikrarlı, sağlıklı, 
sürdürülebilir bir ortamı oluşturduk. Eko-
nomiyi büyütürken kamu yatırımlarıyla 
değil, özel sektör yatırımlarıyla büyüttük. 
Bu ülkede özel sektörün, girişimcilerimi-
zin önündeki engeller kaldırıldığında, ül-
kenin bir yatırım üssüne dönüşeceğini çok 
şükür açık ve net olarak ortaya koyduk.

Bunlar asla yeterli değil. Bunları biz yeter-
li görmüyoruz. Daha kat edeceğimiz çok 
uzun bir mesafe var. Girişimin, yatırımın, 
üretimin, istihdamın, ihracatın önünde bu-
gün var olan engelleri de inşallah kısa süre 
içinde çözeceğiz.

Değerli hemşehrilerim…

Bakınız, biz iş adamlarımıza seslenirken 
şu hususa özellikle vurgu yaptık: Dedik ki, 
doğduğunuz topraklara, atalarınızın top-
raklarına vefa borcunuzu yerine getirin. 
Yatırımlarınızı Anadolu’ya doğru kaydırın. 
Buradaki insanımız çalışmak için batıya 
gitmesin, doğduğu, büyüdüğü yerde çalış-
sın. Ülke genelinde dengesizlikler böylece 
sona ersin dedik. Bunu teşvik etmek için 
de, Çankırı’nın da içinde bulunduğu bazı 
illerimizi teşvik kapsamına aldık. Yatırım, 

üretim, istihdam için bazı kolaylıklar sağ-
ladık.

Bugün görüyoruz ki, gerek bu çağrımızda, 
gerekse teşviklerimizde önemli başarılar 
sağlamış durumdayız. Şimdi bugün açılışı-
nı yaptığımız bu tesisimiz, ilk planda 350 
kişiyi istihdam edecek, ardından istihdam 
sayısı 1000’e çıkacak. Yatırım yalnızca 
istihdam boyutuyla kalmayacak, hem Çer-
keş ilçemiz, hem de Çankırı ilimiz bu ya-
tırımdan ek faydalar sağlayacak. Bir kere 
bölgenin geliş gidiş trafiği artacak. Eğitim 
imkanları artacak. Konaklama imkanları 
artacak. Sosyal tesisler oluşturulacak. Bu 
fabrikamızın yanında yöresinde yan sana-
yi işletmeleri oluşacak. Esnafımızın işleri 
daha da canlanacak.

Belki ilerde başka Çankırılı hemşehrileri-
miz, Çankırılı iş adamlarımız da bu sayede 
bölgeye akın edecekler. Onlar da bölgeye 
olan vefa borçlarını ödeyecekler. İşte o za-
man Çankırı’mızın makus talihini de tersi-
ne çevirmiş olacağız. Ülkemizin en çok göç 
veren illerinden olan Çankırı’ya o zaman 
tersine göç olacak, dengeler yavaş yavaş 
yerine oturacaktır.

Şimdi biz bugün Çankırı’dayız, Çankırı’da 
bir tesisin açılışını yapıyoruz. Ama inanın 
ki, bugün Türkiye’mizin birçok ilinde, ilçe-
sinde buradakine benzer bayram coşkuları 
yaşanıyor. Teşvik kapsamına aldığımız 
illerimizin bir çoğunda organize sanayi 
bölgelerinde arsa kalmamış durumda. Çok 
şükür bir yatırım seferberliği başlamış 
durumda. Peki biz hükümet olarak ne ya-
pacağız?
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Değerli hemşehrilerim…

Öncelikle hükümet olarak bu girişimci ru-
hun, bu yatırım aşkının önünde durmak, 
engel çıkarmak, ayağında pranga olmak 
yerine, teşvik edici, destekleyici olacağız. 
Bu tür heyecan verici yatırımlara alkış tu-
tacağız. Sadece alkış tutmakla kalmayacak, 
var gücümüzle destek de vereceğiz. Biraz 
önce de belirttiğim gibi, henüz çözülmemiş 
meseleler var. Bunları biliyoruz. Özellikle 
tekstil sektörünün sorunlarını çok yakın-
dan biliyoruz. Türkiye’nin bu en önemli 
sektörünün ivme kaybetmemesi için çalı-
şıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. İşgücü 
maliyetlerini, enerji maliyetlerini daha da 
azaltmak, kayıt dışılığı önlemek, Çin etki-
sine karşı önlemler almak için arkadaşları-
mız çalışıyorlar.

İnşallah bu sorunlar da çözüm yoluna 
girdiğinde, yatırımcının önünde mazeret 
de kalmayacak. İşte o zaman kalkınmada, 
istihdamda, ihracatta, bugün kırdığımız 
rekorları egale edeceğiz. Ben, bu duygu ve 
düşüncülerle, buraya yatırım yapan çok 
değerli şirketimizi, yöneticilerini, çalışan-
larını bir kez daha kutluyorum. Bu tesisin, 
tüm iş adamlarımıza örnek olmasını dili-
yorum. Çankırı ve Çerkeş’e de bu yatırımın 
hayırlı olmasını temenni ediyor, saygıları-
mı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Sevgili Kayserililer… Sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün be-
nim için çok mutlu ve çok heyecan verici 
bir gündür. Bu mutlu günü sizlerle pay-
laşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Türkiye’ye verdiğimiz sözlerin, taahhüt-
lerimizin bir bir hayata geçmiş olmasının 

mutluluğundan daha büyük bir mutluluk 
olamaz bizim için. İşin başına gelirken mil-
letimizden biraz fedakarlık istemiştik. Üç 
yıl dolduğunda milletimiz refah ve huzuru 
yaşayacak demiştik. İşte Allah’ın izniyle o 
günlere varıyoruz. Gerçek bu iken, Kayse-
ri bu mucizeyi başarmışken artık kimse 
işlerin kötüye gittiğine hiç kimseyi ikna 
edemez. 

OSB 41 Fabrika Açılışı

Kayseri | 29 Temmuz 2005
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Karamsarlık tohumu ekmekten başka bu 
ülkeye bir hayrı dokunmayanların iddia-
ları bu tablo karşısında ellerinde kalıyor. 
Zira, milletin üstüne kapanan kapılar 
bir bir açılıyor. İstihdam kapıları, üretim 
kapıları, yatırım kapıları açıldıkça mille-
timizi huzur ve güven kapıları da açıla-
caktır. Burada açılan her kapı Türkiye’nin 
umutlarını, geleceğe olan güvenini yeşer-
tecektir. Bundan bir yıl önce Kayseri’ye 
geldiğimizde tam 139 fabrikanın temelini 
atmıştık. Bu, bir ilkti ve göğsümüzü kabar-
tan bir başlangıçtı. Bugün tam 41 fabrika-
nın açılışını yapıyoruz. 41 kere maşallah 
Kayseri’ye… 41 kere maşallah ülkemize… 

Makro ekonomik göstergeler iyi ama, 
enflasyon düşüyor, büyüme artıyor ama 
vatandaşa yansımıyor diyen herkesi bu 
tabloyu görmeye çağırıyorum. Hükümetin 
izlediği makro ekonomi politikaları vatan-
daşa, sokağa, sofraya yansımıyor diyenler 
bu Temmuz sıcağında niye Kayseri’de 
olduğumuzu, 41 fabrikanın açılışının ne 
anlama geldiğini de gündemlerine alsınlar. 
Bakınız geçen yıl 139 fabrikanın temelini 
atmışız. Aradan geçen süre içinde bu sayı 
139’dan 223’e çıkmış. Ve bu fabrikaların 
41 tanesi bugünden itibaren üretime baş-
lıyor. 

Burada emeği geçen herkesi sevgiyle 
takdirle şükranla selamlarım. Kayseri’ye 
sahip çıktıkları için Kayseri’yi bir cazibe 
merkezi haline getirmeye çalıştıkları için 
esnafımızın, sanayicimizin işlerini ko-
laylaştıran belediye başkanlarımıza, oda 
başkanlarımıza, esnaf, ticaret ve sanayi 
kuruluşlarımıza teşekkür ederim. 

Değerli Kayserililer…

Bu başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. 
Özel sektörümüzün bu heyecanını, bu 
başarısını coşkuyla selamlıyorum. Bir yıl 
içinde Kayseri Merkez Organize sanayi böl-
gesinde temelini atılan 223 fabrikadan ya-
pımı tamamlanarak faaliyete geçen 41’nin 
açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan 
dolayı fevkalade bahtiyarım. Umuyorum 
ki, bu tabloyu Türkiye’nin bütün illerinde 
yaşayacak, başaracağız. Türkiye’nin makus 
talihini kararlı bir iradeyle, çalışarak, üre-
terek hep birlikte yeneceğiz. 

Türkiye’nin arazi bakımından en büyük 
organize sanayi bölgelerinden biri olan 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde açılı-
şını yapmış olduğumuz fabrikaların yak-
laşık 2 bin kişiye ve inşaat halindeki 179 
fabrikanın faaliyete geçmesi ile de 10 bin 
kişiye daha iş imkanı sağlanacak olması 
muhteşem bir gelişmedir. Kayseri ilimiz 
teşvik kapsamında olmamasına rağmen, 
girişimcilerin yatırımcı ruhları sayesinde 
yatırımların hızla devam etmesi ile ekono-
mik alanlarda da büyük gelişmeler kaydet-
mektedir. 

Bu gelişmelerin ülkemiz ve ekonomimiz 
için hayırlı olacağını biliyor, başarılarını-
zın devamını diliyorum. Bilindiği üzere 
organize sanayi bölgeleri, sanayicilere 
altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri 
sunulması imkanını veren, özellikle eko-
nomik gelişme ve istihdam sağlama açısın-
dan ülke ekonomisine büyük katkılar sağ-
layan çok önemli sanayi topluluklarıdır. 
Bu nedenle planlı kalkınma hamlesinin 
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önemli bir ayağı olan organize sanayi böl-
gelerinin, sanayi hamlesine yaptığı katkı 
ise çok önemlidir. 

Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin 
gelişimine göz attığımızda, 1962 yılından 
bugüne kadar 77 adet organize sanayi böl-
gesi tamamlanarak sanayici ve sanatkar-
larımızın hizmetine sunulmuş olup, 116 
adedi 2005 yılı yatırım programında yer 
alan OSB projesinin çalışmaları sürdürül-
mektedir.

Değerli sanayici kardeşlerim…

Bütün mesele elbette çalışmaktır, üretmek-
tir. Ama daha önemlisi çalışacak, üretecek 
ruhu, diriliği, dinamizmi ve heyecanı gön-
lünde yaşatmaktır. İşte Kayseri bu diri, bu 
müteşebbis, bu üretici ruhun adresidir. Bu 
yüzden her Kayseriliyi canı yürekten teb-
rik ediyorum. Türkiye’nin zengin imkanla-
rını Türkiye’ye kazandırıyorsunuz. Devlete 
yaslanmadan özel sektörü canlandırıyor-
sunuz. Risk alıyorsunuz ve çalışarak eme-
ğinizin karşılığını alıyorsunuz. 

Yıllardır Türkiye’de emek ve alın teri kav-
ramları unutulur hale gelmişti. Emekçiler 
de artık kendilerini emekçi olarak tanım-
lamaz hale gelmişti. Çünkü üretmeden 
çalışmadan alın teri dökmeden bir rant 
ekonomisi vardı ve adeta siyaset o rant eko-
nomisine hizmet ediyordu. İşte o rant eko-
nomisi bitti. AK Parti iktidarında aslolan 
alın teridir, emektir, üretimdir, kalitedir.

Sevgili kardeşlerim…

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan 
ve asırlardan beri birçok medeniyetlere ev 

sahipliği yapmış olan Kayseri ilimiz tarih 
boyunca da Anadolu’nun önemli ticaret 
merkezlerinden biri olmuştur. Ticaretin 
yanı sıra, görkemli Erciyes dağı ve gelişen 
kış turizmi potansiyeli ile dikkatleri üze-
rinde toplayan ilimiz ekonomik faaliyet 
alanlarında büyük gelişmeler kaydetmek-
tedir. Bu gelişmeleri heyecanla, gururla 
izliyoruz. Açılışını yapmış olduğumuz bu 
41 adet fabrika da bunun bir kanıtıdır.

Hükümetimiz organize sanayi bölgeleri 
vasıtası ile mevcut sanayi işletmelerinin 
ve yeni girişimcilerin her zaman yanında 
yer alacak olup, bizler ve yatırımları ile de 
siz sanayicilerimiz hep birlikte ülke kalkın-
masına ivme kazandırmanın heyecanı ile 
açılışını yapmış olduğumuz fabrikaların 
Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Kayserili-
ler… Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Kayseri’nin yarınları adına 
çok önemli gördüğümüz böyle bir törende 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum.

Açılışını yaptığımız bu baraj, inşallah 
bölgeye ve ülkemize çok yönlü faydalar 

sağlayacak, Kayseri’nin kalkınmasına çok 
önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün dün-
yada yaşanan büyük gelişmelere paralel 
olarak enerjiye olan ihtiyaç giderek art-
mıştır. Hemen her ülke, artan enerji ihtiya-
cını karşılamak ve geleceğe hazırlanmak 
adına hem mevcut tesislerini geliştirmeye, 
hem yeni yatırımlar yapmaya, hem de 
farklı kaynaklar aramaya başlamıştır.

Yamula Barajı Açılış Töreni

Kayseri | 29 Temmuz 2005
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Ne yazık ki tabii kaynaklar bakımından 
oldukça zengin coğrafi potansiyele sahip 
olan ülkemizde de durum bundan farklı 
değildir. Hem uzun yıllar boyunca hükü-
metler tarafından ihmal edildiğinden, 
hem de artan nüfusa bağlı olarak büyüyen 
ihtiyaçlardan dolayı ülkemizde altyapı 
yetersiz kalmıştır. Maalesef bu tabloyu 
bugünden yarına değiştirmek imkanına 
sahip değiliz. Ancak, bugüne kadar yapıl-
dığı gibi yatırımlarımızı ve geleceğe dönük 
planlamalarımızı sürüncemeye bırakmak 
noktasında da değiliz.

Allah’ın izniyle, önümüzdeki dönemde 
tıpkı bugün burada yaptığımız gibi pek çok 
hayırlı açılışlar gerçekleştirecek hazırlıklar 
ve gayretler içindeyiz. Mutlaka farkındası-
nız, 15-20 yıldır yapılamayan hizmetler şu 
son iki buçuk yıllık zaman içinde yapılmış, 
yıllarca tamamlanamayan tesisler birer 
birer tamamlanmaya başlanmıştır. 2003 
ve 2004 yıllarında Sadece DSİ tarafından 
124 adet tesis hizmete açılmıştır. Yaklaşık 
260 000 hektar tarım arazisi sulu tarıma 
kavuşturulmuştur. Yıllık 871 milyon kilo-
watt saat hidroelektrik enerji üretimi sağ-
lanmıştır. 7 milyonu aşkın kişiye Avrupa 
standartlarında kaliteli içme suyu temin 
edilmiştir.

Bu hizmetler Türkiye’yi bir uçtan bir uca 
bereketlendirecek olan hizmetlerdir. Çorak 
toprakları suya kavuşturacak olan, karan-
lık şehirleri aydınlatacak, şehirlere me-
deniyet taşıyacak olan yatırımlardır. Biz 
istiyoruz ki bu ülkenin zenginliklerinden 
bu ülkenin insanları faydalanabilsinler. 
İstiyoruz ki topraklarımız suya garkolsun 

yeşillensin, enerji ihtiyacımız yine bu 
ülkenin tabii kaynakları kullanılarak kar-
şılansın, çağdaş altyapı imkanlarıyla şehir-
lerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz ihya olsun. 
Türkiye’yi bundan bir beş yıl sonra, bir on 
yıl sonra, bugünkünden çok daha aydınlık, 
çok daha umutlu günler bekliyor olacak, 
bundan hiç kimse şüphe etmesin. 

Kayseri’ye bereket getirecek olan Yamula 
Barajı’nın yapımında emeği geçen her-
kese teşekkürü bir borç biliyorum. Onlar 
bu şehrin müreffeh geleceğine imzalarını 
atmışlardır. Bu önemli barajın ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar, 
sevgiler sunuyorum.
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Değerli Diyarbakırlılar… Sevgili vatan-
daşlarım… Hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.

Bugün burada Diyarbakır’ın ve bölgenin 
çehresini değiştirmek adına çok önem ver-
diğimiz duble yollardan ikisinin açılışını 
yapmak, birinin de temelini atmak için 
toplanmış bulunuyoruz. Bu yollar Diyarba-

kır için, Diyarbakırlı için yeni bir dönemin 
başladığının da en açık nişanesi olacaktır. 
İnanıyorum ki bu yollardan Diyarbakır’a 
bereket gelecek, güzellik gelecek, rahatlık 
gelecek.

Tarih boyunca medeniyetlerin azameti, 
inşa ettikleri yollardan ve şehirlerden 
anlaşılmıştır. Uzak olmayan bir gelecekte 

Duble Yol Ortak Töreni

Diyarbakır | 12 Ağustos 2005
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ülkemizin dört bir yanındaki insanımıza 
modern, altyapıları tamamlanmış çağdaş 
şehirlerde yaşama imkanı sağlamak zorun-
dayız. O şehirleri yüksek standartlara ve 
günün ihtiyaçlarına uygun yollarla birbiri-
ne bağlamak durumundayız.

Türkiye’nin kalkınması, ilerlemesi, geliş-
mesi, sadece ekonomik göstergelerin iyi-
leşmesiyle ölçülemez. O göstergelerin sağ-
ladığı kazanımların yatırım olarak, hizmet 
olarak, alt yapı olarak, yol olarak, konut 
olarak yurt sathına adaletli bir şekilde da-
ğıtılmasıyla ancak gerçek bir atılımdan söz 
edebiliriz. İstanbul’da, İzmir’de, Bursa’da, 
Antalya’da yaşayan insanlarımız hangi 
standartlara sahip iseler, Diyarbakır’da, 
Şırnak’ta ,  Şanlıurfa’da ,  Batman’da , 
Adıyaman’da yaşayan insanlarımız da aynı 
seviyede bir hayata kavuşacaklar.

Belki biraz zaman alacak, ama kararlıyız, 
bu hedefe adım adım mutlaka ulaşacağız. 
Bu ülkenin nimetlerinden bu ülkede ya-
şayan her insanımız payını hakça alacak. 
Bugüne kadar ihmal edilmiş bölgelerimiz, 
sadece lafta değil, icraatta da kalkınma-
da öncelikli olacaklar. Göreve geldiğimiz 
günden beri, bölgedeki acil ihtiyaçları gi-
dermek, hayat standartlarını yükseltmek, 
gecikmiş yatırımları gerçekleştirmek için 
bütün gücümüz ve enerjimizle çalışıyoruz. 

Şunu biliniz ki, Türkiye’nin imkanları 
arttıkça, eli genişledikçe Diyarbakır’a da, 
bölgedeki diğer şehirlerimize de bundan 
daha fazlasını yapacağız. Bugüne kadar 
yaptıklarımızı, bundan sonrası için bir te-
minat sayınız.

Değerli vatandaşlarım…

Rakamlar bizim sizlere verdiğimiz önemi, 
değeri açıkça ortaya koyuyor. 2002 yılında 
biz göreve geldiğimizde Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgemizdeki toplam duble 
yol uzunluğu sadece 531 km idi. Sadece 
iki yıl içinde 985 km yeni duble yol yaptık. 
Bununla kalmayarak 260 km il yolunu da 
tamamlayarak bu yollara ilave ettik. Halen 
yapımı devam eden 1000 km.’lik bölün-
müş yolu da Allah’ın izniyle 2006 sonuna 
kadar bitirerek hizmetinize sunacağız.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde son 
iki yıl içinde yenileme, onarım ve yeni 
yapım şeklinde olmak üzere toplam 6000 
km yolu sathi kaplamayla asfaltladık. Bu, 
neredeyse eskiden kalma kullanılabilir 
düzeydeki asfaltlı yolun tamamına yakın 
bir uzunluktur. Bu yollarla bölgeye yeni 
ticaret imkanları, yeni yatırımlar gelecek, 
yeni istihdam kapıları açılacaktır.

Bu hizmetleri gerçekleştirmekle devletin 
size olan borcunu ödüyoruz, gecikmiş bir 
görevi yerine getiriyoruz. Hükümet ola-
rak önceliğimiz, nerede bir mahrumiyet 
varsa önce o mahrumiyeti gidermektir. 
Yaptığımız her yatırımla, ayırdığımız her 
kaynakla bu ülkenin geleceğini biraz daha 
sağlamlaştıracağımızın bilinci içerisinde-
yiz. Sizler bize destek olacaksınız, biz de 
sizlerden aldığımız güçle yollar yapacağız, 
konutlar yapacağız, şehirlerimizi imar 
edeceğiz, kırılan gönülleri tamir edeceğiz. 
Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursa ol-
sun, gözlerinde umudun aydınlığını taşı-
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mayan tek bir çocuğumuz kalmayıncaya 
kadar büyük bir azimle çalışacağız.

Değerli Diyarbakırlılar…

Hepimiz bu ülkenin geleceğine olan inan-
cımızı tazeliyor, umutlarımızı canlandı-
rıyoruz. Elbette çözülmesi gereken daha 
çok problemimiz, sarılması gereken çok 
yaramız var. Ama şundan da emin olunuz, 
Türkiye’nin o problemleri çözmeye, o ya-
raları sarmaya yetecek iradesi, azmi de 
var. Geçmişte yaşananlara takılıp kalmak 
yerine gözümüzü geleceğe çevirelim. Bu 
ülkenin insanları birlik ve beraberliğini 
bozmadan potansiyelini ortaya koyarsa, 
önümüze çıkan hiçbir engel aşılmaz olma-
yacaktır.

Adalet ve demokrasiyle kalkınan güçlü 
ve müreffeh bir Türkiye hepimizin ortak 
menfaati, kazancıdır. Bu duygularla söz-
lerime son verirken, açılışını yaptığımız 
ve temelini attığımız yolların hayırlı ol-
masını, bölgeye ve Diyarbakır’a bereket 
getirmesini temenni ediyorum. Hepinize 
sevgiler saygılar sunuyorum. 
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Değerli konuklar… aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 

Bugün karayolu ağımızın en önemli arteri 
konumunda olan İstanbul-Ankara hattın-
da tarihi bir olaya tanıklık etmek için bura-

da bulunuyoruz. Zira, Gümüşova-Gerede 
Otoyolu Projesi’nin en önemli kısmı olan 
Bolu Dağı Tüneli’nde bugün ışığın görün-
düğü gündür. On yılların özlemi olan bir 
rüya bugün gerçekleşiyor; tünelin sonun-
daki ışık bugün artık herkese, hepimize 
görünüyor. 

Bolu Dağı Tüneli Birleşme 
Töreni

Bolu | 04 Eylül 2005
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Şöyle bir hatırlayalım; tünelin sonuna 
nerelerden geçerek, nasıl geldik: Biz iş-
başına geldiğimizde, 1993 yılında kazı 
çalışmalarına başlanan Bolu Dağı Geçişi 
Projesi’nin gerçekleşme oranı yüzde 55’ler 
civarındaydı. Yani on yılda işin neredeyse 
sadece yarısı yapılabilmiş, üstelik proje 
tartışılır bir hale getirilmişti. 2002’den bu 
yana bu tünelin ucunda ışığın görünmesi 
için hükümet olarak büyük gayretler gös-
terdik. Bugün Bolu Dağı Geçişi’nin gerçek-
leşme oranı yüzde 85 noktasına gelmiştir; 
Allah’ın izniyle 2006 yılı sonunda işin 
tamamını bitirerek Bolu Dağı tünelini hiz-
mete açmış olacağız. Bu sayede Gümüşova 
Gerede Otoyolu’nun kalan tek bölümü de 
tamamlanmış olacak, hem ekonomimiz 
için, hem de ulaşım ağımız son derece 
önemli bir eser kazanacaktır.

Bu otoyol sayesinde Ankara – İstanbul ara-
sında 2x3 şeritli, konforlu ve güvenli ula-
şım sağlanacak, bu mesafe öngörülen proje 
hızı ile 3.5 saatte aşılabilecektir. Yine bu 
sayede yakıt, lastik, taşıt işletim giderleri 
ve zaman kayıplarının getirdiği mali yük-
ten tasarruf edilecek, olumsuz kış şartları-
nın hüküm sürdüğü bu bölgede otoyolun 
yüksek standartları can ve mal kayıplarını 
da önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. 
Gerçekleştirilmesi oldukça zor olan bu dev 
proje, Allah’ın izniyle Türkiye’nin yeni viz-
yonunun sembolü olan bir hizmet yolu, bir 
medeniyet köprüsü olarak da anlam kaza-
nacaktır. Türkiye, önüne koyduğu gelecek 
hedefleri uğrunda gerekirse dağları dele-
cek bir kalkınma iradesine sahip olduğunu 
bir kere daha bütün dünyaya göstermiş 
olacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak Türkiye’yi en ileri ülkeler 
arasına sokmak, insanımızı çağdaş hayat 
standartlarına kavuşturmak için gece gün-
düz demeden çalışıyoruz. Biz, önümüze 
koyduğumuz hedeflerin bu milletin talep 
ve özlemleri olduğunu da gayet iyi bili-
yoruz. Bu idrakle, bu anlayışla, bu şevkle 
çalışıyoruz. Her zaman ifade ediyorum; 
hükümet olarak biz Türkiye’nin sadece bu-
günkü problemlerine çözüm getirmek için 
yola çıkmış değiliz, aynı zamanda milleti-
mize adil ve kalkınmış yarınlar inşa etmek, 
bu ülkeyi baştan başa imar etmek için de 
görevdeyiz. Bu sorumluluğu, bu bilinci ta-
şıyarak yola çıktık.

Karayolu ulaşımı konusunda Türkiye’nin 
önemli eksiklikler içinde bulunduğunu 
daha göreve gelmeden önce tespit etmiş ve 
kendi hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Bu 
hedefleri hükümet sorumluluğunu üstlen-
diğimiz zaman da Acil Eylem Planımızda 
ilan ettik, kendimizi milletimize verdiği-
miz bu sözle bağlamış olduk. Acil Eylem 
Planımızda sizlere verdiğimiz söz 15 bin 
km bölünmüş yol inşa etmekti. 2002 yılı 
sonundan itibaren bu sözümüzü tutmak, 
Türkiye’nin karayolları çilesini bitirmek 
için ne kadar büyük bir aşk ve gayretle ça-
lıştığımızın sizler şahitlerisiniz.

Türkiye’nin her köşesinde yaşayan insanla-
rımız da bu gayretimizin şahitleridir. Çün-
kü nerede bir ihtiyaç varsa, bugün orada 
ya bir bölünmüş yol yapılmış ve hizmete 
açılmış, ya şantiye kurulmuş işe başlanmış, 
ya da projeler hayata geçirilme aşamasına 
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getirilmiştir. Türkiye’nin dört bir tarafını 
çağdaş, konforlu ve güvenli bölünmüş yol 
ağıyla örmek için yoğun çalışmalar yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Üstelik bu 
çalışmaları resmi kurum ve kuruluşları-
mızın elindeki atıl personel ve teçhizattan 
da yararlanmak suretiyle gerçekleştirerek 
ekonomimize ağır yükler de yüklemedik.

Bugün memnuniyetle ifade ediyorum 
ki bu gayretlerimiz meyvelerini verme-
ye başlamıştır. 2003 yılı öncesine kadar 
Türkiye’nin toplam 3.859 km bölünmüş 
devlet yolu, bağlantı yolları ile birlikte 
2.000 km otoyolu, 450 km de bölünmüş 
il yolu vardı. 2003 yılı başından bu yana 
5.756 km bölünmüş yolda çalışma yaptık: 
Bunun 3.796 km’sini asfalt seviyesinde, 
908 km’sini üstyapı seviyesinde, 1.052 
km’sini de toprak tesviye seviyesinde ta-
mamladık. Çalışmalarımızı durmadan 
dinlenmeden sürdürüyoruz.

2005 sonu hedefimiz asfalt seviyesindeki 
yol uzunluğunu 6.000 km’ye, alt temel 
seviyesindeki yolu ise 1.000 km’ye tamam-
lamaktır. Bu sayede sizlere verdiğimiz sözü 
önemli ölçüde yerine getirmiş, ülkemizin 
toplam bölünmüş yol uzunluğunu 12.000 
km’ye çıkarmış olacağız. İnşallah bu gay-
retlerimizin çok hayırlı neticeleri olacaktır. 

Şimdiden araştırmalarımız bize o mutlu 
neticeleri getirmeye başladı. Bakınız son 
verilere göre son dönemde yapılan bö-
lünmüş yollarımızda ölümlü kazalarda % 
50-70 arasında bir azalma olmuştur. Kaza 
kara noktalarında iyileştirme sağlanan 
kesimlerdeyse, kaza sayısında % 66, ölü sa-

yısında % 92, yaralı sayısında % 79 azalma 
yaşanmıştır. Bunlar yüzümüzü güldüren 
güzel neticelerdir. Her yıl yüzlerce insa-
nımızın can verdiği, yaralandığı, maddi 
kayıplara uğradığı kazaların önlenmesin-
de inşallah bundan sonra daha da güzel, 
daha da hayırlı neticeler alacağız. Biz is-
tiyoruz ki insanımız en rahat, en güvenli, 
en çağdaş şartlarda yolculuk yapsın, en 
ekonomik ulaşım maliyetleriyle ticaretini 
icra etsin.

Bugün bizi bir araya getiren bu tören, az 
önce işaret ettiğim hedeflere ulaşma nok-
tasında sembolik değeri çok yüksek bir 
adımın gerçekleştiğini göstermektedir. 
İnşallah Türkiye yarım kalan projelerini 
tamamlayacak, yeni yeni projeleri hayata 
geçirecek, kalkınma yolunda bugüne ka-
dar kaybettiği zamanı geri kazanacaktır. 
Bu dev esere imza atan, fedakarca yıllar 
yılı hizmet veren her kademedeki insanı-
mıza bilhassa şükranlarımı sunuyorum. 
Bu güzel eserle Türkiye’nin ulaşım harita-
sına dev bir imza atıyoruz, hayırlı olmasını 
diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar... üniversite camiamı-
zın, iş dünyamızın saygıdeğer temsilcile-
ri... sevgili Bursalılar... Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum.

Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULU-
TEK) yönetim binasını hizmete açmaktan 
büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. 
Bunun sebebi, Türkiye’nin kalkınma 

Uludağ Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetim Binası Açılış 

Töreni

Bursa | 10 Eylül 2005
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hedef lerinin gerçekleşmesinde üniver-
sitelerimiz, yerel yönetimlerimiz ve özel 
sektörümüzün işbirliği ile açacakları yeni 
ufukların büyük katkısı olacağına olan 
inancımdır. Bu sinerjinin, geleceğin büyük 
Türkiye’sini inşa edecek olan en temel güç 
olacağı şüphesizdir.

Hükümet olarak Türkiye’nin üretimde 
bugünün dünya şartlarını dikkate alan bir 
gelişme seyri içinde olmasına büyük önem 
veriyor, bu konuda üstümüze düşenin en 
fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. 
Görünen o ki, bu konuda istekli ve gayretli 
olan sadece hükümet olarak biz değiliz; 
üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz ve 
özel sektörümüz Türkiye’nin bilgi ve tek-
noloji açıklarını kapatmak konusunda en 
az bizim kadar arzuludur.

İşte bu duygu birliği bugün insanımızın ya-
kalamış olduğu kalkınma bilincinin, deği-
şim iradesinin de kaynağıdır. Türkiye’nin 
önü, milletimizin yolu bu yüzden açıktır. 

Değerli katılımcılar...

Bugün dünyada üretim alanlarının ta-
mamında öne çıkan en önemli kavram 
rekabettir. Artık üretimde verimliliğe ve 
yeniliğe önem vermek bir zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Bunun yolu da bütün üretim 
alanlarında bilgi ve teknoloji atılımını 
hayata geçirmek, çağın vizyonunu yaka-
lamaktır. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk 
günden beri Ar-Ge faaliyetlerini ve üniver-
site, araştırma kurum ve kuruluşları ile 
sanayimizin işbirliğini geliştirecek ortam-
ların oluşturulmasını teşvik ediyoruz.

Bakınız bu gayretler nihayet bugün artık 
güzel meyvelerini de vermeye başlamıştır. 
Bugün bir araya gelmemize vesile olan 
Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
de devreye girmesiyle birlikte Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin sayısı 20’ye ulaş-
mış oluyor. Bunlardan, 17’sinin kuruluşu 
Hükümetimiz zamanında gerçekleşti. Bü-
yük bir kararlılıkla geliştirdiğimiz geniş 
teşvik imkanları, tüm girişimcilerimizin, 
iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın hiz-
metine sunuldu. Bu bölgelerden, Eskişehir 
ve Gebze OSB Teknopark Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri organize sanayi bölgesi 
içerisinde, diğerleri ise üniversite odaklı 
teknoloji geliştirme bölgeleridir. Halen 8 
teknoloji bölgesinde çalışmalar başlamış 
olup, 286 firma faaliyetini yürütmektedir. 
Yine bu 8 teknoloji bölgesinde toplam 
3.710 çalışandan 2.384’ü araştırmacı kad-
rosundadır. 

Allah’ın izniyle bu atılım tamamlandığın-
da, teknoloji geliştirme bölgeleri yurdu-
muzun her köşesini sardığında Türkiye, 
hızla teknoloji üretebilen bir ülke haline 
gelmekte ve dünya pazarlarında rekabet 
üstünlüğü sağlayabilecek bir duruma ge-
lecektir.

Değerli arkadaşlar...

Birkaç gün önce Ankara’da Bilim ve Tekno-
loji Yüksek Kurulu toplantısını yaptık. Bu 
toplantılarda Türkiye’nin bilim ve teknolo-
ji alanında atacağı gelişme adımlarına dair 
çok önemli konular karara bağlanmıştır. 
Bu kararlardan biri Ar-Ge harcamalarının 
2010 yılına kadar GSYİH’nın yüzde 2’si 
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oranına ulaştırılmasıdır. Yine AB perspek-
tifine ve Lizbon Stratejisi hedeflerine uy-
gun olarak 2010 yılına kadar GSMH’nın % 
3’ünü Ar-Ge’ye tahsis etme hedefi bu oranı 
mümkün olan en kısa takvim içinde yüzde 
3’lere doğru yükseltmektir. 

Nitekim, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklen-
mesi için ilk defa 2005 Mali Yılı Bütçesine 
ayrı bir ödenek konulmuştur. 450 Milyon 
YTL olarak belirlenen Ar-Ge ödeneğinin 
kullanımı, TÜBİTAK ile Bakanlığımız 
işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu 
ödenekten bugüne kadar 143 milyon 
YTL’yi çeşitli projelere tahsis ettik. Verilen 
bu ödenekten sanayiye 32.5 milyon YTL, 
üniversitelere 34.5 milyon YTL, kamu 
kuruluşlarına da 11.5 milyon YTL proje 
tahsisi yapılmıştır. Üniversitelerimizdeki 
araştırmacılarımızın hazırladığı projelerin 
sayısı 2003’te 850 iken bu yıl 4 bine yakın 
proje hazırlanmıştır. TÜBİTAK’ın destekle-
diği proje sayısı da 2003’te 330 iken bu yıl 
1000’i aşmış durumdadır. 

Bütün bunlar ne için? Bu ülkenin önüne 
koyduğu büyük hedefleri yakalaması, güç-
lü, müreffeh, ileri bir ülke olarak dünyanın 
zirvesinde yerini alması için... İnşallah 
adım adım bu ülkenin geleceğini gayretle, 
heyecanla, aşkla, ama mutlaka bilgiyle, 
donanımla, fikirle, planla, projeyle inşa 
edeceğiz. Gelecek Türkiye’nindir diyerek 
sözlerimi noktalıyor, bu hayırlı adımın 
Bursa’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli davetliler... Sevgili vatandaşlarım... 
Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Müreffeh bir Türkiye hedefine 
doğru ilerlerken önemsediğim bir sanayi 
atılımının açılışında bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Böyle törenlerde gönüllerimiz geleceğin 
güçlü, kalkınmış, müreffeh Türkiye’sinin 
heyecanı ile doluyor. Üretim yolunda, bü-
yüme yolunda, dünyayla rekabet yolunda 
gerçekleştirilen her proje bizi, gelecek he-
deflerimize bir adım daha yaklaştırmakta-

Sabancı Grup Brisa-Beksa Ek 
Tesis Açılışı

Bursa | 21 Eylül 2005
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dır. Dünyada ve bölgesinde tarihi ağırlığını 
yeniden kazanmakta olan ülkemizin en 
büyük güvencesi bu büyük dinamizm, bu 
parlak kalkınma potansiyelidir.

Sizler yakından izliyorsunuz; hükümet 
olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri 
ülkemizin ihmal edilmiş, çözümsüzlüğe 
terk edilmiş, kronik hale getirilmiş bütün 
problemlerinin üstüne cesaretle, kararlı-
lıkla gidiyoruz. Şükürler olsun bugün Tür-
kiye, 3 Kasım 2002’nin karanlık, bitkin, 
çaresiz, umutsuz Türkiye’sinden çok farklı 
bir ülkedir. O günkü tablo ne kadar karan-
lıksa, bugünkü tablo o kadar aydınlıktır. O 
günün Türkiye’si ne kadar umutsuzsa, bu-
günün Türkiye’si o kadar umutla doludur. 
Aşkla, heyecanla doludur.

En iyi sizler biliyorsunuz; üç yıla yakın bu 
kısa zaman içinde kapanan fabrikalar ye-
niden açılmıştır ve görüyorsunuz bunlara 
her gün yeni fabrikalar, yeni atılımlar, yeni 
üretim projeleri eklenmektedir. Bugün 
ekonomide dinamizmimizi, siyasette gü-
ven ve istikrarımızı, toplumsal alanda da 
Türkiye’yi mutlu ve müreffeh insanların 
yaşadığı bir ülkeye dönüştürme iradem izi 
yeniden kazanmış durumdayız. Bu inanç, 
bu azim ve bu duygu birliğiyle daha çok 
mesafeler kat edeceğiz. Canla başla çalışa-
cak, çocuklarımıza mutlaka gurur duya-
cakları bir Türkiye bırakacağız.

Değerli İzmitliler...

Son üç yılda millet olarak, yaşamış oldu-
ğumuzun ağır krizin altından kalkmayı, 
sıkıntıları önemli ölçüde gidermeyi ve 

gözümüzü yeniden geleceğe çevirmeyi ba-
şardık. Bu dönemde Türkiye, son 39 yılın 
büyüme rekorunu kırmış, milli gelirimiz 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviye-
sine çıkmıştır. Bu yüksek büyüme hızına 
rağmen enflasyonla mücadeleden ödün 
verilmemiş, tek haneli enflasyon rakamları 
hayal olmaktan çıkarılmıştır. Gerçekleş-
tirilen iyileşme, ekonomiye farklı bir mo-
tivasyon getiren Yeni Türk Lirasına geçiş 
operasyonuyla desteklenmiştir.

Yakalanan güven ve istikrar ortamı saye-
sinde sanayicimiz, yatırımcımız, tüccarı-
mız, esnafımız, çiftçimiz yeniden üretme-
ye, yeniden kazanmaya başlamıştır. 2005 
yılı sonu için beklentimiz ihracatta 70 
milyar dolar rakamını aşan bir performan-
sa ulaşmaktır. Bütün bu kazanımlarımızı 
kalıcı hale getirmek ve çok daha parlak 
hedefleri kovalamak için en büyük güven-
cemiz milletimizin büyük potansiyeli, özel 
sektörümüzün büyük dinamizmidir. Bu 
inançla, böyle örnek bir sanayi atılımını 
gerçekleştiren, bu önemli adıma emeğini, 
fikrini, enerjisini veren herkesi kutluyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili vatandaşlarım...

Bugün burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek modern bir sağlık tesisini 
ülkemize kazandırmanın mutluluğunu 
hep birlikte yaşıyoruz. Hükümet olarak 
çağdaş bir Türkiye hedefine ulaşmak yo-

lunda ilerlerken sağlık hizmetlerini çağdaş 
bir yapıya kavuşturmanın en önemli gö-
revlerimizden biri olduğunun bilinci içeri-
sindeyiz. Bu sebeple, göreve geldiğimiz ilk 
günden beri sağlık sistemimizi bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviyeye ta-

Özel Akay Hastanesi Açılış 
Töreni

Ankara | 22 Eylül 2005
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şımayı temel önceliklerimizden biri olarak 
gördük görüyoruz.

Sağlık sistemimizin yıllar boyunca el atıl-
mamış problemlerini çözmek ve sağlık hiz-
metlerini halkımıza layık olduğu biçimiyle 
sunabilmek adına Sağlık Bakanlığımız çok 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizim 
bu konudaki temel prensibimiz, her bir 
vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden eşit 
ve adaletli şekilde yararlanabilmesini sağ-
lamaktır.

Geçen iki buçuk yıl boyunca bu amacımıza 
uygun olarak sağlıkla ilgili problemlerin 
üstüne kararlılıkla ve cesaretle gittik. Bu 
zamanın sonunda bugün sağlık hizmetle-
rinde çok önemli adımlar atılmış, kaliteli 
ve yaygın bir sağlık sistemine ulaşmak 
yolunda büyük mesafeler alınmıştır. Sağlık 
hizmetleri de en çağdaş, en demokratik, en 
verimli şartlar içerisinde verilecektir, bun-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli vatandaşlarım...

Hükümetimiz bütün icraatlarının merke-
zine insanı yerleştirmiş olma noktasında 
son derece hassas hareket etmektedir. 
Bakınız hükümetimiz döneminde alınan 
tedbirlerle vatandaşlarımızın hastanelerde 
rehin alındığı dönemler, vicdan yaralayıcı 
durumlar artık gündemden kalkmıştır. 
Ambulans hizmetlerinden artık hiçbir üc-
ret alınmamaktadır. Acil servislere başvu-
ran hastalarımızın sosyal güvencesi olup 
olmadığına bakılmaksızın acil muayene ve 
tedavileri yapılmaktadır.

Memurlar ve Emekli Sandığı’na bağlı 
vatandaşlarımızın, özel sağlık kuruluş-
larından sağlık hizmeti almasına imkan 
tanınmıştır. Farklı sosyal güvenlik kuru-
luşlarından sağlık sigortası hizmeti alan 
vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı ve SSK 
hastanelerinden dilediğince yararlanması 
sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bü-
rokrasi en aza indirilmiştir. Müstakil ola-
rak çalışmaya devam eden 139 hastanede 
devirden önce muayene yapılan oda sayısı 
2.615 iken, bu sayı 30 Nisan 2005 tarihi 
itibarıyla 3.900’e çıkarılmıştır. 

Hastanelerin devrinden önce günlük orta-
lama 125.000 kişi muayene edilebilirken, 
yukarıdaki tarih itibarıyla günlük ortala-
ma 160 bin kişi muayene edilmektedir. 
Sağlık Ocağı sayısı iki yıl içinde 5.840 den 
6.118’e çıkarılmış, mevcut sağlık ocakla-
rında fiziksel iyileştirmeler gerçekleştiril-
miştir. Yine sağlık ocaklarımızdaki polik-
linik oda sayısı ikiye katlanarak 6.200’den 
12.377’ye ulaştırılmıştır. 2003 yılı başında 
481 olan 112 Acil Yardım İstasyon sayısı 
15 Haziran itibariyle 928’e çıkarılmış, 
2005 yılı sonuna kadar acil yardım hizmeti 
almayan ilçemizin kalmaması için çalışma-
lar hızlandırılmıştır.

Amacımız insanımıza çağdaş, adaletli, gü-
venli ve hızlı sağlık hizmeti sunabilmektir. 
Bunu sadece devlet imkanlarıyla yapama-
yız, Türkiye’nin sağlık alanında her türlü 
yatırıma acil olarak ihtiyacı vardır. Bu ba-
kımdan özel hastane açan, sağlık alanında 
yatırım yapan her girişimcimize destek 
olmaya çalışıyoruz. Bu sayede birkaç yıl 
içinde Türkiye’de önemli sayıda, yüksek 
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standartlarda ve uluslar arası seviyede 
sağlık kuruluşları, hastaneler açılmıştır. 
Bugün açılışını yaptığımız bu güzel sağlık 
tesisi de sağlık sistemimize önemli katkılar 
sağlayacaktır. Emeği geçenleri kutluyor, 
hayırlı olmasını diliyorum.
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Sevgili Çorumlular… değerli vatandaşla-
rım… Sözlerime başlarken hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. 19 adet fabrikanın 
temelini atmak, 19 firmamızın da açılışını 
yapmak üzere Çorum’da, sizlerin aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Karadeniz bölgesinin İç Anadolu’ya açı-
lan kapısı olan Çorum ilimizdeki mevcut 

Organize Sanayi Bölgesi’nde ve dışında 
gerçekleşecek olan bu yatırımların bölge-
yi çok daha cazip hale getireceği açıktır. 
Ülke kalkınmasına ivme kazandırmanın, 
katkıda bulunmanın heyecanıyla temelini 
atacak olduğumuz ve açılışını yaptığımız 
fabrikaların Çorum’a ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Organize Sanayi Bölgesi Toplu 
Temel Atma ve Açılış Töreni

Çorum | 30 Eylül 2005
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Bilindiği üzere organize sanayi bölgeleri, 
sanayicilere altyapısı tamamlanmış sana-
yi parselleri sunulması imkanını veren, 
özellikle ekonomik gelişme ve istihdam ya-
ratma açısından ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlayan çok önemli sanayi top-
luluklarıdır. Bu nedenle organize sanayi 
bölgeleri planlı kalkınma programlarının 
önemli bir unsuru olmuştur. Kalkınma 
programına uygun olarak bölgesel ihti-
yaçların karşılanmasında, işsizlik, çarpık 
kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm 
bulunmasında büyük rol oynayan organize 
sanayi bölgelerinin yapımına ve desteklen-
mesine büyük önem veriyoruz.

Ülkemizin kalkınması, üretim ve istih-
damın artması, şehirlerimizin ekonomik 
olarak canlanması için bu hareketlilik çok 
önemlidir. Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
bugün Çorum’da yaşadığımız güzellikler 
yaşanıyor. Allah’ın izniyle insanımız kendi 
geleceğine kendi sahip çıkarak ürettikçe, 
böyle güzel açılışlarla yeni fabrikalar, 
yeni işletmeler, yeni iş yerleri açıldıkça 
Türkiye’nin yüzü daha fazla gülecektir.

Değerli sanayici kardeşlerim…

Bakanlığımızın sağladığı kredi desteği 
ile tamamlanan Çorum Merkez Organize 
Sanayi Bölgesi 1995 yılında hizmete su-
nulmuştur. Bölgede bulunan 83 adet sa-
nayi parselinin 79 adedi sanayiciye tahsis 
edilmiştir. Tahsisi yapılan bu parsellerde 
sanayicimiz 63 adet tesis kurarak üreti-
me geçmiştir. Bu proje için kullandırılan 
kredinin 2005 yılı fiyatlarıyla karşılığı 23 
milyon 138 bin YTL’dir. Mevcut durumda 

3.000 kişiye de iş imkanı sağlanmıştır. 
Merkez organize sanayi bölgesindeki geliş-
meler sonucunda sizlerden gelen genişle-
me talepleri bakanlığımızca değerlendiril-
miş ve bu çerçevede Çorum Merkez Tevsii 
Alanı çalışmalarına başlanmıştır. Teşvik 
Yasası sonrasında Çorum Merkez ve Tevsii 
Organize Sanayi Bölgesi’nde tesis kurmak 
için 15 sanayicimiz müracaatta bulunmuş, 
tamamına tahsis işlemi yapılmıştır.

Bundan sonra görmek istediğimiz tablo 
Çorum ilinde yatırımların hızla istenilen 
seviyeye gelmesidir. Zengin bir tarihi ve 
kültürel mirasa sahip olan ve birçok me-
deniyetlere beşiklik eden Çorum ilimizin 
ekonomik alanda da büyük gelişmeler 
kaydetmekte olduğunu takdirle izliyoruz. 
Çorum yatırım için yeterli altyapı potan-
siyeline sahip bir ilimiz… Yeni yatırımlar 
sayesinde ve atılan bu temellerin de kısa 
sürede tamamlanıp işyerlerinin faaliyete 
geçmesiyle birlikte yaklaşık 3.000 kişiye 
daha iş imkanı sağlanmış olacaktır. 

Hükümet olarak organize sanayi bölgeleri 
vasıtasıyla mevcut sanayi işletmelerinin ve 
yeni girişimcilerin her zaman yanında ola-
cağız. Bu manada Çorum’dan, Çorumdaki 
üretim ve kaynak artışından da fevkalade 
ümitliyiz. Hep beraber çalışarak, birlikte 
çalışma sonucu ortaya çıkaracağınız üre-
timin, ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı 
olacağını biliyor, başarılarınızın devamını 
diliyorum. Temelini atmış olduğumuz ve 
açılışını yapmış olduğumuz fabrikaların 
Çorum’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olma-
sını temenni ediyorum.
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Japonya Altes Prensi Ekselansları Sayın 
Mikasa… sevgili arkadaşlar… değerli ko-
nuklar… Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Asırlarca nice medeniyetlerin vatanı 
olmuş Anadolu topraklarının barındırdı-

ğı zenginlikleri araştırmak ve insanlığa 
kazandırmak üzere faaliyet gösterecek 
olan Arkeoloji Araştırma Enstitüsü’nün 
açılışından duyduğum heyecanı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Japon Anadolu Arkeoloji 
Araştırma Enstitüsü Açılış 

Töreni

Kırşehir | 30 Eylül 2005
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Şurası bir gerçek ki, her gün değişen bir 
dünyada, yeni bir geleceğe doğru adım 
adım ilerlemekte olan dünyanın, geçmiş 
medeniyetlerin mirasına ihtiyacı azalma-
mış, aksine artmıştır. Geçmiş medeniyetle-
rin izleri, bugün hala insanlığa yol göstere-
cek, ışık tutacak, ilham verecek güzellikte 
ve parlaklıktadır. Bunu bugün, çatışma ve 
şiddet kültürünün beklenmedik şekilde 
yaygınlaşmasına karşı çareler arayan in-
sanlık ailesinin birer ferdi olarak üzülerek 
müşahede ediyoruz.

Ancak dünyanın geleceği adına asla umut-
suz değiliz, olamayız. Dünyanın her yerin-
de aklı ve sağduyusu ile hareket eden in-
sanlık çoğunluğu bu badireyi de atlatacak, 
barışla, demokrasiyle, dostluk ve kardeş-
likle yoğrulmuş medeniyet bilinci mutlaka 
dünyayı aydınlatmaya devam edecektir. Bu 
çerçevede, bu gezegende asırlar boyunca 
varlığını sürdüren nice kültür ve mede-
niyetin izlerini koruyan, ortaya çıkaran, 
günümüze taşıyan her türlü çabayı büyük 
takdirle, şükranla karşılıyoruz. Dünya kül-
türüne yapılmış her katkı, dünyanın barış 
ve esenlikle dolu geleceğine yapılmış bir 
katkı olarak değer kazanacaktır. 

1986 yılında Altes Prensi Sayın Mikasa’nın 
himayesinde başlatılan Kaman-Kalehöyük 
arkeoloji çalışmalarının geçen yıl temeli 
atılan ve bugün açılışını yaptığımız böyle 
bir Araştırma Enstitüsü ile taçlandırılacak 
olması Türk halkı için büyük bir mutluluk 
vesilesidir. Bu enstitünün çalışmaları sa-
yesinde Eski Tunç Çağı’ndan başlayan ve 
Osmanlı dönemine kadar gelen çok zengin 
bir tarihe ait çok değerli eserleri, kalıntıları 

ve izleri araştırma imkanına kavuşacak, 
elimizdeki bu çok değerli arkeolojik mirası 
bilgiye dönüştürebileceğiz. Uluslar arası 
bir bilim merkezi olarak kısa zamanda 
arkeoloji dünyasının ilgi odağı haline gele-
ceğine inandığım bu enstitü, inanıyorum 
ki medeniyetler yurdu Anadolu’ya da çok 
yakışacaktır.

Bu vesileyle ülkem adına ekselans Tomo-
hito Mikasa’ya şükran duygularımı ifade 
etmek istiyorum. Bu güzel enstitünün ha-
yırlı olmasını diliyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli Siirtliler... sevgili vatandaşlarım... 
Hepinizi gönül dolusu muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Türkiye’nin tarihi 
bir başarıya imza attığı böyle önemli bir 
zamanda ve şu mübarek Ramazan günün-
de sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı 
içindeyim.

Bu heyecanı birlikte yaşadık; yorucu ve 
zorlu görüşmelerin ardından nihayet 
Türkiye’nin AB üyeliği için müzakere kara-
rı alınmıştır. Bu karar Türkiye için, Avrupa 
için, dünya için ve insanlık için son derece 
önemli, hayırlı ve umuyoruz ki bereketli 
bir geleceğin başlangıç tarihi olacaktır. 
Sizlere aydınlık Türkiye hayalimizin adım 

Özel Hayat Hastanesi Açılış 
Töreni

Siirt | 08 Ekim 2005
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adım, merhale merhale gerçeğe dönüştü-
ğünün müjdesini veriyorum.

Bir gözümüz Brüksel’de, Paris’te, Lond-
ra’dayken bir gözümüz Kurtalan’da , 
Pervari’de, Tillo’dadır. Bir ayağımızla Waş-
hington’daysak, Atina’daysak, Pekin’de, 
Tokyo’da, Moskova’daysak bir ayağımızla 
Siirt’te, Bitlis’te, Van’dayız… Açılmaz deni-
len kapıları açıyor, aşılmaz denilen duvar-
ları aşıyoruz. Bu süreçteki desteğiniz için, 
vefakarlığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Emin olunuz ki, bundan sonra Siirt 
eski Siirt olmayacak, Türkiye eski Türkiye 
olmayacaktır. 

Biz bu yola Siirt için, Pervari için, Tillo 
için, Çatak için girdik. Biz bu yola işsizli-
ğin, üretimsizliğin, yatırımsızlığın belini 
kırmak için girdik. Bölgesel adaletsizliğe 
son vermek için bu yola girdik. Ve bu yolda 
büyük mesafeler aldık. Türkiye’nin şehir-
lerini birbirine bağlıyor, tıkanan yollarını 
açıyor, Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. 
Geldiğimiz bu nokta sadece İstanbul için, 
Ankara için, İzmir, Bursa, Adana için değil, 
Siirt için, Diyarbakır için, Hakkari için, ül-
kemizin her şehri için, her insanımız için 
yeni bir sayfa açılmıştır.

Türkiye bu toprakların büyük potansiye-
lini, kültürünü, birikimini, insani değer-
lerini AB’ye taşırken, AB müktesebatını 
uygulamak suretiyle milletimizin hayat 
standartlarını da yükseltecektir. Bu iler-
lemeler milletimizin zaten hak ettiği, 
fakat kötü yönetimler, vurdumduymaz 
siyasetler neticesinde on yıllardır mah-
rum bırakıldığı ileri adımlardır. İnşallah 

milletimizin büyük değişim iradesini AB 
üyeliği hedefi ile birleştirerek bu ülkenin 
makus talihini her gün biraz daha fazla 
değiştireceğiz. Türkiye yelkenlerini bu 
yeni heyecanla şişirmiş, geleceğin mutlu 
ve müreffeh sahillerine doğru yolculuğuna 
başlamıştır.

Değerli hemşerilerim...

Şunu açıkça ifade edeyim ki Türkiye’nin 
AB üyeliği hedefine doğru yaptığı bu 
yolculuk, en az bu süreçten geçen diğer 
ülkelerin yaşadığı kadar zorlu, mücadeleli, 
sabır isteyen çetin bir yolculuk olacaktır. 
Bir yandan milletimizin ortak başarısı 
olarak büyük engeller aşarak, büyük karar-
lılıklar göstererek ulaştığımız müzakere 
kararının sevincini yaşarken, bir yandan 
da kendimizi yeni zorluklara hazırlamak 
durumundayız. Yeni bir yola giren, yeni bir 
yataktan akmaya başlayan Türkiye, elbette 
birçok alanda işin tabiatı gereği önemli 
değişimler yaşamak, bir zihniyet dönüşü-
münü gerçekleştirmek zorundadır.

Bunların bir kısmı, sancılı olabilir, tartış-
malı olabilir, bu süreçte olduğu gibi mu-
hataplarımız bizi anlamak konusunda zor-
luklar çekebilirler. Ancak şundan eminim 
ki şartlar ne olursa olsun milletimiz birlik 
ve beraberliğini kaybetmeyecek, umudunu 
yitirmeyecek, vakur ve güvenli bir bütün-
lük halinde önüne çıkan badireleri birer bi-
rer atlatacaktır. Bu büyük gelişme iradesiy-
le bugüne kadar görüldüğü gibi bu milletin 
altından kalkamayacağı bir iş, bir yük, bir 
sorumluluk yoktur. Bu ülkenin geleceğinin 
aydınlıkla, güzellikle, mutlulukla, zengin-
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likle inşa edilebilmesi için her birimiz bu 
büyük davaya baş koyduk. Ben Türkiye’nin 
birkaç yıl içinde dünyanın yıldız ülkesi ola-
cağına samimiyetle inanıyorum. 

Buna inanmayıp durmadan karamsarlık 
üretmeye çalışan, zihinlerini yeni fikir-
lere, atılım projelerine bir türlü alıştıra-
mayanlar benim bu inancımı, sizlerin şu 
inancınızı sarsamazlar. Türkiye’yi bu yeni 
medeniyet yolculuğundan kimse geri 
döndüremeyecektir, bunu herkes böylece 
bilsin. Türkiye felaket tellallarına inat bu 
büyük yolculuğu koşar adım tamamlaya-
caktır.

Değerli Siirtliler… aziz vatandaşlarım...

Sizler üç yıla yakın zamandır bu ülkenin 
her köşesinde esmeye başlayan değişim 
rüzgarını en az benim kadar iyi biliyor, his-
sediyorsunuz. Bir ülke yavaş yavaş ayağa 
kalkıyor, şehir şehir yükseliyor. Bakınız bu 
güzel merasimle Siirt’te bir özel hastane 
açacağız, iki okulu, bir alışveriş merkezi, 
bir büyük mağaza, bir sağlık ocağı da hiz-
mete girecek. Bunlar Siirt’in her alanda 
nasıl bir diriliş, nasıl bir silkiniş, nasıl bir 
ilerleme içinde olduğunu gösteriyor.

Ben bu ülkenin her köşesinde, birçok şeh-
rinde dolaşıyor, benzer bir coşku ve heye-
canla temeller atıyor, açılışlar yapıyorum. 
Duble yollarımız hızla ilerliyor, şehirleri 
medeniyet bağıyla birbirine bağlıyor. Her 
tarafta yakalanamaz denen hedefler yaka-
lanıyor, çağdaş konutlar, dönüşüm proje-
leri, büyük iş merkezleri, sosyal alanlar, 
altyapı hamleleri şehirlerimizin çehrele-

rini değiştiriyor. Türkiye her yeni günle 
birlikte mutlu ve müreffeh bir geleceğe bir 
adım daha yaklaşmış oluyor.

Biliyorum ki bu coşku hepimizin içinde 
yaşıyor ve 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. Üç yıla yakın bir 
zaman içinde bu ülkenin ne kadar güçlü, 
insanlarının ne kadar dirayetli, inançlı ve 
maharetli olduğunu hep beraber yaşayıp 
bütün dünyaya göstermedik mi? İşte bizi 
umutlu kılan budur, bu ülkenin gücü, bu 
milletin başka hiçbir millette olmayan bü-
yük medeniyet ve ilerleme aşkıdır.

Değerli Siirtliler...

Bırakın o çatlak sesler aynı karanlık plağı 
çalmaya, aynı karamsar şarkıyı söylemeye 
devam etsinler. Onlar bu milletin hayalleri-
ne hiçbir zaman inanmadılar, onlar bu mil-
letin büyük bir millet olduğuna da inanma-
dılar, bu insanların inandıklarında neler 
başarabileceklerine kafalarını yormadılar. 
Onlar milletin derdiyle dertlenmediler, 
milletin siyasetten muradını anlayamadı-
lar. Görüyorsunuz hala oyunda oynaştalar, 
hala laf ebeliği peşindeler. Bizi bu ülkenin 
menfaatlerine halel getirmekle suçluyorlar 
ama artık kendilerine kimse inanmıyor. 
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Çünkü hakikat örtülemez, saklanamaz bir 
biçimde ortadadır, gün gibi aşikardır...

Bu millet hakikatin hangi sözde olduğunu 
da gayet iyi biliyor. Aralarında kırk yıllık 
siyasetçiler var, bir kısmı devlet yöneti-
minde de bulundular. Bu kimseler önce 
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılarda, krizler-
de, darboğazlarda ne yaptıklarını bu mille-
te anlatmalıdırlar. Türkiye’ye sahip çıkmak 
için her alanda işlerin düzelme yoluna gir-
diği bugünleri mi seçtiniz. Düne kadar bu 
ülkenin gençleri ülkelerinin geleceğinden 
umutsuz değiller miydi? Neden bu ülke 
bu karanlık girdaplara sürüklenirken aynı 
hararetle ortaya çıkıp Türkiye’yi kurtarma-
dınız?

Artık bu çamur atma siyasetini bırakıp 
geliniz Türkiye’nin bu yeni dönemine tec-
rübelerinizle, birikimlerinizle, en önemlisi 
heyecanınızla ortak olunuz. İstersek bu 
bütünlüğü sağlayabileceğimizi, Türkiye’yi 
ortak bir heyecanla ileri noktalara taşıya-
bileceğimizi son üç yıllık dönemde TBMM 
çatısı altında gösterdiğimiz performansla 
ortaya koyduk. Bu uzun yolda her insanı-
mıza ihtiyacımız var, gelin bu yolu beraber 
adımlayalım. Bu millet bu ülke için taş 
üstüne taş koyanı bir daha unutmaz, bu 
milletin sevincine, umuduna, hayallerine 
gelin kulak verin.

Değerli vatandaşlarım...

Bundan 3 yıl kadar önce Türkiye’yi yö-
netme sorumluluğunu üstlendiğimizde, 
sizlere sözler verdik. Enflasyon tek haneye 
düşecek, büyümede rekor kırılacak, faiz-

ler yüzde 15’ler seviyesine inecek, ihracat 
patlayacak dediğimizde aynı kimseler bizi 
hayalcilikle suçladılar. Bu hedefleri teker 
teker yakaladık ve ötesine geçtik. Para-
mızdan 6 sıfır atacağız dediğimizde bize 
güldüler, bugün piyasadaki banknot ve 
madeni paraların yüzde 90’ı YTL’ye çevril-
miş durumda... 

Nasıl oldu bu? Türkiye enflasyonunu diz-
ginleyince, büyüme istikrarını yakalayınca 
kolay oldu. Devlet-millet el ele vererek bir-
lik ve beraberlik içinde çalışmaya devam 
edersek inanın bundan sonraki zor hedef-
leri yakalamamız da kolay olacaktır. İstik-
rarımızı mutlaka koruyacağız, ülkemizin 
her köşesinde gelir dağılımını adaletli hale 
getireceğiz, üretimi arttırarak, sektörleri 
harekete geçirerek, yatırımı teşvik ederek 
işsizlik illetine de çözüm bulacağız.

Milli gelirimiz arttıkça bu ülkede yavaş 
yavaş herkesin yüzü gülmeye başlayacak. 
Bunu sağlayacağız, bunu sağlamak zaten 
bizim görevimiz... Türkiye birkaç yıl içinde 
çok başka noktalarda olacak, özelleştirme-
lerde, yabancı sermaye girişinin artışında, 
ihracatın 70 milyar dolar seviyesine çık-
masında bu büyük değişimin güzel haber-
lerini, işaretlerini alabilirsiniz.

Değerli Siirtliler...

Bugün burada Siirt’in ilk özel hastanesini 
hizmete açmak üzere buradayız. Özel has-
taneyi açan hemşerilerime huzurlarınızda 
özellikle teşekkür ediyorum. Bu hastane 
bir başlangıç olacak ve ardından üzerinde 
en çok durduğum yerli yatırımcılar bir 
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bir kendi şehirlerine gelecektir. Onlara 
büyük kolaylıklar sağlıyoruz, sağlaya-
cağız. Keza, Siirt Kültür Merkezi’nin ve 
E-Kütüphanemizin de açılışını yaptık.

Bakınız bu iki hizmet, Siirt için, siz değerli 
hemşerilerim için yol kadar, konut kadar, 
su kadar, elektrik kadar önemli bir hizmet-
tir. Çünkü Siirt bu medeniyet adımıyla ar-
tık sadece problemlerini çözme değil, aynı 
zamanda çağı yakalama azminde olduğu-
nu da ortaya koyuyor. Kültür merkezimiz 
inşallah Siirt’te kültürel ihtiyaçları karşı-
lamakla kalmayacak, insanımızın önünde 
yeni ufuklar açacak zihinsel imkanları da 
sunacaktır.

E-Kütüphanemiz de Türkiye’nin bilgi çağı-
nı yakalama hedefinin, bilişimde alanında 
yaygın atılımlar yapma iddiasının boş 
olmadığını ortaya koyuyor. Bütün okulla-
rımıza neden bilgisayarlarla donatıyoruz, 
neden bütün öğrencilerimizi internet im-
kanına kavuşturuyoruz, cevabı işte bu... 
Türkiye gelişmiş dünyaya açılıyor, yeni 
fikirlere, yeni donanımlara, yeni ufuklara 
ilerliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli Gaziantepliler… Can kardeşlerim… 
Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Halkımızla birlikte bir yürüyüş, birlikte 
bir koşu içindeyiz. Türkiye’nin uf kunu 
açmak, imkanlarını genişletmek, kay-
naklarını harekete geçirmek için dur 

durak bilmeksizin büyük bir seferberliği 
yönetmeye çalışıyoruz. Bu yürüyüşün, bu 
şerefli koşunun, bu mukaddes seferberli-
ğin sonucu olarak alnımızın akıyla bugün 
burada, Gaziantep’teyiz. Dün İngiltere’de, 
önceki gün Yemen’de, ondan önceki gün 
Kuveyt’teydik.

DSİ Kayacık Barajı Açılış ve 30 
Ayrı Proje Açılışı Ortak Töreni

Gaziantep | 30 Ekim 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

406

Cumhuriyetimizin 82. yılını kutlarken 
ülkemize büyümenin, gelişmenin, kalkın-
manın heyecanını yaşatıyoruz. Cumhuri-
yetimize sloganlarla değil, icraatımızla, iş 
yaparak, ülkeyi büyüterek sahip çıkıyoruz. 
Ve bu sevinci herkesin duymasını, bu heye-
canı herkesin yaşamasını istiyoruz. İktidar 
muhalefet ayrımı, doğu batı ayrımı yapma-
dan, partizanlık yapmadan bütün vatan-
daşlarımızın mutluluğunu arzuluyoruz. 

Biz, kilitlendiğimiz hedefe koşarken biri-
leri de ülkenin fotoğrafını karartmak için 
elinden geleni yapıyor. Bugüne kadar taş 
üstüne taş koymamış, ortada hiçbir eseri 
olmayan, ben şunu yaptım, şunu ürettim 
diyemeyenler istismar alanlarını, zaaf 
alanlarını, eski yaraları kaşımaktan başka 
bir şey yapamıyorlar. Ellerinden başka bir 
şey gelmiyor. Bize göre Cumhuriyetin te-
mel direği demokrasidir, kalkınmadır, ada-
lettir, haksız rekabeti ortadan kaldırmak-
tır, halk iradesini hakkıyla temsil etmektir.

Bu sütunlar üzerinde yükselmeyen bir 
Cumhuriyetin bekasını kimse sağlayamaz. 
Bu ülkenin çocuklarının başı dik olmalıdır. 
Bu ülkenin insanı, tam bir özgüven içinde 
olmalıdır. Bu ülkenin her bir vatandaşı 
ülkesine aidiyetin şerefini yüreğinde his-
setmelidir. 

Değerli Gaziantepliler, değerli kardeşle-
rim…

Emin olunuz ki Türkiye kabuk değiştiri-
yor, tepeden tırnağa yenileniyor. Türkiye, 
bütün dünyada bir cazibe merkezi oluyor. 
Arızi sorunlara, lokal meselelere bakarak 
kimse bu aydınlık Türkiye fotoğrafını 

karartamaz. Türkiye, geri dönülmez bir 
güven ve istikrar ortamının hazzını ya-
şamaktadır. Ülkemiz kaybettiği huzuru, 
kaybettiği güveni yeniden bulmuştur. 70 
milyonun kardeşliğini, huzurunu gölge-
lemek isteyenler bir daha o eski fırsatları 
bulamayacaktır.

Bu ülkenin kardeşlik kültüründe, siyaset 
kültüründe, demokratik kültüründe çıta 
olabildiğince yükseltilmiştir. AK Parti mil-
letin eliyle kurulmuş ve milletin iddiasına 
sağlam bir irade ile sahip çıkmıştır. AK 
Parti iktidarı milletin iktidarı olarak bu 
bayrağı şerefle taşımaya devam edecektir. 
Uzlaşma kültürü derinleşmiş, üretim he-
yecanı ülkeyi sarmış, özel sektör şahlan-
mıştır. Herkes bilsin ki, buradan geriye 
gidiş olmayacaktır. Türkiye’nin sağlam bir 
hukuk devleti olduğunu, zaaflarını kolayca 
aşabileceğini dünyada herkes görmüştür.

Türkiye’nin Avrupa Birliği Müzakere süre-
cini başlatması bütün dünyada yankılan-
mıştır. Tarihte hiç olmadığı kadar bugün 
dünya basınında Türkiye konuşuluyor. 
Ekonomideki mucizeleriyle, hukuk ve de-
mokrasi reformlarıyla Türkiye konuşulu-
yor. Dün Başbakan Ankara’dan Anadolu’ya 
adım atamazken, bugün katrilyonluk 
tesislerin açılışlarına yetişemiyoruz. On-
larca tesis, onlarca fabrika Gaziantep’te, 
Malatya’da, İstanbul’da, Kayseri’de birden 
açılıyor.

Değerli kardeşlerim…

Nereden nereye geldik? Bakınız, bugün, 
burada 30 tesisimizi hizmete açıyoruz. Dile 
kolay, 30 tesis. Bu tesislerle Türkiye hedef-
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lerine daha çok yaklaşıyor. Diyarbakır’dan 
Edirne’ye kadar birçok ilimizde, ilçemizde 
tamamladığımız barajları, sulama tesisle-
rini bugün harekete geçiriyoruz. Bu tesis-
lerimizle: 105 000 hektar arazi sulu tarıma 
kavuşturuluyor, 25 bin hektar tarım arazi-
miz ve 7’si ilçe olmak üzere toplam 29 yer-
leşim birimimiz taşkınlardan korunuyor, 
bakın buraya dikkatinizi çekiyorum, Bursa 
ve Kahramanmaraş illerimizin içme suyu 
problemi 2040 yılına kadar çözülüyor. 
Bu tesislerimizin malzeme dahil toplam 
maliyeti; 2005 yılı birim fiyatlarıyla tam 
1milyar 300 milyon YTL tutuyor.

Değerli kardeşlerim…

Bugün dünya nüfusunun 3’te 1’i yeterli ve 
sağlıklı su kaynaklarına sahip bulunmu-
yor. Dünya nüfusu hızla artıyor, bir yandan 
suya olan ihtiyaç, bir yandan enerjiye olan 
ihtiyaç da bu paralelde artıyor. Türkiye 
olarak su zengini bir ülke değiliz. Ancak 
çok şükür, bulunduğumuz coğrafyayla 
kıyaslandığında zengin akarsulara, büyük 
göllere, yağışlı alanlara sahibiz. Suyu en iyi 
şekilde değerlendirmemiz, tabiri caizse bir 
damlasını bile zayi etmeden kullanmamız 
bugün artık bir zorunluluk halini almıştır.

Suyla toprağı ne kadar buluşturursak, 
suyumuzu ne kadar çok enerjiye dönüş-
türürsek, şehirlerimizi, ilçelerimizi, köyle-
rimizi ne kadar çok temiz ve sağlıklı suya 
kavuşturursak, kalkınma mücadelesinde 
o oranda başarılı olacağız. Suyun bu ka-
dar kıymetli, enerjinin bu kadar değerli 
olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. O zaman 
su potansiyelimizi de o nispette değerlen-

dirmemiz gerekiyor. İktidara geldiğimiz 
günden bugüne, bu anlayışla, bu yaklaşım-
la hareket ettik. Ve bakınız, üç yıl gibi kısa 
bir süre içinde gerek enerji üretimi, gerek 
sulama, gerek içme suyu ve gerekse diğer 
konularda tarihi nitelikte adımlar attık.

Bugün, yıllardır sürüncemede kalan, teme-
li atılıp çürümeye terk edilen, ödeneksiz-
likten bir türlü tamamlanamayan onlarca 
projeyi tamamladık ve hizmete sunduk. 
Yatırımların ortalama inşa süresi biz ik-
tidara geldiğimizde 26 yıldı. Biz ise bu 
süreyi kademeli olarak önce 12 yıla, sonra 
6 yıla ve ardından da 3 yıla indirmeyi he-
defledik ve bu hedeflerimiz doğrultusunda 
kararlılıkla ilerliyoruz. Yatırım kararların-
da stratejik önceliği dikkate aldık. Fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 70’in üzerindeki pro-
jelere daha fazla ödenek tahsis ederek bir 
an önce hizmete girmelerini sağladık. Ma-
kine ve işgücünü en iyi şekilde, en verimli 
şekilde değerlendirmeye yöneldik. 

Bakınız üç yılın çok özet bir bilançosunu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003 ve 
2004 yıllarında, bu stratejilerimizin bir 
sonucu olarak tam 2.8 milyar YTL tasarruf 
sağladık. 2003 yılında 53 adet, 2004 yılın-
da 71 adet tesisi hizmete açtık. Bakınız, 
2000, 2001 ve 2002 yıllarında harcanan 
miktar 6.3 katrilyon Lira. İşletmeye alınan 
tesis sayısı sadece 9. 2003 ve 2004 yılların-
da harcadığımız miktar 4 katrilyon Lira, 
hizmete alınan tesis sayısı 124. Bir tarafta 
6.3 katrilyona 9 tesis, diğer tarafta 4 katril-
yona 124 tesis. Kıyas bile kabul etmez.
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Şimdi 2005 yılında yeni bir rekora daha in-
şallah imza atacağız ve 111 tesisimizi hiz-
mete açmış olacağız. Bu 124 tesis ile yak-
laşık 260 bin hektar tarım arazimizi suyla 
buluşturduk. Yıllık 871 milyon kilovat saat 
hidroelektrik enerjisi ürettik. 7 milyon 
kişiye kaliteli içme suyu temin ettik. Ve bu 
124 tesis ile her yıl ekonomimize üç buçuk 
milyar YTL katkı sağladık. İşte budur AK 
Parti iktidarının iş görme biçimi. İşte bu-
dur Ak parti kadrolarının ülke sevdası. Bu 
sevda büyüyecek, bu hizmet bayrağı daha 
çok rüzgar alacak ve daha yükseklerde dal-
galanacak. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu manzara, bu fotoğraf asla küçümse-
necek, asla göz ardı edilecek bir manzara 
değildir. Görüyorsunuz, biz kimseyle değil, 
kendimizle yarış halindeyiz. Çıtayı her gün 
biraz daha yükseğe kaldırıyoruz. Ülkemi-
zin yıllardır çarçur edilen, ihmal edilen, 
keşfedilemeyen zenginliklerini bir bir 
halkımızla buluşturuyoruz, buluşturmaya 
da devam edeceğiz. Bu yolda en büyük 
dayanağımız sizlersiniz. Bu başarı sadece 
AK Parti iktidarının değil milletimizin ba-
şarısıdır.

Ananızın ak sütü gibi AK Parti iktidarının 
hizmetleri ülkemize, milletimize helal 
olsun. Milletimizin bahtı Kadir gecesinin 
gündüzü kadar aydınlık olsun. Önümüz-
deki bayramınız mübarek olsun diyerek 
sözlerimi bağlıyorum. Bu katrilyonluk 
tesislerin ülkemize, milletimize, şehirleri-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük 
projeleri hayata geçirmede büyük emeği 

geçen kadrolarımıza, Enerji Bakanımıza, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze ve 
aşkla heyecanla çalışan mühendislerimize, 
teknik kadrolarımıza ülkem adına teşek-
kür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhab-
betle, dostlukla, kardeşlikle selamlıyorum. 
Allah’a emanet olun.
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Değerli misafirler... sevgili basın mensup-
ları... Hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. 

AK Parti iktidarımızın 3. yılını kutladığı-
mız şu günlerde, başından beri vurgula-
dığımız siyasi ve ekonomik istikrarı koru-
mak için gösterdiğimiz aşırı hassasiyetin 

sonuçlarını görmeye başladık. Ekonomide, 
siyasette, kamu hizmetleri ve idaresinde 
çağı yakalayarak istikrar ortamı oluştura-
bilmek adına çok önemli adımlar atıldı. 
Bu sayede ülkemiz son üç yılda önemli 
bir değişim yaşayarak mühim kazanımlar 
elde etti. Artık Türkiye bu kazanımların da 
verdiği özgüven ortamı içinde daha müref-

Danone Lüleburgaz Fabrikası 
Açılış Töreni

İstanbul | 09 Kasım 2005
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feh, daha mutlu, daha güçlü bir ülke olmak 
yolunda hızla ilerlemeye devam edecektir.

Ülkemizde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, 
tarımda, ulaşımda, enerjide çağın gerektir-
diği bilgi ve teknolojiye dayalı verimli ya-
pılar oluşturmak, çocuklarımıza aydınlık 
gelecekler bırakma yolunda hızla koşmaya 
devam etmeliyiz. İşte hükümetimizin gaye-
si de bu hedefler doğrultusunda halkımıza 
hizmetten başka bir şey değildir.

Sevgili misafirler...

Ülkemizde inançla, dürüst ve verimli 
çalışmayla neler yapabileceğimizi bu üç 
yıllık süreçte bütün dünyaya gösterme fır-
satı bulduk. İşte ekonomideki gelişmeler... 
2002 yılında bütçe açığının Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranı yüzde 14.6 idi. Biz göreve 
geldikten sonra 2003 yılında bu oran yüz-
de 11.3’e, 2004 yılında da yüzde 7.1 seviye-
sine geriledi. İnşallah bu oranın Maastrich 
kriterleri olan yüzde 3’ler seviyelerine 
gerilediği günleri de göreceğiz. Üç yıllık ik-
tidarımızda borç stokunun Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranında da benzer iyileşmeleri 
sağladık. Göreve başladığımızda yüzde 
93.4 olan bu oran şimdi yüzde 63 seviyele-
rindedir. Burada da hedefimiz yüzde 60’ın 
altındaki rakamları yakalamaktır.

Enflasyonda da geldiğimiz nokta ortada-
dır. Bugün birçoklarının hayal etmekte 
zorlandığı tek haneli enflasyon rakamları-
na ulaştık. Faizler hakeza öyle. Yüzde 70 se-
viyelerinden bugün yüzde 14 seviyelerine 
bir gerileme olmuştur. Yıllardır özelleştir-
meler hususunda konuşuluyordu. Hükü-

metimiz güven ortamının verdiği destekle 
çok başarılı somut adımlar attı. Özelleştir-
mede yakaladığımız rakamlar her kesimin 
takdirini toplamıştır.

Kıymetli arkadaşlar...

Hükümet olarak bundan sonra da kendi-
mize koyduğumuz hedefler doğrultusun-
da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 
Milletin bir tek kuruşunu heba etmeden, 
Türkiye’nin geçmiş 3 yıllık kazanımlarını 
koruyarak istikrar ortamını mutlaka sür-
düreceğiz. Elbette ülkemizde herkes de 
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalı-
şacaktır. Çalışan ve üreten bütün kesimler, 
kendini geliştirmek, bilgi ve verimlilik 
seviyelerini arttırmak için gayret sarf ede-
ceklerdir.

Ülkemizin gelişip kalkınabilmesi, yeni is-
tihdam kapılarının açılabilmesi için yeni 
yatırımlara, yeni fabrikalara ihtiyaç var. 
Gün geçmiyor ki bir açılış töreni daveti 
almayalım... Bakınız her gün yeni bir fabri-
ka, bir iş merkezi, bir yol, bir hastane ya da 
okul açılıyor. Her yeni açılış ülkemizin aya-
ğa kalkmasında yeni bir adım, işsizlerimiz 
için bir umut kapısı, sanayicilerimiz için 
de verimli kazanç kaynağı demek. Yapılan 
her yatırımın, her hizmet girişiminin ül-
kemize katkılarının hükümet olarak bizler 
hakikaten bilincindeyiz. 

Bu manada Danone Lüleburgaz Fabrikası 
da ülkemize hizmet yarışında atılmış çok 
güzel bir adım... Yeni tarım destek politi-
kalarımız sayesinde ülkemizde artan süt 
arzını katma değere çevirebilecek olması 
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bizi ayrıca sevindirmektedir. Danone Lü-
leburgaz Fabrikası’nın hayırlı olmasını 
temenni ediyor, bu vesileyle ülkemize ve 
insanımıza hizmet her eden girişime bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum.
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Sayın Başkan Putin, Sayın Başbakan Ber-
lusconi, hanımefendiler, beyefendiler; 
ülkemizin tarihinde çok özel bir yeri olan 
Samsun’a hoş geldiniz. Bu tören vesilesiyle 
buraya kadar gelip heyecanımıza ortak 
olan herkese teşekkür ediyor, sözlerimin 
başında sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Karadeniz’in bu güzel ilinde, iki yakın dos-

tumu, Sayın Putin’i ve Sayın Berlusconi’yi 
ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duy-
duğumu belirtmek istiyorum.

Bugün burada tarihi bir olay için bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, Rusya Fe-
derasyonu ve İtalya arasında öteden beri 
mevcut olan iyi ilişkilere yeni bir boyut 

Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı 
Resmi Açılış Töreni

Samsun | 17 Kasım 2005
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eklemiş olan Mavi Akım Doğalgaz Boru 
Hattı’nın açılışı için buradayız. Bildiğiniz 
gibi Mavi Akım projesinin ilk adımı 1997 
Aralık ayında Rusya Federasyonu ile imza-
lanan Hükümetler Arası Anlaşma netice-
sinde atılmıştı. Ancak Mavi Akım Doğalgaz 
Boru Hattı fikir olarak ilk kez gündeme 
getirildiğinde, kimi çevrelerce “Mavi Düş” 
olarak adlandırılmıştı.

Bazı işleri başarabilmek için, düşleyebile-
cek cesarete sahip olmak gerekir. Hükü-
metimiz işbaşına geldiği günden beri bu 
vizyon ve cesarete sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Ne mutlu bize ki, ülkelerimizin 
kararlı tutumu ve ortak vizyonu sayesin-
de bu proje hayata geçirilebilmiştir. Mavi 
Akım projesi, birlikte çalışmanın ve güç 
birliğinin bir eseridir. Projenin karşısına 
çıkan engelleme çabalarına rağmen, üç 
ülke aynı hedef doğrultusunda azimle 
ilerlemişler ve nihayetinde bunun meyve-
lerini elde etmişlerdir. Teknolojinin son 
imkanlarından yararlanılarak hayata geçi-
rilmiş olan bu projenin gerçekleştirilme-
sinde, siyasi iradenin yanısıra, BOTAŞ’ın, 
Gazprom’un ve İtalyan ENI firmasının 
üstün gayretlerinin de büyük payı vardır. 
Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teb-
rik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mavi Akım Projesi Rusya Federasyonu 
ile Türkiye arasında doğrudan doğalgaz 
ikmalini mümkün kılmıştır. Ekonomile-
rimizin birbirini tamamlayıcı özelliğini 
ortaya koyan bu projenin iki ülke arasın-
daki işbirliğini ve dostluk bağlarını daha 
da güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye, 
enerji ihtiyaçlarını, ekonomik, güvenilir 

ve değişik arz kaynaklarından karşılamaya 
önem vermektedir. Mavi Akım Doğalgaz 
Boru Hattı bu hedefimize önemli katkılar-
da bulunmaktadır. 

Değerli misafirler…

Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı, Rusya Fe-
derasyonu ve İtalya ile üç ülke halinde baş-
lattığımız işbirliği zincirinin ilk halkasıdır. 
Kaydedilen bu ortak başarının ardından 
üç ülkenin daha pek çok projeye imza ata-
caklarına inancım sonsuzdur. Bu çerçeve-
de, 2010’lu yıllarda Karadeniz’e ulaşacak 
büyük hacimlerdeki Rus ve Kazak menşeli 
petrolün Akdeniz üzerinden tüketici pa-
zarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan 
Samsun-Ceyhan By-pass Petrol Boru Hattı 
projesini de aynı işbirliği ruhu içinde inşa 
edebileceğimizi düşünüyorum. Zira bu, 
halklarımızın ortak çıkarına olacaktır.

Samsun-Ceyhan By-pass Petrol Boru Hat-
tı projesi için bir Türk şirketi ile İtalyan 
şirketi ENI’nin fizibilite çalışmaları baş-
latmak için anlaşmaya varmış olmaları 
memnuniyet verici bir gelişmedir. Kuzey 
Hazar bölgesi ve Rusya’da faaliyet gösteren 
diğer petrol şirketlerinin de oluşturulacak 
konsorsiyumda yer almaları bizi memnun 
edecektir. Samsun-Ceyhan by-pass hattı, 
Karadeniz’e ulaşacak petrolü ekonomik ve 
güvenli bir şekilde Akdeniz’e aktaracağı 
gibi, aynı zamanda Türk Boğazlarını ve 
İstanbul’u tehdit eden tanker trafiğinin de 
makul düzeye çekilmesini sağlayabilecek-
tir. Bu nedenle, projenin hayata geçirilmesi 
yolunda Hükümet olarak üzerimize düşeni 
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yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade 
etmek isterim.

Samsun-Ceyhan By-pass Petrol Boru 
Hattı’nın yanı sıra Mavi Akım Doğalgaz 
Boru Hattı’nın da Ceyhan’a uzatılmasıyla, 
Kuzey-Güney ekseninde önemli bir enerji 
koridoru oluşturmuş olacağız. Her anlam-
da bir enerji ticaret merkezine dönüştür-
meyi öngördüğümüz Ceyhan’ı bir petrol ra-
finerisi ve bir LNG terminali ile donatmayı 
planlıyoruz. 2010’lu yıllarda Irak, Azeri, 
Rus ve Kazak menşeli petrolün ulaşacağı 
Ceyhan terminalinin, Akdeniz’in en büyük 
rafinerilerinden biri olan İtalya’nın Augus-
ta rafinerisine yakınlığı büyük bir avantaj 
oluşturmaktadır. Bu projelerimizin İtalya 
başta olmak üzere, Avrupa’nın enerji arz 
güvenliğine katkısı da büyük olacaktır. 

Değerli dostlar… 

Bu aşamada izninizle kısaca enerji stra-
tejimiz üzerine de bir kaç hususu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Enerji stratejimiz, 
küresel ve bölgesel gelişmeler ile planladı-
ğımız sosyo-ekonomik kalkınma hamlesi-
nin gerekleri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuştur. Enerji politikamızı “kar-
şılıklı bağımlılık” esasına göre belirlerken 
bu karşılıklı bağımlılığın bir “güvenlik 
boyutu” olduğunu da unutmuyoruz. Dola-
yısıyla ülkemizin bir “enerji koridoru” ol-
masının ekonomik ve ticari ilişkileri aşan 
uluslar arası, toplumlararası bir derinlikte 
“bölgesel barışa” büyük katkılar sağlayaca-
ğını düşünüyoruz. 

Bu kapsamda, politikamızın temel esas-
larını şöyle sıralamak mümkündür: 
Türkiye’nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 
ekseninde enerji koridoru ve transit ülke 
olması, Ceyhan Terminali’nin petrol ve 
doğalgaz ticaret merkezi haline dönüş-
türülmesi, Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) ve 
Hazar geçişli doğalgaz projelerinin gerçek-
leştirilmesi ile doğalgaz tedariki açısından 
Türkiye’nin AB’nin 4. ana arteri haline gel-
mesi… Stratejimizin diğer önemli bir ayağı, 
ulusal enerji arz güvenliğimizin sağlanma-
sı ve bu amaçla, bir taraftan enerji kaynak-
larımızı çeşitlendirirken, diğer taraftan 
yerel kaynaklarımızı etkin bir biçimde 
kullanmaktır. Doğu-Batı Enerji koridoru-
nun önemli bir diğer unsuru Türkiye-Yu-
nanistan-İtalya doğalgaz interkonnektörü 
projesidir. Son olarak İtalya ile Yunanistan 
arasında da konuya ilişkin anlaşmanın im-
zalanması üzerine projenin yasal zemini 
tamamlanmış bulunmaktadır. Türkiye-Yu-
nanistan-İtalya doğalgaz interkonnektörü, 
Geniş Hazar Havzası ile Orta Doğu doğal-
gazının Avrupa’ya ulaştırılmasında önemli 
bir rol oynayacaktır. 

Değerli liderler… hanımefendiler… beye-
fendiler…

Enerjinin hızla üretildiği ve müthiş bir 
hızla tüketildiği çağımızda, bu alandaki ve-
rimlilik, yaratıcılık ve işbirliği ihtiyacının 
giderek arttığını, yaşanan krizlerin bun-
dan 30 yıl öncesine kıyasla önemli farklı-
lıklar taşıdığını görüyoruz. Günümüzde 
hepimiz sorunlara küresel düzeyde çözüm 
aranması gerektiğinin farkındayız. Enerji 
arzının sürekliliğini garanti altına alacak 



415

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-1

önlemlerin alınması bakımından bölgesel 
ve küresel ölçekte ortak bir anlayış ile iş-
birliğinin büyük bir önem taşıdığına ina-
nıyorum. 

Bu çerçevede Türkiye, Rusya Federasyonu 
ve İtalya arasında enerji alanında tesis 
edilen işbirliğinin, önümüzdeki dönemde 
yeni ortak projelere atılacak imzalarla 
daha da geliştirilmesi gerektiğine duy-
duğum inancı bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. Bugün Karadeniz’le Akdeniz’i 
buluşturmak için ellerimizi kenetlerken, 
tarihin akışını yeni bir sayfaya taşıyoruz. 
Bölgelerimiz, ülkelerimizin dostluğuyla 
şüphesiz çok şey kazanacaktır. Halkları-
mızın umudunu çoğaltan, bölgemizde ve 
dünyamızda barışı sürekli kılacak adım-
ların gelecekte artarak sürmesi dileğiyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Ülkemizin ekonomisine, turizmine, tarı-
mına en çok katkı veren Türkiye’nin yüz 
akı Denizli’yi daha önce 7 defa ziyaret 
etme fırsatı bulmuştum. Bu, sizlerle 8. 
buluşmamız. Gayet iyi hatırlayacaksınız; 
bu ziyaretlerin 6’sını Başbakanlığım döne-
mimde gerçekleştirdim. Bu da, Denizli’ye 
verdiğimiz özel önemin göstergesidir.

Biz işbaşına gelirken “Türkiye’yi An-
kara’dan masa başında idare etmeyece-
ğiz” demiştik. Çok şükür bu sözümüzde 
durduk, hemen her gün açılıştan açılışa 
koşarak, Türkiye’nin dört bir yanına hiz-
met yetiştirmek için çaba harcadık. Artık, 
Ankara eskisi kadar size uzak değil. Size 
uzak olmadığı gibi hiçbir şehrimize, hiçbir 
ilçemize eskisi gibi uzak değil. 

Ortak Açılış Töreni

Denizli | 19 Kasım 2005
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Önceki gün Türkiye’nin en büyük rüyala-
rından birini Samsun’un Durusu köyünde 
gerçekleştirdik. Gün olmuyor ki, ülkemizin 
bir ilinde, bir ilçesinde açılışlar yapmaya-
lım. Türkiye rüyalarını, düşlerini, hayalle-
rini bir bir gerçekleştiriyor. Türkiye, bütün 
şehirleriyle bir bir özlemlerine, taleplerine 
ulaşıyor. Artık zaman darlığı sebebiyle 
tek tek açılışlar yerine toplu açılışlar yap-
mak zorunda kalıyoruz. Vadettiğimiz gibi, 
yola çıkarken halkımıza söylediğimiz gibi 
Türkiye’nin imkanlarını, kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. 

Denizli, uzun yıllar devlet desteği bu-
lunmadan özel sektörün girişimleriyle 
kendine has bir sanayi hamlesi, kalkınma 
hamlesi başlatmış ve başarmış örnek illeri-
mizden biridir. İnşallah hep birlikte el ele 
omuz omuza daha çok şeyleri başaracağız.

Sevgili kardeşlerim…

Hükümet olarak, Denizli’nin uyguladığı 
kalkınma modelinin diğer illerimizin sana-
yicileri ve işadamları tarafından da örnek 
alınmasını istiyoruz. Böylesine büyük bir 
başarıyı yakalamış bir ile gerekli altya-
pının sağlanması için her türlü imkanı 
seferber etmek de, hükümet olarak bizim 
görevimizdir. Bu sorumluluktan hareketle, 
Denizli’ye her gelişimde kentin gelişimini, 
kalkınmasını daha ileri boyutlara taşıya-
cak hizmetler kazandırmaya özen göster-
dik. 

AK Parti hükümeti, verilen sözleri havada 
bırakan, atılan temelleri takip etmeyen bir 
hükümet değildir. Her ne söz verdiysek 

yerine getirmek için azami gayret ve çaba 
harcadığımızın bilinmesini isterim. Hatır-
lanacağı gibi, ilk gelişimde Denizli-Aydın 
bölünmüş yolu ile başlattığımız projeler, 
zamanla daha büyük atılımlara, yatırım-
lara dönüştü. Bugün de Sevindik, Dokuz 
Kavaklar ve Bakırlı Kavşakları ile, Server-
gazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kaynak 
Anadolu Lisesi, Denizli Çardak Bölünmüş 
Yolu’nun açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Hükümet olarak ülkemizin menfaati, kal-
kınması uğruna bir çivi çakarak dahi katkı-
da bulunan herkesi, her zaman ve zeminde 
destekliyor, alkışlıyoruz. Bu beyanımız bir 
temenni, siyaseten söylenmiş bir söz değil 
bir realitedir. Benim ülkemde her kim bir 
iş kapısı, bir ekmek kapısı, bir istihdam ve 
üretim kapısı açıyorsa ben onun mutlulu-
ğunu yüreğimde hissediyorum. Şehirle-
rimizin daha mamur ve bayındır olması, 
ülkemizin çağdaş bir ülke olmasının en 
temel gereğidir.

Yakın zamanlara kadar Denizli ilimiz bir 
ilçe görümünde iken, bugün artık modern, 
kalkınmaya başlayan büyük bir metro-
pol olma yolunda ilerlemektedir. Ancak, 
Denizli’nin henüz çözüme kavuşturul-
mamış sorunları olduğunu da gayet iyi 
biliyorum. Bu sorunların çözümü için de 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, gös-
tereceğiz. Biz ülkemizin dört bir yanında 
gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlelerini, 
açılışları sadece o şehir, o bölge için değil, 
aynı zamanda Avrupa Birliği’ni hedefle-
miş Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünün 
adımları olarak değerlendiriyoruz.
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Kalkınmanın tek boyutlu devam etmesi, 
sürdürülmesi, gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. Türkiye’de ekonomik alandaki 
kalkınma ile birlikte, demokratikleşme, 
hukuk devleti ilkesinin sağlamlaştırılma-
sı, insan hak ve özgürlükleri alanında da 
kalkınma, gelişme ve ilerlemeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Halkımızın özlemi, talebi, 
arzusu budur. Bu ancak işadamlarımızın, 
sanayicimizin, çiftçimizin, köylümüzün, 
işçimizin kısacası hepimizin hedef birliği, 
duygu birliği içinde yürümesi ile müm-
kündür. Onurla, gururla ifade etmeliyim 
ki, bütün karamsar senaryolara rağmen bu 
güç birliği, bu dayanışma ruhu her geçen 
gün artmaktadır.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye artık kabuğunu kıran, dünya ülke-
lerinin gözünü üzerine çevirdiği bir cazibe 
ülkesi haline gelmiştir. Geride bıraktığımız 
üç yıl içinde ekonomide gerçekleştirdiği-
miz reformlar, geleceğimizi aydınlatmış, 
Türkiye’nin önünü, ufkunu açmıştır. Kriz-
lerle yorgun düşmüş Türkiye ekonomisi, 
bu üç yıl içinde sadece toparlanmakla ve 
krizlerin etkilerinden kurtulmakla kalma-
mış, aynı zamanda atılıma geçmiştir. AK 
Parti iktidarında Türkiye, krizler ülkesi ol-
maktan çıkmış, fırsatlar ve imkanlar ülkesi 
haline gelmiştir. 

Bunun altını özellikle çiziyorum, Türkiye 
krizler ülkesi olmaktan çıkmış, fırsatlar ve 
imkanlar ülkesi olmuştur. Güven ve istik-
rar ülkesi olmuştur. Bu güven ve istikrarın 
tesis edilmesindeki en büyük pay, bize 
güvenlerini ve desteklerini eksik etme-

yen milletimizindir. İnşallah, elbirliği ile 
Türkiye’yi dünya liginde hak ettiği yerlere 
taşıyacağız. Kimse, Türkiye’nin büyüme 
iradesini engelleyemez. Kimse kardeşlik 
ve huzur iklimini sabote edemez. Hiçbir, 
karamsar senaryo, halkın büyüme, kalkın-
ma ve adalet talebini bundan böyle erte-
leyemez. Biz bütün illerimizde, bütün şe-
hirlerimizde büyümenin ve kalkınmanın, 
yatırımın ve üretimin heyecanını yaşarken 
ülkemizi eski kısır tartışmalara çekmek 
isteyenler heveslerine ulaşamayacaklardır. 

Kardeşlerim…

Denizli modelinin diğer illerimizdeki ör-
gütlenmelere yansıması için bir yandan 
Gaziantep, Konya, Kayseri, İzmir, Aydın ve 
diğer illerdeki sanayicilerle bütünleşmek 
gerektiği gibi, bir yandan da dış dünyaya 
açılıma hız verilmelidir. Türkiye, Avrupa 
ve Ortadoğu medeniyeti gibi iki önem-
li kavşak arasında bulunmaktadır. Bu 
durum Türkiye’nin dışa açılımı için çok 
önemli avantajlar ve fırsatlar sunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda uygulanan yanlış poli-
tikalar yüzünden Türkiye’nin kalkınma 
hedefleri aksatılmış, yanlış yönlendirilmiş, 
sekteye ve kesintiye uğratılmıştır. Kom-
şularımızla aramızdaki ticaret hacminin 
artırılması için bugüne kadar, maalesef 
gerekli çaba sarf edilmemiştir. Türkiye’nin 
her geçen gün büyüyen ekonomisinin böl-
gesinde ve dünyada hak ettiği sıralamayı 
yakalaması için komşularıyla arasındaki ti-
caret potansiyelini çok iyi değerlendirmesi 
gerekmektedir.
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Türkiye artık büyük düşünenlerin, büyük 
projelerin, büyük hedef lerin ülkesidir. 
İkinci el fikirlerin, projelerin hayat bul-
duğu değil, özgün ve orijinal fikirlerin 
yeşerdiği bir ülkedir. Bu projelerin, bu 
imkanların oluşturulmasında işadamları-
mıza çok önemli, çok büyük sorumluluklar 
düşmektedir. İktidara geldiğimizde, yurt 
dışı gezilerine işadamları ordusundan olu-
şan bir heyetle gideceğimizi, Türkiye’nin 
ihracatını artırmak için, dışa açılımını hız-
landırmak için her türlü imkanı seferber 
edeceğimizi söylemiştik.

Allah’a şükür, bugün gelinen noktada, 
işadamlarıyla, sanayicisiyle, halkıyla bü-
tünleşmiş AK Parti hükümetinin vaatlerini 
büyük oranda gerçekleştirdiğini herkes 
görüyor, takdirle karşılıyor. Türkiye eko-
nomisi önüne koyduğu hedefler doğrultu-
sunda ilerlemeye devam edecek, yapısal re-
formlarla da kazanımlarını geri dönülmez 
şekilde sağlamlaştıracaktır. Türkiye ekono-
misini nereden nereye getirdiğimize, nasıl 
itibar kazandırdığımıza çok dikkat ediniz. 

Yüksek ve belirsiz enflasyon, son üç yıl 
içinde kademe kademe düşürülerek 30 yılı 
aşkın bir süreden sonra ilk kez tek haneli 
oranlara geriledi. Önemli ölçüde değer ve 
itibar kaybına uğrayan Türk Lirası’ndan 6 
sıfırı atarak, değer ve itibar kazandırdık. 
2004 yılında ekonomimiz yüzde 9.9 ora-
nında büyüyerek son yılların en yüksek 
büyüme oranını elde ettik ve istikrar sağ-
ladık. Böylece özellikle yatırımcılar için 
öngörülebilir bir süreç başlamıştır.

Ekonomimizin ne kadar ilerlediğinin en 
somut göstergelerinden birisi de fert başı-
na GSMH’daki artış olmuştur. 2002 yılına 
kadar inişli çıkışlı bir seyir izlemiş GSMH, 
2.000 dolarlar seviyesini aşamamıştır. Bu 
alanda da yine son üç yıl içinde rekor bir 
yükseliş elde edilmiş, önce 2003 yılında 
3.383 dolar, ardından da 2004 yılında 
4.172 dolar seviyesine ulaşılmıştır. Dış 
ticaret hacmimiz iktidarı devraldığımızda 
2002 yılına kadar ancak 92 milyar dolar 
seviyesine ulaşabilmiştir. Bu tarihten itiba-
ren ise bir sıçrama gerçekleştirilmiş, önce 
2003 yılında 121 milyar dolar, ardından 
da 2004 yılında 165 milyar dolar seviyesi 
yakalanmıştır. 2002 yılına kadar ancak 36 
milyar dolar seviyesine ulaşabilen ihraca-
tımız, 2003 yılında 47 milyar dolar, 2004 
yılında 63 milyar dolar ve 2005 Eylül ayı 
itibariyle de 53 milyar dolar seviyesini ya-
kalamıştır.

Türkiye ekonomisinin serbestleşme ve 
açılım sürecini en iyi özetleyen gösterge 
ise uluslararası doğrudan yatırımlardır. 1 
Ocak 1954 tarihinden, 31 Aralık 2002 tari-
hine kadar olan 48 yıllık sürede, Türkiye’de 
kurulu bulunan yabancı sermayeli şirket 
sayısı, yalnızca 5.584 adettir. Bu tarihten 
bugüne kadar olan sürede, yani yaklaşık 
üç yıl içinde ise toplam yabancı sermaye-
li şirket sayısı 11 bin 622 olmuştur. Yani 
1954’ten 2003 yılına kadar 48 yılda 5584 
adet şirket kurulmuş, 2003 yılından bugü-
ne kadar olan 3 yıl içinde ise 6.038 şirket 
kurulmuştur. Yine bu 48 yıllık süre içinde 
toplam yabancı sermaye miktarına baktığı-
mızda, yıllık olarak bazı istisnalar dışında 
1 milyar dolar seviyesinin aşılmadığını 
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görüyoruz. Ama 2003 yılında 1 milyar 726 
milyon dolar, 2004 yılında da 2 milyar 
765 milyon dolar seviyelerine ulaşılmış-
tır. 2005 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 
miktarı ise 2 milyar 909 milyon dolar ol-
muştur. 2004 yılının aynı döneminde bu 
miktar 1 milyar 910 milyon dolardır. Yani 
2004 yılından bugüne yüzde 52 oranında 
bir artış elde edilmiştir.

Öte yandan faizlere baktığımızda, bura-
daki manzaranın da müreffeh bir Türkiye 
tablosunu yansıttığını görüyoruz. Faizler 
2002 yılında yüzde 67 seviyesindeydi, ön-
ceki gün ilk kez yüzde 14’ün altını gördü. 
Her bir puanlık faize 1.5-2 milyar dolar 
bedel ödeniyordu. Üç yılda 53 puanlık bir 
düşüş kaydedildi. Bu ne demektir biliyor 
musunuz? Bu, Türkiye’nin milletinin, hal-
kının, işadamının, işçisinin, sanayicisinin 
cebinde fazladan 100 milyar dolar bulun-
durması demektir.

Değerli kardeşlerim…

Bu ve benzeri göstergeler, Türkiye ekono-
misinin artık farklı bir sürece girdiğini 
somut olarak ortaya koymaktadır. Bu 
süreç, üç yıllık iktidarımız döneminde ger-
çekleşmiş rakamsal göstergelerin ötesinde, 
Türkiye ekonomisinin güvenli, istikrarlı ve 
sağlam bir zeminde ilerlediği, Türkiye’nin 
sadece yakın geleceğini değil, uzak gele-
ceğini de şekillendirmeyi hedefleyen bir 
süreçtir. Bu amaçla yapısal reformlar da eş 
zamanlı olarak uygulamaya konulmuş, bu 
sürecin geçmiş yıllarda olduğu gibi kesinti-
ye uğratılması engellenmiştir. 

Türkiye ekonomisi önüne koyduğu hedef-
ler doğrultusunda ilerlemeye devam ede-
cek, yapısal reformlarla da kazanımlarını 
geri dönülmez şekilde sağlamlaştıracaktır. 
Dediğim gibi, Türkiye artık büyük proje-
lerin, büyük fikirlerin, büyük hedeflerin 
ülkesidir. Bugün açılışını yaptığımız tesis-
ler bütün vatandaşlarıma, bütün Denizli 
halkına hayırlı olsun. Sözlerime son ver-
meden önce hepinizi bir kez daha saygıyla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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Aziz Samsunlular.. sevgili kardeşlerim… 
sevgili hemşehrilerim… Hepinizi coşkuyla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Cumhuriyet Meydanı’nda bugün sizlerle 
buluşmaktan büyük bir mutluluk duydu-
ğumu bilmenizi istiyorum. Bu milletin 
ruhunda, vicdanında Samsun’un tayin 
edici bir rolü vardır. Bağımsızlığımızın, 
egemenliğimizin, istiklalimizin sembol 
şehirlerinden biridir Samsun. 

Bu zamana kadar belki bütün siyasetçiler 
Samsun’a gelip minnet duygularını dile 
getirdiler ama, Samsun için yapılması ge-
rekeni yapmadılar. Biz Samsun’a sadece 
konuşmaya değil hizmetlerimizi paylaş-
maya geldik. Biz sadece Samsun’a değil ül-
kemizin her şehrine, her köşesine hizmet 
için geldik. Samsun Cumhuriyetimizin 
yolunu açtı, biz de Samsun’un yollarını açı-
yoruz. Samsun İstiklal meşalesini yaktı biz 

Açılış Töreni ve Ziyaretler

Samsun | 26 Kasım 2005
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de Samsun’a doğalgaz meşalesini yakmaya 
geldik.

Başbakan olduktan sonra yedinci kez 
Samsun’a geliyorum. Bildiğiniz gibi bun-
dan 10 gün önce yine Samsun’daydım. Bu-
rada, Türkiye’nin en büyük rüyalarından 
birini gerçeğe dönüştürdük. O gün dünya 
liderlerini ağırlayan Samsun, sesini bütün 
dünyaya duyurdu. Bildiğiniz gibi bu açılışa 
Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin 
büyük bir heyetle katıldı. İtalya Başbakanı 
Sayın Berlusconi, aynı şekilde geniş bir he-
yetle Samsun’a geldi. Samsun zirvesinden 
hemen sonra bu kez İtalya Cumhurbaşkanı 
700 kişilik bir işadamı heyetiyle Türkiye’yi 
ziyaret etti. 

Bunlar büyük olaylardır. Bunlar ülkemizin 
bütün dünyada cazibe merkezi olduğunu 
açıkça gösteren gelişmelerdir. Ne yazık 
ki, Türkiye’nin bu büyük sevincine ortak 
olamayanlar var. Ne yazık ki, Türkiye’nin 
bu başarısını AK Parti’nin başarısı zanne-
dip kıskananlar var. AK Parti’ye muhalefet 
edeyim derken Türkiye’ye muhalefet edi-
yorlar. Mavi Akım sevincini birkaç provo-
kasyonla gölgelemek istediler. 

Sormak lazım, Samsun’un sevincine ne-
den ortak olamıyorsunuz. AK Parti, sizin 
kirlettiğiniz siyaseti arındırıyor. AK Parti, 
sizin ektiğiniz zehirli tohumları ayıklıyor. 
AK Parti, güven ve istikrar sağlayarak 
Türkiye’yi dünya ile bütünleştiriyor. Gelin, 
Türkiye’nin büyüme iradesine ortak olun. 
Sorarım, hangi günlerin özlemini duyu-
yorsunuz. 1990’lı yılların Türkiye’sini mi, 
1980’li yılların Türkiye’sini mi, 1970’li yıl-

ların Türkiye’sini mi özlüyorsunuz. Demo-
de siyasetiniz tasfiye olmuştur. Artık bunu 
anlayın. Türkiye, açtığınız karanlık odaları 
kilitlemiştir. Bundan da geriye gidiş olma-
yacaktır.

Aziz vatandaşlarım… 

Biz yaptığımız işlerle konuşuyoruz, peki 
bize muhalefet edenler ne diyor. Bakı-
nız, Mavi Akım’ın heyecanı yurt dışında, 
uluslar arası camiada daha çok hissedildi. 
Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar, büyük 
imkanlar açacak olun bu projenin kamu-
oyumuza, ülkemize neler kazandıracağını 
medyamızın daha farklı yansıtmasını bek-
lerdim. Çünkü bu sıradan bir olay, herhan-
gi bir proje değildi. 

Bu proje ekonomik değeri açısından dün-
yanın sayılı projelerinden biriydi. 

Dünyanın deniz altından geçen en derin 
boru hattı, tam 2 bin 150 metre derine inşa 
edilmiştir. Toplam 1300 kilometre uzun-
luğa sahiptir. O gün yaptığımız açılışla 
Türkiye’nin büyük rüyalarından birini ger-
çekleştirdik. Mavi Akım projesi gündeme 
geldiği günden bu yana “Mavi Düş” olarak 
anılıyordu. Mavi Akım, 15 yıldan bu yana 
devam eden bir düştü. Büyük bir cesaret, 
azim, kararlılık göstererek bu düşün, bu 
rüyanın gerçekleşmesini sağladık, açılışını 
yaptık. 

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye’nin düşlerini, rüyalarını bir bir 
gerçekleştiriyoruz. Mavi Akım şu anda 
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Kırıkkale’de… Biz bunu güneye kadar in-
dirmeyi hedefliyoruz. Şimdi ikinci bir rü-
yayı, ikinci bir adımı gerçekleştirmek için 
çalışıyoruz. Bu çalışma Samsun-Ceyhan 
Ham Petrol Boru Hattı’dır. Bu boru hattını 
Türkiye’nin en kuzeyinden en güneyine 
kadar indirmeyi hedef liyoruz. Sadece 
Türkiye’ye değil, aynı zamanda Avrupa’ya 
da ulaştıracağız bunu. 

Türkiye’nin petrol kuyuları yok. Doğal-
gaz kaynağı yok ama petrol kadar önemli 
imkanları, zenginlikleri, kaynakları var. 
Türkiye’yi bir enerji koridoru haline geti-
riyoruz. Samsun’dan giriş yapan bu doğal-
gazı, Türkiye’nin tüm şehirlerine ulaştıra-
cağız. Allah’ın izniyle bütün şehirlerimiz 
bu imkanlardan eşit ve adil olarak yarar-
lanacak. Bu doğalgazı Türkiye’nin dört bir 
yanındaki sanayi kuruluşlarımıza, konut-
larımıza, hastanelerimize, okullarımıza 
ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. Hortumlar ke-
sildikçe Türkiye kazanıyor. İsraf ve talan 
politikasının izleri silindikçe Türkiye’nin 
her şehrinde meşaleler yanıyor. Devleti ve 
milleti zarara uğratanlar, sadece Samsun 
Ankara hattında 113 milyon dolarlık usul-
süzlük yapanlar artık sahnede yok. 

Artık, Türkiye’de siyaset aklanıyor. Si-
yaset aklandıkça Türkiye imkanlarına, 
kaynaklarına kavuşuyor. AK Parti iktidarı, 
Türkiye’yi parazitlerden arındırıyor. Mil-
leti değil, kendi cebini, akrabasını, eşini 
dostunu düşünen çürük elmalar siyasetten 
ayıklandıkça Türkiye kazanıyor. Türkiye 
artık kriz üretmiyor, fırsat sağlıyor, imkan 
sağlıyor, istihdam sağlıyor. Türkiye artık 

fikir üretiyor, proje üretiyor, yatırım yapı-
yor. 

Mavi Akım işte bu projelerden birisidir ve 
Türkiye’ye çok önemli imkanlar, fırsatlar 
sunacaktır. Rusya ve İtalya ile birlikte ha-
yata geçirdiğimiz bu proje, çok önemli bir 
işbirliği zincirinin ilk halkasıdır. 

Göreve geldiğimizde yurt dışı gezilerine 
çıkarken, işadamlarımızı yanımıza alıp 
bir bir gezeceğimizi, Türkiye’yi dünyaya 
açacağımızı söylemiştik. Bu çalışmalarımı-
zın karşılığını, bu azmimizin ürünlerini, 
meyvelerini almaya başladık. Artık sadece 
biz onların ayağına gitmiyoruz. Artık biz 
onların kapılarını çalmıyoruz. Şimdi onlar 
akın akın Türkiye’ye geliyorlar. Şimdi on-
lar Türkiye’nin kapılarını aşındırıyorlar… 
Gördünüz, geçen hafta 600 İtalyan işada-
mı, Cumhurbaşkanıyla birlikte Türkiye’de-
ki yatırım imkanlarını yerinde incelemek 
üzere geldi. 

Eskiden bu sahneler görülmezdi. Türkiye 
bu gelişmelere hasretti. İşte hasret bitiyor. 
Her ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, 
milletimiz için yapıyoruz. Bizim anlayı-
şımızda millete efendilik değil, millete 
hizmet etmek vardır. Elhamdülillah bu 
hizmetleri de ayağınıza kadar getiriyoruz, 
getirmeye de devam edeceğiz. Bakınız, bu-
gün neden buradayız. Bugün Samsun için 
bir meşale yakmaya geldik. Bu meşale ile 
Samsun daha çok aydınlanacak, bu meşale 
ile daha çok üretim, daha çok istihdam ka-
pıları açılacaktır. 
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2006 yılının sonuna kadar Bafra, Havza, 
Vezirköprü, Çarşamba ve Terme ilçelerinin 
doğalgaz hatları tamamlanacaktır. Bugün 
itibariyle Samsun-Ankara uçak seferleri 
başlayacaktır. İşsizlik sorunun çözümünde 
büyük bir imkan sağlayacak olan Samsun 
Gemi Sanayi inşa bölgesinin yatırımcılar 
için cazip hale getirilmesi amacıyla gerekli 
kamu yatırımları yapılacaktır. Bu amaçla 
2006 yılı yatırım bütçesine 3 trilyon Türk 
Liralık ödenek sağlanmıştır. Şehirlerarası 
otobüs terminali 2006 yılının ortasında 
bitirilmiş olacaktır. Samsun hafif raylı ta-
şıma sistemine dönük çalışmalar devam 
etmektedir. Bütün bunları insan kaynakla-
rımızla yapıyoruz. 

Bütün bunları Türkiye’nin derdiyle dert-
lenen, yaptığı her işi hesap duygusuyla 
yapan idealist kadrolarımızla yapıyoruz. 
Bakınız Türkiye’de 20 yılda yapılamayanı 
son üç yılda yapan bir kurum var. Toplu 
Konut İdaresi. Bu kurum, ev sahibi olmayı 
düne kadar hayal edemeyen yüz binlerce 
vatandaşımızı ev sahibi yapıyor. Son 20 
yılda sadece 43 bin konut yapılmıştı. Bi-
zim iktidarımızda 3 yılda 148 bin konut 
inşa ediyoruz. Samsun’da TOKİ tarafından 
1572 Toplu konutun yapımı devam ediyor. 
Yeni projelerle birlikte 2236 konuta çıka-
racağız. Bu ne demek? Orta büyüklükte 
bir ilçe kadardır. Yeni bir şehir inşa etmek 
demektir bu. Merkez Çobanlı-Atakent 
Konutları, Merkez- Hastanebaşı, Selahiye 
Konutları ve Merkez Adalet Mahallesi inşa 
ediliyor. 

Sadece konut yapmakla yetinmiyoruz. Bu 
mekanların gerektirdiği sosyal donatıları 

da inşa ediyoruz. İki adet okulun yanı sıra 
yeni, modern ticaret merkezleri inşa edi-
yoruz. Evet, TOKİ eliyle Türkiye’nin her 
tarafına, her şehrine yeni adalet mahalle-
leri yapıyoruz. Önümüzdeki Mart ayında 
ilk anahtarı teslim edeceğiz. Bakınız, şehir 
merkezindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesini taşıyor, yeni, modern bir has-
tane yapıyoruz. Bunu da TOKİ yapıyor. 

Yetmedi, Türkiye’nin şehirlerini birbirine 
kavuşturuyoruz. Samsun Sarp arasında 
410 kilometre bölünmüş yolun yapımı 
tamamlandı. Samsun -19 Mayıs yolu hızla 
bitirildi. Budur ülkesini sevmek. Budur 
milletini sevmek. Ankara’da, masa başında 
slogan atarak milliyetçi olunamaz. Milleti-
ni sevmek ben ülkem için şunu yaptım de-
meyi gerektirir. Meyveli ağacı taşlamakla 
muhalefet olmaz. Öneri getireceksiniz, pro-
je yapacaksınız ve adam gibi sözlerinizin 
arkasında durarak verdiğiniz sözleri ger-
çekleştireceksiniz. Bilesiniz ki, millete kül 
yutturamazsınız. Taş üstüne taş koydunuz 
mu, bu ülke için bir tek çivi çaktınız mı, 
hangi şehirdeki eserler sizin eserinizdir?

Aziz hemşerilerim… değerli Samsunlular…

Biz ne dedik ne yaptık? Biz işbaşına gelir-
ken “Türkiye’yi Ankara’dan masa başında 
idare etmeyeceğiz” demiştik. Allah’a şü-
kürler olsun ki, bütün sözlerimizde dur-
duğumuz gibi bu sözümüzde de durduk, 
hemen her gün açılıştan açılışa koşarak, 
Türkiye’nin dört bir yanına hizmet yetiş-
tirmek için çaba harcadık. Samsun’a yedi 
kez bu yüzden geldim. Artık, Ankara eskisi 
kadar size uzak değil. Size uzak olmadığı 
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gibi hiçbir şehrimize, hiçbir ilçemize eskisi 
gibi uzak değil. 

Gün olmuyor ki, ülkemizin bir ilinde, bir il-
çesinde açılışlar yapmayalım. Türkiye, bü-
tün şehirleriyle bir bir özlemlerine, taleple-
rine ulaşıyor. Artık tek tek açılışlar yerine 
toplu açılışlar yapıyoruz. Vaat ettiğimiz 
gibi, yola çıkarken halkımıza söylediğimiz 
gibi Türkiye’nin imkanlarını, kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Samsun’a ge-
rekli altyapının sağlanması için her türlü 
imkanı seferber etmek, hükümet olarak 
bizim görevimizdir. Bu sorumluluktan 
hareketle, Samsun’a her gelişimde kentin 
gelişimini, kalkınmasını daha ileri boyutla-
ra taşıyacak hizmetler kazandırmaya özen 
gösterdik. 

AK Parti hükümeti, verilen sözleri havada 
bırakan, atılan temelleri takip etmeyen bir 
hükümet değildir. Her ne söz verdiysek 
yerine getirmek için azami gayret ve çaba 
harcıyoruz. Hükümet olarak ülkemizin 
menfaati, kalkınması uğruna bir çivi ça-
karak dahi katkıda bulunan herkesi, her 
zaman ve zeminde destekliyor, alkışlıyo-
ruz. Bu beyanımız bir temenni, siyaseten 
söylenmiş bir söz değil bir gerçektir. Benim 
ülkemde her kim bir iş kapısı, bir ekmek 
kapısı, bir istihdam ve üretim kapısı açı-
yorsa ben onun mutluluğunu yüreğimde 
hissediyorum. 

Şehirlerimizin daha mamur ve bayındır 
olması, ülkemizin çağdaş bir ülke olma-
sının en temel gereğidir. Buna mukabil, 
Samsun’un henüz çözüme kavuşturulma-
mış sorunları olduğundan da haberdarız. 

Bu sorunların çözümü için gereken öz-
veriyi göstermeye hazırız. Biz ülkemizin 
dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz 
kalkınma hamlelerini, açılışları sadece 
o şehir, o bölge için değil, aynı zamanda 
Avrupa Birliği’ni hedeflemiş Türkiye’nin 
medeniyet yürüyüşünün adımları olarak 
değerlendiriyoruz. Kalkınmanın tek bo-
yutlu devam etmesi, sürdürülmesi, gerçek-
leştirilmesi mümkün değildir. Türkiye’de 
ekonomik alandaki kalkınma ile birlikte, 
demokratikleşme, hukuk devleti ilkesinin 
sağlamlaştırılması, insan hak ve özgür-
lükleri alanında da kalkınma, gelişme ve 
ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Halkımızın özlemi, talebi, arzusu budur. 
Bu ancak işadamlarımızın, sanayicimizin, 
çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin tek bir 
yürek, tek bir yumruk haline gelip bütün-
leşmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, 
bir huzur ülkesi olacaktır. Türkiye’nin 
dirliğini düzenini, kardeşlik iklimini 
bozmaya kimse, ama kimse muktedir 
olamayacaktır. Biz bu devleti, bu Cumhu-
riyeti Samsun’dan yola çıkarak kurduk. 
Biz, Şanlıurfa’da, Kahraman Maraş’ta, 
Gaziantep’te, Çanakkale’de ağır bedeller 
ödedik ve yeniden var olduk. Biz öz kar-
deşler arasında ihanet tohumları ekmek 
isteyenlere fırsat vermeyecek büyük bir 
milletiz. Hepinizi sevgiyle muhabbetle, 
coşkuyla selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, 
2003 yılında başlattığımız bir çalışmanın, 
Entegre Katı Atık Depolama Tesislerinin 
temel atma törenlerini yapmak üzere 

bulunmaktayız. Çevrenin korunmasına 
yönelik verdiğimiz mücadelede kilometre 
taşı olacak bu tesislerin, ülkemize, mille-
timize, hemşerilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Çevre ve Orman Bakanlığı 
Entegre Katı Atık Depolama 

Tesisleri Temel Atma Töreni

Ankara | 29 Kasım 2005
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Değerli arkadaşlarım…

Çevrenin korunması, tabiatla, yeşille barı-
şık bir kalkınma modelinin yerleştirilmesi 
maliyetli bir iştir, bunu biliyoruz. Trilyon-
larca lira harcayıp, fabrikayı, üretim tesisi-
ni ya da alt yapıyı kuracaksınız. Ancak bun-
lara ilaveten bir o kadar daha harcayıp bir 
de arıtma tesisi, depolama tesisi kuracak-
sınız. İlk bakışta bunlar ilave maliyet gibi 
görülüyor ama, öyle değil. Çevre düzeniyle 
ilgili tedbirler büyümenin, kalkınmanın 
olmazsa olmaz şartlarıdır. Aksi takdirde 
kirlenen bizim çevremiz, kirlenen bizim 
suyumuz, bizim yeşilimiz… 

Dolayısıyla çevrenin korunması bir felsefe-
dir. Yatımın, üretimin insan odaklı olması, 
insan için olması ancak çevrenin korunma-
sıyla mümkündür. Aslolan hayatın korun-
masıdır. Hayatı korumak, bütün canlıları 
korumayı gerektirir. Kalkınma ve büyüme 
tabiatı sömürme değildir. Sadece üretime, 
sadece tüketime, şuursuzca bir kalkınma 
hedefine odaklanır kalırsak, 10 yıl, 20 yıl 
sonra inanın yaşayacak bir çevre bulmak, 
yaşanabilir şehirlere sahip olmak imkansız 
hale gelecektir.

Bakınız; Avrupa Birliği’ne katılım sürecin-
de bizi bekleyen en zorlu fasıllardan biri de 
çevre faslı olacaktır. Bu fasılda mükteseba-
ta uyum uzun sürecek ve maliyetli olacak-
tır. Çünkü her kuruluş, her tesis, her beledi-
ye çevrenin mükemmel şekilde korunması 
için ne gerekiyorsa yapacak. Ancak ilk ba-
kışta maliyetli, masraflı gibi görünen bu 
süreç, sonuçta ülkemizin güzelliklerinin 
de korunmasını, çocuklarımızın, torunları-

mızın insanca yaşanabilir kentlere, mekan-
lara sahip olmasını beraberinde getirecek-
tir. Ayrıca bu durum şirketlerimiz için de 
önemli bir rekabet unsuru olacak. Çevreyi 
kirletmemek için ek maliyet sarfeden bir 
şirket, pazarda saygınlığı olan, ürünleri 
tercih edilen bir şirket olacak.

Değerli katılımcılar…

Çevrenin korunmasını sadece şirketler, 
sadece ekonomik kaygılar çerçevesinde 
değerlendirmek elbette yanlış olur. Bakı-
nız, biz, hizmette yerel yönetimlere özel bir 
önem veriyoruz. Çağdaş dünyanın geldiği 
bu günkü anlayış da bu istikamettedir. Şim-
di düşünün ülkemizde tam 3225 belediye 
bulunmaktadır. Bunların uzman personel, 
araç-gereç, imkan ve kabiliyet noktasında 
aralarında ciddi farklılıklar bulunuyor. O 
zaman, birtakım hizmetlerin müşterek ya-
pılması konusunda zaruret vardır.

Çevrenin korunması konusu giderek çok 
daha fazla önem arz ediyor. İşte bu nokta-
da, yerel yönetimler için hassasiyetle ve ke-
sintisiz verilmesi lazım gelen atık yönetim 
hizmeti için ulusal bazda bir uygulamayı 
başlatmaya karar verdik. Yapılan teknik ça-
lışmalar, vali ve belediye başkanlarımızla 
yapılan değerlendirmeler sonucunda ülke 
genelinde birlik modeliyle tüm belediyele-
rimizin atıklarını 200 entegre tesiste çöze-
bileceğimize karar vermiş bulunmaktayız. 
Yoksa mevcut durumda yurt çapında 3225 
alanda atıkla uğraşmak zorunda kalacak, 
kontrolü ve işletimi zor bir işe devam etmiş 
olacaktık. 
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İşte şimdi bu uygulamanın başlangıç nok-
tasında bulunuyoruz. Ülke genelinde çöp 
probleminin entegre bir sistematik içinde 
çözümlenmesi için bugün, buradan start 
veriyoruz. Bu adım, dünya ile bütünleşmiş, 
imkan ve kabiliyetlerini iyi yöneten bir 
Türkiye anlayışımızın da önemli bir ayağı-
nı oluşturmaktadır. Türkiye’nin tertemiz 
bir çehreye kavuşturulmasının bilinciyle 
işleri ertelemeden hareket ediyoruz. Tür-
kiye’mize ve Türk insanına yakışmayan, 
yılların ihmaline terk edilmiş bir çevre 
anlayışının artık kabul edilemeyeceği, bu 
durumun sürdürülemez olduğu düşünce-
siyle, kalıcı bir çözüm üretmek üzere yola 
çıkmış bulunmaktayız. 

Artık çöpün evden dışarıya çıkarılması, 
onun gözden uzak bir yere atılması anlayı-
şı bitmiştir. Önce çöpü azaltma, yani daha 
az çöp çıkartma, kaynakta ayrıştırma, geri 
kazanma ve ekonomik değeri olmayan kıs-
mını ise düzenli depolama suretiyle enteg-
re bir yaklaşımla bertaraf edilmesini sağla-
ma sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Değerli arkadaşlar… sevgili vatandaşla-
rım… 

Modern dünyanın en büyük sorunların-
dan biri çevre sorunlarıdır. Bu sorunla mü-
cadele etmek için çevre bilincini daha çok 
artırmak zorundayız. Çevre bilinci, tabia-
tın korunmasıdır, hayatın korunmasıdır. 
Biz çevre konusundaki yeni yaklaşımımızı 
kalıcı unsurlarıyla birlikte hayata geçirme 
azim ve kararlılığındayız. Bu bağlamda 
Türkiye’de ilk defa çevreye karşı işlenen 
suçlar yeni Türk Ceza Kanunu’nun kapsa-

mına alınmıştır. Bu adım, birçok alanda 
olduğu gibi önemli bir dönüm noktasıdır, 
bizim dönemimizdeki yeni başlangıçlar-
dan biridir.

İstanbul Belediye Başkanlığımdan beri 
üzerinde en çok durduğum çevre konusu-
na herkesin daha çok duyarlık gösterme-
sini sizlerden hassaten istiyorum. Bu yasal 
düzenlemenin uygulanmasında, mevcut 
altyapı ve eğitim açığının giderilmesi için 
gerekli olan geçiş süresi yasaya da konmuş-
tur. Bu süre konusu, maalesef bazı çevre-
lerce tartışma konusu yapılmıştır. Ancak 
unutmayalım ki, tüm gelişmiş ülkelerde 
her yasal düzenlemenin uygulamada ba-
şarılı olması için gerekli bir hazırlık süresi 
vardır. 

Yine bu bağlamda biz kaynağı olmayan, 
kendi kendisini finanse edemeyecek mev-
zuat düzenlemesi yapmamaya da azami 
özen gösteriyoruz. Yani yapılan her yasal 
düzenlemeye, kendi içinde bir finansal 
kaynak tanımı da getirilmiştir. Çünkü biz 
inanıyoruz ki, kendi kaynağını üretemeyen 
hiçbir düzenlemenin sübvansiyonlar ve 
sınırlı kamu kaynaklarının transferleri ile 
sürdürülebilir olması mümkün değildir.

Değerli katılımcılar…

Katı atıklar eğer tekniğine uygun bir şekil-
de bertaraf edilmezse; toprağın, ormanın, 
gıdaların, yer üstü ve yeraltı sularının, 
kısacası nefes aldığımız havanın, içtiğimiz 
suyun kirlenmesine yol açarlar. Bakınız, 
çevre ile ilgili bir hususu özellikle dikkat-
lerinize sunmak istiyorum. Bugüne kadar 
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ülkemizde sadece 15 adet entegre katı atık 
depolama tesisi kurulabilmiştir. Atıkların 
yaklaşık % 65’i pervasızca denize, göle, 
akarsuya ya da havaya atılmıştır.

Artık buna tahammül edebilmemiz, göz 
yummamız mümkün değildir. Bu fotoğra-
fı, bu manzarayı mutlaka ve mutlaka değiş-
tirmek zorundayız. İşte bugün temelini at-
tığımız bu tesisler, bu aşamada son derece 
önemli bir girişimin önemli bir halkasını 
oluşturmaktadır. Burada, bu değerli çalış-
maya emek veren ve hayata geçirilmesini 
sağlayan Çevre ve Orman Bakanlığımıza, 
vali ve belediye başkanlarımıza ve tüm 
katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu 
tesislerimizin ülkemize, milletimize, şehir-
lerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başla-
madan önce, 1999 yılının 12 Kasım’ında 
yıkıma uğrayan Düzce’yi yeniden ayağa 
kaldırmak, yeniden imar etmek için bütün 
imkanlarımızı seferber ettiğimizi söyle-
mek istiyorum. Bu vesileyle, o depremde 
hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımı-
za, evlatlarımıza Allah’tan bir kez daha 
rahmet diliyorum. 

Geçtiğimiz 12 Kasım günü itibariyle dep-
remin üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak 
yaralar hala sarılamadı. Burada 6 yılın 
dindirilmeyen acılarını bir nebze olsun 
dindirmek, açılan yaraları sarmak için 
bulunuyoruz. O tarihte henüz bir ilçe olan 
Düzce’nin bugün kentsel gelişimini daha 
ileri boyutlara taşıyoruz. 

Göreve geldiğimiz tarihten itibaren, Tür-
kiye’nin bütün şehirlerinin daha mamur, 

Ortak Açılış Töreni

Düzce | 30 Kasım 2005
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daha bayındır hale gelmesi için azami 
gayret, azami çaba sarf ediyoruz. İş başına 
gelirken, Türkiye’yi masa başında idare 
eden bir hükümet olmayacağımızı söyle-
miştik. Çok şükür bu sözümüzde durduk, 
durmaya devam ediyoruz. Türkiye bir 
krizler ülkesiydi, ülkemizi bir fırsatlar 
ve imkanlar ülkesi haline getirdik. Gün 
olmuyor ki, ülkemizin bir ilinde, bir ilçe-
sinde açılışlar yapmayalım. Daha geçen-
lerde Denizli’de toplu açılışlara katıldım. 
Ardından Samsun’un Durusu köyünde 
Türkiye’nin en büyük rüyalarından birini 
gerçekleştirdik. Sonra, Samsun’a yeniden 
gittik ve Türkiye’nin istiklal meşalesini ya-
kan Samsun’da biz de doğalgaz meşalesini 
yaktık. 

Bugün de Düzce’mizin doğalgaz meşalesi-
ni yakıyoruz. Düzce’ye doğalgaz verilmesi 
için 10 milyon doları aşan bir yatırım ya-
pıldı. Bu yatırımla 15 bin konut ve 50 sana-
yi tesisi doğalgaza kavuşacak. Bölge olarak 
Karadeniz Ereğli, Düzce, Gülüç, Kaynaşlı, 
Konuralp, Alaplı il ve ilçelerinde yapılacak 
yatırımlarla 77 bin abonenin doğalgaza 
kavuşmasını sağlayacağız. Böylece bu böl-
gede doğalgaz için yaptığımız yatırım 32 
milyon doları aşmış olacak. Samsun’dan 
giriş yapan doğalgazı, Türkiye’nin tüm şe-
hirlerine ulaştıracağız. 

Allah’ın izniyle bütün şehirlerimiz bu 
imkanlardan eşit ve adil olarak yararla-
nacak. Bu doğalgazı Türkiye’nin dört bir 
yanındaki sanayi kuruluşlarımıza, konut-
larımıza, hastanelerimize, okullarımıza 
ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. İsraf ve talan 

politikasının izleri silindikçe, Türkiye’nin 
kaynaklarını Türkiye’ye kazandırdıkça 
ülkemizin her şehrinde meşaleler yanıyor. 
Türkiye rüyalarını, düşlerini, hayallerini 
gerçekleştiriyor. Türkiye, bütün şehirleriy-
le bir bir özlemlerine, taleplerine ulaşıyor. 
Artık tek tek açılışlar yerine toplu açılışlar 
yapıyoruz. 

Bugün de Düzce’mizde toplu açılışlar ger-
çekleştiriyoruz. Bir yandan Düzce’yi do-
ğalgazla buluştururken, bir yandan Düzce 
Atatürk Hastanesi’nin açılış törenini, bir 
yandan Düzce Belediyesi Hizmet binası 
inşaatının temel atma törenini, bir yandan 
Toplu Konut İdaresi’nin yaptığı konutların 
teslim törenini, bir yandan da Kızılay Kan 
Merkezi temel atma törenini gerçekleştiri-
yoruz. 

Aziz vatandaşlarım…

Hükümetimizin uygulamaya koyduğu 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Aile He-
kimliğine geçeceğimizi ilan etmiştik. Yirmi 
yıldır hep vaatlerde kalan bu uygulamaya 
ilk olarak Düzce ilimizde başladık. Ne de-
miştik? Aile Hekimliği ile her ailemizin, 
her vatandaşımızın bir hekimi olacak. Bu 
hekim kendisine bağlı vatandaşlarımızın 
sağlığından birinci derecede sorumlu 
hekim olacak. Yani biz vatandaşımızın 
sağlığını bu hekimimize, birlikte çalıştığı 
ebemize, sağlık memurumuza emanet edi-
yoruz. Diyoruz ki, doktorum, hemşirem, 
ebem; vatandaşımın sağlığı sana emanet, 
bunun tedavisinden, korunmasından sen 
sorumlusun. Vatandaşımıza diyoruz ki, 
hastalandığın zaman git, senin sağlığından 
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birinci derecede sorumlu olan doktoru 
bul, sıra beklemeden, zaman kaybetmeden 
tedavini yaptır. 

Bu uygulamamız yeni olduğu için henüz 
hekimlerinizle tanışmamış olabilirsiniz. 
Gidin, doktorunuzla, hemşirenizle tanışın, 
ülkemizde ilk olarak Düzcelilere sağla-
dığımız bu fırsattan istifade edin. Sağlık 
kadrolarımız sizlerin emrinde, onlar sizin 
sağlığınız için hazır bekliyorlar. Bizler de 
AK Parti iktidarı olarak bütün Türkiye’nin 
sıhhati, huzuru, refahı için çalışıyoruz. Hü-
kümetimizin Sağlıkta Dönüşüm Programı 
ile verdiği bir söz vardı: Sağlıkta tek çatı 
uygulaması. 

Düzce Atatürk Hastanesi sözümüzde dur-
duğumuzun en güzel örneklerinden birisi. 
İnsanımıza, vatandaşlarımıza, Düzcelilere 
yakışır bir tarzda, çağdaş teknolojinin 
bütün imkanlarının kullanıldığı bir hasta-
nedir. Eskiden her hekime bir oda düşme-
diği için günlük muayene sayısı 750 kişiyle 
sınırlı kalıyordu. Şimdi bu hastanemizdeki 
planlama ile birlikte bu sayı neredeyse yüz-
de 50 oranında artırılarak, günlük muaye-
ne sayısı 1100’e çıkarılmıştır. Yine de yeni 
açılan bu hastanemizde, personel eksikliği 
nedeniyle bazı hizmetlerin sağlanamadı-
ğını, gerçek kapasitesine ulaşamadığını 
öğrendim. Eksik kalan bu hizmetlerin sağ-
lanması için gereken neyse yapılacaktır. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, biz-
ler, Düzce’yi ayağa kaldırmak için burada-
yız. Bu vatanın ak sütünü emmiş bir kadro 
olarak, bizden inancını, güvenini esirge-

meyen milletimize borcumuzu ödemek 
için buradayız. 

Değerli Düzceliler…

Türkiye’de artık saat gibi işleyen kurum-
lar var. Halkın imkanlarını, kaynaklarını 
halkın hizmetine sunuyoruz. Kamu adına 
hizmet sunan bütün kurum ve kuruluşlar 
ürettikleri katma değer kadar başarılı sa-
yılıyorlar. Devletten beslenen, düne kadar 
devletin kaynaklarını tüketen kurumlar 
artık devletten bir tek kuruş almadan ken-
di kaynaklarını kendileri üretiyor. Türkiye 
bir yatırım ülkesi olsun diye üreticinin, 
yatırımcının önünü açıyoruz. 

Daha önce çıkardığımız Teşvik yasasını 
tamamlayan bir dev adım daha attık. Ku-
rumlar vergisini yüzde 30’dan yüzde 20’ye 
indirdik. Düne kadar hayal edilemeyen bir 
adımdır bu. Büyük sevinç, büyük heyecan 
uyandırmıştır. Artık biz önümüzü görü-
yoruz, sanayici önünü görüyor, yatırımcı, 
üretici, ihracatçı gelecek 10 yıl 20 yıl için 
adımlar atıyor. Bakınız sadece hükümet ve 
büyük sanayi kuruluşları değil vatandaş da 
önünü görüyor. Kira öder gibi insanları ev 
sahibi yapıyoruz. Biz önümüzü görmesek, 
güven unsuru bu kadar sağlamlaşmasa bu 
mümkün olamaz. Keza vatandaşımız da 
geleceğini göremese bu konutlara sahip 
olmak için büyük bir izdiham yaşanmaz.

Sevgili vatandaşlarım…

Bakınız, hükümetimizin “Planlı Kentleşme 
ve Konut Üretimi” programı kapsamında, 
Türkiye’de 20 yılda yapılamayanı son üç 
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yılda yapan bir kurum var: Toplu Konut 
İdaresi. Bu kurum, ev sahibi olmayı düne 
kadar hayal edemeyen yüz binlerce vatan-
daşımızı ev sahibi yapıyor. Son 20 yılda 
sadece 43 bin konut yapılmıştı. Bizim 
iktidarımızda 3 yılda, 74 il ve 165 ilçede 
başlattığımız konut seferberliği sayesin-
de 149 bin 691 konuta ulaşıldı. Düzce’de 
Merkez-Nalbantoğlu mevkiinde TOKİ ta-
rafından Ocak 2004’te başlatılan, depreme 
dayanıklı 558 toplu konutun yapımı Aralık 
2004’te tamamlanarak, hak sahiplerine 
teslimi yapılmıştır. 

Sadece konut yapmakla yetinmiyoruz. Bu 
mekanların gerektirdiği sosyal donatıları 
da inşa ediyoruz. Düzce ilimize 558 konu-
tun yanı sıra 1 adet modern ticaret merkezi 
inşa ettik. Evet, TOKİ eliyle Türkiye’nin her 
tarafına, her şehrine yeni ilçeler, yeni ma-
halleler kuruyoruz. Yine Nalbantoğlu mev-
kiinde 15 bin metrekare büyüklüğündeki 
arsamız Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve 
Ulaşılabilir Yaşam Derneği ile işbirliği ya-
pılarak engelli vatandaşlarımız için konut 
üretmek üzere tahsis edilmiştir. Tahsis edi-
len bu alanda Türkiye’nin ilk engelli köyü 
olan “Engelli Yaşam Alanı”nın temeli atıl-
mış, sosyal donatılarıyla birlikte 25 konu-
tun inşaatına başlanmıştır. Engelli vatan-
daşlarımızın bütün ihtiyaçları göz önüne 
alınarak yapılan bu konutlar 2005yılının 
sonunda tamamlanarak, en kısa zamanda 
hak sahiplerine teslim edilecek. 

Sevgili vatandaşlarım… Düzceli kardeşle-
rim…

AK Parti hükümeti, verilen sözleri havada 
bırakan, atılan temelleri takip etmeyen bir 

hükümet değildir. Her ne söz verdiysek 
yerine getirmek için azami gayret ve çaba 
harcadığımızın bilinmesini isterim. Hü-
kümet olarak ülkemizin menfaati, kalkın-
ması uğruna bir çivi çakarak dahi katkıda 
bulunan herkesi, her zaman ve zeminde 
destekliyor, alkışlıyoruz. Benim ülkemde 
her kim bir iş kapısı, bir ekmek kapısı, bir 
istihdam ve üretim kapısı açıyorsa ben 
onun mutluluğunu yüreğimde hissediyo-
rum. Daha mutlu, daha huzurlu günlerde 
buluşmak üzere, hepinizi sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili İzmirliler… aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi gönül dolusu sevgilerimle selam-
lıyorum. İzmir’imize can suyu getirecek bu 
güzel tesislerin açılışında sizlerin aranızda 
olmaktan duyduğum memnuniyeti özel-
likle ifade etmek istiyorum.

Türkiye’nin her köşesini adım adım dola-
şıyor, açılıştan açılışa koşuyor, Türkiye’nin 
büyük imar hareketine tanık olmanın he-
yecanıyla doluyoruz. Bugün İzmir’deyiz, 

Kavakdere Barajı ile birlikte 27 ortak pro-
jenin açılışını da yapıyoruz. Türkiye’nin 
nasıl bir geleceğe doğru ilerlediğini, nasıl 
mutlu ve müreffeh günlere doğru yol al-
dığını görmek için her gün ülkemizin bir 
başka yerinde hizmete açılan bu tesislere 
şöyle bir bakmak yeterli olacaktır.

Türkiye bütün gücüyle, bütün enerjisiyle 
ayağa kalkıyor, çağdaş uygarlık seviyesi-
nin ötelerine doğru yolculuğunu büyük 

DSİ Toplu Açılış Töreni

İzmir | 18 Aralık 2005
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bir heyecanla sürdürüyor. Bundan sadece 
üç sene önce umutların tükenmeye yüz 
tuttuğu her alanda büyük bir çöküntünün 
yaşandığı bir ülkenin bugünlerinden ne 
kadar gurur duysak, ne kadar coşkulansak 
yeridir. Şunu aklımızdan hiç çıkarmama-
mız gerekiyor, bu noktaya kolay gelmedik, 
geçen üç seneyi bir başarı öyküsüne çe-
viren şey milletimizle el ele gönül gönüle 
yürüttüğümüz büyük değişim hareketidir.

Biz göreve geldiğimizde bu ülkenin ne-
redeyse bütün kurumları çalışamaz hale 
gelmiş, hizmetler neredeyse kilitlenmişti. 
Bugün açılış üstüne açılış yapmakta olan 
Devlet Su İşleri, iktidara geldiğimiz Kasım 
2002’de yığınlarca problem birikmişti. Sa-
dece bu kurumumuzda 1402 adet projeyi 
ihale edilmiş olarak kucağımızda bulduk. 
Bunların toplam yatırım maliyeti 54 katril-
yon lirayı buluyordu. Yıllık yatırım bütçe-
sinin 2 katrilyon lira olduğunu göz önünde 
bulundurursak, 27 yıllık ihale yapılarak 
kurumun geleceği ipotek altına alınmıştı. 

Değerli vatandaşlarım…

Nasıl ki çökmüş bir ekonomiyi devralma-
mız heyecanımızı azaltmadıysa, bu durum 
da bizim şevk ve azmimizi kıramadı. Şunu 
çok iyi biliyorduk, maharet çok sayıda 
ihale yapmakta değil, bunları kısa sürede 
ekonomiye kazandırmaktadır. Bu anlayışla 
iktidara geldiğimiz günden beri ülkemizin 
dört bir yanında nice projeyi tamamladık, 
nicesini de tamamlamanın gayreti içinde-
yiz. Öyle ki artık tesis açılışlarına zaman 
bulamadığımız için teknoloji vasıtasıyla 
bir merkezden onlarca tesisi hizmete açı-

yoruz. 2003 yılına kadar Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nde yılda ancak birkaç 
tesis hizmete alınabiliyordu. Şimdi ise bi-
ten tesisleri açmak için vakit bulamıyoruz. 
2003 yılında 53 tesisi, 2004 yılında da 71 
tesisi hizmete açarak, iki yılda 124 tesisi 
vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

Bugün de 27 tesisi hizmete alıyoruz. Bu te-
sisler büyük tesisler. Bu tesislerin bazıları 
geçmişte rahat ihale edilebilsin diye baraj 
statüsündeki işler gölet olarak ihale edil-
miştir. Bugün hizmete aldığımız 27 tesisin 
10 tanesi baraj, 13 tanesi sulama tesisi, 3’ü 
içme suyu tesisi, biri de enerji üretim te-
sisidir. Bu 27 tesisin yatırım maliyeti yak-
laşık 1.5 milyar YTL’dir. Böylece, sadece 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bir 
yılda 111 tesisi hizmete almış olacak. 

Bakın bu sayede ülkemize neler kazandır-
dık, onu da özetle ifade edeyim: Açılan bu 
tesislerle bu yıl 210 bin hektar alanı sulu 
tarıma kavuşturduk. 31 bin 503 hektar 
alan tarım arazisi ile 1 il, 38 ilçe ve 72 yer-
leşim birimi taşkından koruduk. Her yıl 
568 milyon kilovat saat hidroelektrik ener-
ji üretecek tesisleri devreye aldık. 2005 
yılında 2 milyon 100 bin kişiye içme suyu 
sağladık ve pek çok şehrimizin içme suyu 
meselesini 2040 yılına kadar hallettik. 
Yine bu yıl 378 bin 067 hektar alan araziyi 
sulayan şebekenin rehabilitasyonunu sağ-
ladık.

Bu tablo hiç şüphe yok ki bu ülkenin bir 
uçtan bir uca imar edildiğini açık seçik 
ortaya koyan bir başarı tablosudur. Tür-
kiye ayağa kalkıyor derken, bunu işte bu 
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tabloya, bu hizmet ve yatırım tablolarına 
bakarak söylüyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Bunlar kolay gerçekleşen işler değil. Takip 
istiyor, liyakat istiyor, azim istiyor, inanç 
istiyor, kararlılık istiyor. Siz İzmirliler bu 
konuyu en iyi bilenlersiniz. Sizin bizden 
iki önemli talebiniz vardı. İzmir’in çevre 
yolu ve Ödemiş Beydağı Barajı… Beydağı 
Barajı 1993 yılında ihale edilmiş, aradan 
12 yıl geçmesine rağmen ancak yüzde 14’ü 
gerçekleşmişti. Yani aynı hızda devam edil-
seydi, baraj ancak 74 yıl sonra bitecekti. 
Fakat biz Genel Müdürümüze talimat ver-
dik ve bu işin takipçisi olduk. Aradan 6 ay 
geçti, şimdi gece gündüz şantiye çalışıyor 
ve barajın yüzde 30’unu tamamladık.

Hükümet olarak Ege’de sulamanın ne ka-
dar büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 
Sulama bu ülkenin haritasının tamamı 
için büyük bir ihtiyaç… Bu konuda ilgili 
bakanlarıma talimat verdim, ülkemizin 
bütün topraklarını bir uçtan bir uca suyla 
buluşturacağız. Şu anda ülkemizin 7 böl-
gesinde milletimiz bizim çalışmalarımızı 
yakından takip ediyor ve gün geçtikçe bu 
ülkede bir şeylerin değişmekte olduğu da 
ortaya çıkıyor.

Bu millet bu hükümetin sözünün eri oldu-
ğunu gayet iyi biliyor. Temelini attığımız 
tesisin açılış tarihini yıl, ay, gün ve hatta 
saat olarak verme geleneği bize aittir. Geç-
mişte olduğu gibi ülkemizde yarım kalmış 
tek bir yatırım bırakmayacağız, yeter ki o 
yatırımlar doğru, akılcı, verimli yatırımlar 

olsun. Temel hedefimiz ülkemizin en ücra 
köşesine kadar yol, su ve eğitim götürmek-
tir. Bu milletin yüzünü güldürmek, bu 
ülkenin bahtını ağartmak için bu büyük 
hizmet seferberliğinden alnımızın akıyla 
çıkmak durumundayız.

Değerli vatandaşlarım…

Bize güvendiniz emaneti ehline verdiniz, 
bizler de bu emanetin şuurunda olan kad-
rolar olarak gereğini en iyi şekilde ve layı-
kıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakınız 
sadece bir DSİ Genel Müdürlüğü’nün 3 yıl 
içindeki icraatlarını size özetleyeyim. Siz 
ona göre hükümetimizin diğer icraatlarını 
tasavvur ediniz. 3 yılda 235 tesis açılmıştır. 
Bu 235 tesis ile ülkemiz ne kazanmış, onu 
da söyleyeyim. 472 bin hektar araziyi sulu 
tarıma kavuşturduk. Her yıl 1 milyar 440 
milyon kilovat saat hidroelektrik enerji 
üretecek tesisleri açtık. 9 milyon 500 bin 
vatandaşımıza sağlıklı içme suyu sağladık. 
5 ilimizi, 42 ilçemizi ve 864 yerleşim biri-
mini su baskınlarından koruduk.

Netice olarak biz ülkemize, milletimize 
hizmet ettikçe moral buluyoruz, huzur 
buluyoruz. Üreten bir Türkiye’yi birlikte 
oluşturacağız. Başarmaktan başka alterna-
tifimiz yok. Çünkü bu başarıyı sağlayacak 
iradeye, bilgi ve tecrübeye sahibiz. Bu te-
sislerin hizmete alınmasında emeği geçen 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze ve 
bütün DSİ mensuplarına, müteahhit firma 
ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu te-
sisler milletimize hayırlı olsun. 
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Sevgili İzmirliler... değerli vatandaşlarım... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyo-
rum.

Türkiye’nin metropollerinden biri olan 
İzmir’de, çok önemli bir sağlık tesisini 
hizmete açmaktan son derece memnun 

olduğumu ifade etmek istiyorum. İktidara 
gelmeden önce, hükümet olarak yapacağı-
mız icraatları dört temel ayak üzerine inşa 
edeceğimizi söylemiştim. Neydi bunlar? 
Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet... Bunlar 
Türkiye için çok önemli. Bunlar milletimi-
zin en temel ihtiyaçlarıdır.

İzmir Aliağa Devlet Hastanesi 
Açılış Töreni

İzmir | 18 Aralık 2005
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Daha yüksek kültür seviyesi için eğitim, 
daha sağlıklı bir toplum için sağlık, daha 
güvenli bir Türkiye için emniyet, bütün 
imkanlardan, fırsatlardan eşit olarak fay-
dalanabilmek için adalet şarttır. Eğitimden 
kim yararlanacak? Benim çiftçim yararla-
nacak, köylüm yararlanacak, memurum 
yararlanacak, esnafım yararlanacak, emek-
lim yararlanacak, sanayicim yararlanacak; 
toplumun bütün kesimleri yararlanacak. 
Sağlıktan kim yararlanacak? Yine toplu-
mun bütün kesimleri yararlanacak. Aynı 
şekilde adaletten ve emniyetten de zen-
giniyle, yoksuluyla toplumun her kesimi 
faydalanacak. 

Sevgili İzmirliler... aziz milletim...

Sağlıkta çok önemli hamleler başlattık. 
Hastane hizmetlerini eskisine oranla kat 
kat iyileştirerek, daha modern hale getir-
dik. Yeni açılan hastanelerde koğuş siste-
mine son vererek, insanımıza, insanlığa 
yakışır bir şekilde tek ve iki yataklı sisteme 
geçilmesini sağladık. Eskiden hastaneye 
giren bir daha o hastaneden çıkamıyordu. 
Orada rehin alınıyorlardı. Bu çağdışı anla-
yışı yıktık, hastane kuyruklarına son ver-
dik, rehin alınma uygulamasını ortadan 
kaldırdık. 

Bakın yurdumuzun her köşesine, her il-
çesine modern okullar, sanayi bölgeleri, 
adliye sarayları, hastaneler açıyoruz. Buna 
rağmen icap ettiği takdirde, vatandaşla-
rımızı yurtdışına göndermeye başladık. 
SSK’lı vatandaşlarımız eskiden yurtdışına 
gidemiyordu. Hükümetimizin sağladığı 
imkanlar sayesinde artık gidebiliyorlar. 

Buna karşılık yurt dışından da giderek 
artan sayıda hastayı ülkemizde tedavi ede-
cek imkanları oluşturduk, oluşturuyoruz. 
Türkiye hızla bir sağlık hizmetleri ülkesi 
oluyor, dünyanın her yerinden sağlık tale-
biyle gelen yabancılara en ileri, en çağdaş 
tedavi imkanları sağlıyor. 

Bunları şimdiye kadar hiçbir hükümet ha-
yata geçiremedi, bırakın hayata geçirmeyi, 
bizim üç yılda Türkiye’yi yükselttiğimiz 
çıtayı hayal bile edemiyorlardı. Çünkü hiç-
birinin büyük Türkiye ideali yoktu. Büyük 
Türkiye düşü yoktu. Biz, Türkiye’nin düş-
lerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Yeşil Kart 
sahipleri ilaç alamıyordu, şimdi alıyor. 
Sosyal devlet olmanın gereği budur. İlaç fi-
yatlarının son iki yıl içinde nasıl azaldığını 
en iyi sizler biliyorsunuz.

İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı bu-
dur. Osmanlı devletini en zirve noktasına 
taşıyan anlayış da buydu. Osmanlı devle-
tinin en görkemli zamanında padişahlık 
yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman da 
bu anlayışa sahipti. Kanuni de bir şiirinde 
aynen şunları söylüyordu: “Halk içinde 
muteber bir nesne yok devlet gibi. / Olma-
ya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. / 
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. 
/ Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet 
gibi.”

Kanuni babası Yavuz Sultan Selim’den dev-
raldığı 6 milyon 557 bin km. karelik impa-
ratorluk topraklarını, 14 milyon 893 bin 
km. kareye çıkarmıştı. Biz de insanımızı 
yücelteceğiz ki, devletimiz yücelsin. İktida-
ra gelmeden önce verdiğimiz sözler neyse 
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hepsini bir bir yerine getiriyoruz. İktidara 
geldiğimizde vatandaşımıza SSK ve devlet 
hastanelerini tek çatı altında toplanacağı 
sözü verdik. Allah’a çok şükür ki, bu sözü-
müzün arkasında durduk ve yerine getir-
dik. Üstüne üstlük vatandaşımızın sadece 
devlet hastanelerinden değil, özel hastane-
lerimizden yararlanmasının da önünü aç-
tık. Askeri hastanelerimiz de aynı şekilde 
vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 
Gittiğimiz her yerde emeklimizden, işçi-
mizden, memurumuzdan, çiftçimizden, 
esnafımızdan hayır duaları alıyoruz.

İşte bizim en büyük şeref, en büyük pay 
budur. Milletimizin hayır dualarıdır. Bu 
hayırlı dualara karşılık, ben de kazandır-
dığımız tüm hizmetler, yaptığımız açılış-
lar gibi, Aliağa Devlet Hastanemizin de 
vatandaşıma, milletime hayırlı olmasını 
diliyorum.








